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Postęp W

badaniach geofizycznych Instytutu
Geologicznego w latach siedemdziesiątych

OmóWiono postęp w metodyce pomiarów, przetwarzania i intel"ipretacji danych geo'fizycznych. Stwierdzono, że najistotniejszy rozwój nastąpił w sejsmice refleksyjnej i VI metodach geoelektrycznych. Ponadto 'WIPl"OwadzODiO iIrllka nowyCh metod
geo:llizycznych, ja'k SlPektrometria promieniowania gamma, merkul."ometria i pomiary aerogeofiz~zne. Dokonano następnie przeglądu W rozpoznaniu geofizycznym kraju. Omówiono badania regionalne metodami sejsmi'Cznymi na Niżu Polskim i w Karpatach oraz poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców mineralnych stałych, przy zastosowaniu różnych metod geofizycznych, a ta'kże prace geofizyczne dla potrzeb hydrogeologii, geologii inżynierskiej i kartografii.

WSTĘP

dopły
zaznaczył się duży postęp, szczególnie w geofizyce powierzchniowej. ObLserwuje się maczny rozwój prac badaIWCZych, w tym metodycrznych, niezbędnych do wpro-

W latach

siedemdziesiąrl;ych, dzięki znac~nym

inwestycjom i

wowi aparatul"y o wysokich parametrach technicznych,

wadzenia nowej 8ip8l'altury i nowych metod, poszerzenieza.kresu interpretacji i przetwarzania danych, podjęcie na szet'Szą skalę interpretacji
kompleksowej oraz opracowywania seryjnych map geofizyc~nych. Rozszerzył się zakres zadań geologicznych realizowanych metodami geofizycmymi, wzr6sł zasięg głębokościowy, dokład'ność i og6:1.na efektywność.
Dotyczy to zar6W1Ilo badań o charakterze regionalnym, realizowanych
głównde pod kątem pos:rukiwań ropy i gazu, jak i badań lokalnych, szcze··
gółowych, związanych z poszukiwaniami złÓŻ surowców stałych. Dopływ
nowych, odmiennych jakościowo, danych geofizycznych pozwolił na wykonanie w ostatnim dziesięcioleciu szeregu opracowań wykorzystujących
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do interpretacji cały zbiór metod geofizycznych. Wszystko to wpłynęło>
na istotny postęp w rozpoznaniu geofizycznym i geologicznym kraju.
Autorzy wyrarża~ą poId.ziękowanie pracownikom Zakładu Geofizylki Instytutu Geologicznego za pomoc w zebraniu materiałów.
ROZWOJ METODYKI BADAN GEOFIZYCZNYCH
METODY SEJSMICZNE

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się zdecydowane zmiany w metodyce badań sejsmicznych refleksyjnych, realizowanych ,przez Zakład
Badań GeofizyOZlllych PPG na zlecenie Instytutu Geologicznego. Jest to
związane ze stosowaniem coraz nowocześniejszej aparatury do pomiarów
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Fig. 1. Badania sejsmiczne wykonane na ' zlecenie Instytutu Geologicznego w la ....
tach 1969-1977
Seismic surVey:s made for the Geological Institute in the years 1969-1977
J2'rofUe refleksyjne wy,koIlJlm.e teclmlką: , 1 -

cyfroWą, 2 -

amitlJog.ową; 3 -

4' - profile GSS
' '
'
.'
Reflectl:on t)l'ofiJes made by meam ·of: l ...;.. ·numerd.cal, and 2 fraction proflles, 4 - deep seismic sounding prof!les

pro:We refl'lllkcyjne.

analog metbods; 3 -
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Można stwierdzić, iż dlla prac sejsmicznych w Polsce jest
p(>nieważ nastąpiło przejście od .rejestracji oscylO'graficUlej do zapisu ~ opracowania cyfrowego.
Pierwszy istotny postęp w metodyce badań miał miejsce w 1968 r.,
kiedy wprowaJdzono do rejesłlracji amerykańską i francuską aparaturę

i itnterpretacji.

to okres przelomowy,

z zapisem magnetycznym i opracowanie danych na centralach analogowych. Pozwoliło to na równoległe zastosowanie pokryć, najpierw 3- póź
niej 6-, a obecnie powszechnie 12- i 24...Jk:rQtnych. Do stosowanego już
wcześniej grupowania geofonów i wprowadzanego stopniowo grupowania otworów strzałowych doszedł więc istotny element metodyczny, pozwalający na poprawę ciągloś·ci rejestracji granic sejsmicznych,
.a w szczególności eliminacji fal zaburzających, w tym również refleksów
wielokrotnych.
Kolejnym etBipem modernizacji sprzętu, a zatem i metodyki badań,
był rok 1973, od kiedy wprOiWadzono w pracach sejsmicznych refleksyjnych wykorzystywanie zBipisu cyfrowego. Należy to uznać za zasadniczą
.zmianę w metodyce baJdań, a w szczególności w opracowamu danych.
Obecnie w pracach refleksyjnych stosowana jest wyłącznie technika
-cyfrowa, ale w ciągu ootatnich 10 lat profi'le refleksyjne z rejestracją
-cyfrową stanoWiły ,tylko niewielką część pomiaróW reflelksyjnych (fig. 1).
Od chiwili wprowadzenia techniki cyfrowej zmiany koncentrują się
głównie na sposobie opracowywania danych i stosowania szerszego i doskonalszego zakIresu procesów pmetwa'r zania. Wymienić tu należy aUjtoi retrokorelację, automart;ycz.ną korektę poprawek statycznych, tranSformację skali czasowej na głębokościową oraz migrację, chociaż to ostatnie zagadnienie nie jest jeszcze wpeł!ni roz.wiązane. Szerszy zakres przetwarzania danych był mo2Jliwy dzięki wprowadzeniu w 1976 r. przez
ZBG PPG sYBitemu W ARS, będącego adaptacją stosowanego przez górnictwo naf,t owe systemu sejsmicznego SYSIS.
W metodyce prac polowych głÓWl!le zmiany w ostatnich latach polegały na doborze odpowiedniej geometrii rozstawu, ukierunkowanej na
rejestrację określonych granic sejsmiC7lIlych. Zapis magnetyczny, a później
-cyfrowy, umożliwił stosQWanie wydłużonych rozstawów, często z od.sunięciem od punfk!tu stmałowego, co poprawia rejestrację odbić głębo
kich i jednocześnie umożlilwia eliminację refleksów Wtielokrotnych. W zalm-esie wzbudzania eneI'lgii można przyjąć, iż w ostatnich 10 latach nastąpiło powszechne stosowanie g:rupowania, średnio 3 otworów na jeden
pUll'kt StrzałOIWy, co nie tylko wzmacnia wzbudzaną energię, ale i osła
'bia zdecydowanie fale zaburzające dzięki własnościom filtrującym.
W zakresie badań refrakcyjnych i meJtodyki gł~bo1cich sondowań sejsmicznych (GSS) postępem było ~budzan.ie kierunkowe. Uzyskano dlZlię
ki temu korzystniejszy przebieg czoła fali sejsmicznej przy ogtraniczeniu wielkości ładunku wY1buchowego na poszczególnych punktach strzałowych. Miało to istotne znaczenie w przypadkach dużych, kiJkudziesięciolcilometrowych odległości między punMami rejestracji a punk1tem
strzałowym.

W opracowaniu danych refrakcyjnych i ich interpretacji istotniejszego postępu można się dopiero spodziewać z chwilą zastosowania do rejestracji aparratury cyfrowej. Obeonie technika cyfrowa wylkarzystywana
jest do interpretacji dą.nych refrakcyjnych w ograniczonym zakresie,
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głównie do awtomatycznego wylkreślania przekrojów głębokościowych
i w formie eksperymentalnej do analizy dynamicznej obrazu fa'lowego.
'Th'zeba jednak zaznaczyć, że głębokościowe przekroje sejsmiczne refrakcyjne, wykreśl<me za pomocą maszyn, nie są bogatsze w mformacje
Irirż; przekroje głębokościowe sporządzane ręcznie.

METODY MAGNETYCZNE I GRAWIMETRYCZNE

W badaniach magnEtycznych i grawimetrycznych korzystano z metodyki pomiarów wypracowanej i · stosowanej z pełnym powodzeniem
od wielu lat. Dzięki nowocześniejszej aparaturze uzyskano zwiększone
dokładności. W pomiarach magnetycznych, stosowano pocrz;ątkowo wagi
Fanselaua, a ostatnio bardzo precyzyjne magnetometry protonowe, których błąd pomiaru nie prz~kracza ± 8 . 10-4 Afm. W pracach grawimetrycznych pomiary wykonywane są grawimetrami Sharpe'a ·i Wordena~
a błąd pomiarów waha się w granicach 0,3-0,6 !Lm/s2.
METODY GEOELEKTRYCZNE

W latach siedemdziesiątych nastąpiło znaczne rozszerzenie metod geoelektrycznych. Do najhardziej obiecujących w naszych warunkach geologicznych należą metody: rediofalowa i polaryzacji wzbudzonej. Pierwsza,
wdrożona w Instytucie Geologicznym (S. Wybraniec; 1979), z powodzeniem uzupełnia, a często zastępuj,e droższe i o mniejszej rozdzielczości
kla:syczne profilowanie elektrooporowe. Wykorzystuje ona bardzo długie
fale radiowe wysyłane przez stacje dla celów nawigacji morskiej.
Szczególnie nadaje się do kartowania utworów pod niewielkim nadkła
dem. Metoda polaryzacji wzbudzonej wprowadzona przez Zakład Badań
GeOfizycznych PPG może stać się podstawową metodą w badaniu mineralizacji polimetalicznej występującej na głębokości do 200-300 m.
W 1976 r. zaczęto wdrażać do badań rudnych metodę procesów przejściowych oraz metodę indukcji e1ek!tromagnetycznej. Równocześnie szeroko stosowano metodyelektrooporowe w wersji sondowań i profilowań oraz metody magnetotelluryczne dla rozpoznawania wgłębnej budowy geologicznej. Za!lrupiona za granicą aparatura jest sprzętem nowoczesnym. Dotyczy to również produkowanych w kraju kompensatorów
do badań elektrooporowych. Obecnie zachodzi potrzeba importu sprzętu
do akustycznej magnetotelluryki oraz polaryzacji w:zJbudzonej dużej mocy.
Wymaga również wymiany aparatura Ido badań magnetotellurY'cznych.
Metoda ta w badaniu wgłębnej budowy niektórych jednostek geologicznych dostarcza wielu istotnych informacji, zwła:szcza w $ledzeniu morfologii podłoża podcechsztyńskiego i głębszego, które stanowi horyzont
wysokooporowy w stosunku do nadkładu.
GEOFIZYKA WIERTNICZA

W tym dziale geofizyki poszukiJwaw<:zej ;postęp był najwolniejszy.
Spowodowane to było przede wszystkim brakiem nowoczesnej aparatu-
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ry pomiarowej oraz niepełnym standaryzowaniem i skalowaniem posiadanego sprzętu. Dlatego, mimo systematycznej poprawy w doborze
stosowanych metod oraz staranności prowadzenia pomiarĆIW i interpretacji, praktycznie niemożliwe było wykonywanie ilościowej interpretacji
danych. Ograniczone były możliwości prowadzenia pomiarów magnetycznych i elektromagnetycznych, co utrudniało srersze stosowanie karotażu.
dla zagadnień surowcowych.
Na tym tle .rurleży odnotować istotny postęp w metodach radiometrycznych. Wielce przydartm.e okazały się pomiary spektI'OlID,etryczne w otworach wiertniczych, ~właszcza przy poszukiwaniu złóż pierwiastków promieniotwórczych, a także metoda aktywacji w badaniu wyb~any'ch elementów składu chemicznego i mineralogicznego skal (J. Szewczyk, 1979).
W okresie tym wprowadzono również profilowanie akustyczne do
badań regionahlych z wykorzystaniem aparatury krajowej i za.gramcm:ej.
W zakresie analizy danych opracowano system ilościowej interpretacji
materiałów geofizyki wiertniczej z wykorzystaniem maszyn cyfrowych SAIK (Z. Dę'bski, L Fryid.ecki, 1975). System ten umoż]Ji;wia interpretację
danych otrzytmanych przy użyciu nieskalowanych sond radiometrycznych.

POZOSTAŁE

METODY GEOFIZYCZNE

Z innych metod na pieI!WSzym miejscu należy wymienić w:prowadzoną do praktyki rw [atach siedemdziesiątych geotermikę (J. StajnJi.ak, 1974).
Zna'lazła ona zastosowanie przy rozpoZllalWaniu wgłębnej tektoniki (wysady solne, uskoki), rozwiązytwamu problemów hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i innych w zestawieniu z inny:md. metodami geofizycznymi.
Dla celów karrtografii geologicznej wypróbowano również metodę
zdjęć lotniczych w podczerwieni, tzw. aerotermografię (C. Królikowski.
S. Wybraniec, 1977). Jej zastosowame na wybranych obszaraoh Gór
Swiętok:rzyskich :wytkazało przydatność w hyidrogeologii i geologii inżynierskiej, natomiast efektywność śledzenia tektoniki nawet pod. niewielkim nadkładem w skali zdjęcia 1 : 5000 i l: 10 000 jest bal'ldzo ograniczona.
W ostatnich lat8JCh (1976-1978) w ramach wspólinych prac badawczych Instytutu Geologicznego i Zakładu Badań Geofizycznych PPG
wdrażane były metody: speldt:rometrii radiometrycznej i merkurometrii.
Pierwsza znajduje zastosowanie w poszukiwaniu złÓŻ pierwiastków promieniotw6rczych oraz lOkalizowaniu stref tektonicznych, druga przy
p~zuki'waniu i rO~2)narwaniu złóż rud polimetali. Obydwie metody
stosowane są zazwycza'j łącmie z metodami geoelek:trycznymi, a także
magnetyką

i

grarwimertrią.

Wszystkie te metody w sposób istotny uzupełniają zbiór metod stosowanych w rposzu:kiJwamu złóż surowców stałych, uniozliwiając rozwiązywanie różnorodnych zadań geologicznych.
.
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W ROZPOZNAWANIU GEOFIZYCZNYM KRAJU

BADANIA REGIONALNE NA NIŻU POLSKIM I W KARPATACH

Regionalne badania geofizycme realizowane były z wykorzystaniem
metod geofizycmych, a w szczególności sejsmicznej reflekSyjnej i refrakcyjnej, grrawimetrycznej, magnetycznej, geoelektrycznej oraz
geotermicznej. W latach 1973-1976 ;wyikonano pomiary i interpretację
wzdłuż 6 profili regiooaJlnych przecinających cały oOOza:r Polski. Były
to profile: Moryń-Lębork, Gorzów-Bytów, Pleszew~ierpc (S. Mły
narski, R. Daidlez, B. Dąlbrowska li in., 1979), LU!biIl-'Pralbuty, Przedbórz--Ze'brak i Baligród-Dubienka. Prace te charakteryzują się kompleksową interpretacją pomiarów geofizyc~nych ostatnich lat, przy jednoczesnym wykorzystaniu wcześniej zebranych danych. Na profilu Moryń-Lębork po raz pieJ1Wl3.zy IW Polsce (1975 r.) wykonano pomiary
geotermdcznie dila zbadania możl!iJwości ślem:enia stref dyslokacyjnych
(J. Stajniak, C. K1rólilkowski, A. Gajewski, 1976). AnOmaJ.ie geotenmicme
wykazują dużą ~odność z uskokami stwierdzonymi meltodą sejsmiki refleksyjnej i geoelekttryki, a wyznaczone ,w przybliżeniu głębokości źró
deł wynoszą od 0,6 do 3,1 km.
Na profilach regionalnych wykOlIlano również w latach 1976-1977
poIIl.IiMy aeromagnetyczne dlla porównania z obrazem zdjęcia naziemnego .
..Anomalia 6.T ze zdjęcia lQtnicz~o ~dłuż profilu Pleszew~ierpc na
poziomie 500 m wykazuje podobny pIZ.elbieg do anomalii 6.Z. W związku
z tym mO'Żlna stwierdzić, że ,w yniki tych pomiarów wm.łuź profili regionalnych nie ' wnoszą istotnych elementów do obrazu regionalnego,
a jedynie stanowią potwierdzenie dotychczasowego ro~znania.
Podstawową metodą, stosowaną wzdłuż wymienionych profili regionalnych, były badania sejsmiczne refleksyjne, w większości wykonane
i opracowane przy wykorzystYlWaniu techniki cyfrowej. Uzyskano wyraźną poprawę, zarówno jakości, jak i szczegółowości materiałów. Obraz
graruc refleksyjnych pozwala na scharakterymwanie piętra permsko-mezozoicznego i określenie większych jednostek geologicznych oraz wydzielenie szeregu lokalnych jednostek w obrębie platformypaleozoicznej. Problemem ni~iązanym pozostało w dalszym ciągu śledzenie refleksów pod:cechsztyńskich. Z tego też względu istotnych informacji dostarczyły badan:ia rrefraJk:cyjne, które po~woliły śledzić co najmniej mor':"
fologię podłoża krystalicznego plaItformy prekambryjskiej i strop skonsolidowanego podłoża p1l.atfarmy paleozoicznej (J. Skorupa, 1974).
W zakres prac ll"egiona1nych ' wchodzą róWnież badania metodą głę
bokich sondowań sejsmicznych (GSS), realizowane na zlecenie Instytutu
Geologicznego przez Insty!tut Geofizyki PAN. Niezależnie od profili zaznaczonych na fig. 1 pra:ce tego tyipU wykonane /były dodatkowo przez
Instytwt Geofi:zylki PANi g(mruictwo naftowe wzdłu'Ż . profili: Syców-Mła
wa, Kłobuck--Ostrołęka i Częstochowa-Kielce-Tarnobrzeg. Uzyskane
wyniki (A. Guterch, T. Kowalski, R . Materzak i in., 1975) dostarczają
danych o lbudQWie gł~bokiej skorupy ziemskiej. Stwierdzono, iż na obszarze Polski pooakarpac1ciej miąższość skorupy ziemskiej zmienia .się
w bardzo szerokich granicach i ;wynosi ok. 29 km w rejonie monoklldny
różnych
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przedsudeckiej (linia Teisseyre'a-TornquiJsta) oraz ok. 60 km w połud
niowo-wschodniej części kraju. W strefie linii Teisseyre'a-To:mquista
struktura skorupy i górnego płaszcza ma charakter wybiJtnie anomalny.
Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do interpretacji geologicznej
(W. Pożaryski, 1975).
Do regionalnego l"oZ!pOznania geofizycznego zaliczyć należy także pomiary geotermiczne wykonywane w głębokich otworach, co pozwoliło
na sporządzenie map geoizoterm do głębokości 6 km i rozkładu strumienia cieplnego Ziemi IW Polsce (J. Majorowicz, 1977). Wyniki tych badań
świadczą o związkach pola geotermicznego z rozwojemgeotektonicznym zasadniczych jedJn.ostek geologicznych. Dane geotermiczne były
jednocześnie wykorzystane do ustalenia wstępnych kryteriów geotermodynamicznych w aspekcie poszukiwań złóż ropy i gazu (J. Majorowicz,
1978).

Do prac geofizycznych Instyturt;u Geologicznego w Karpatach
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Fig. 2. Stan zagęszczenia badań grawimetrycznych i magnetycznych
Density level of gravdmetric and magnetic surveys
Pomtia,ry gaw1metryczne o gęstościl: l - do l !P'ktMtm"; 2 - 1-.2,5 pktlkml ; 3 - 2,5-6 pkt/km';
pomiary magnetyczne o gęstości: 4 - 1~ pktJkrol; 5 - > 6 pltt/km l ; na pozostałym o,bszarze pomiary ma'gnetyczne o gljSf:ości do l pktlkml
Gravimetrlc measurements ot density: l below l po:Lntjkm,; 21 1.-.2.5 po:Lnt5/km';
3 - 2.5-6 pointsfikml ; magnetic measurements of delllSity: 4 1-.6 poin~'; 5 over
6 pointslk!m'; in the remain1ng a'reas ·t he dens1ty of magnetic measu,rements ia below
l po:Lnt,\lml1
3
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należy w omawianym okresie ro:jęcia grawimetryczne o gęstości 4 pkt/ikro:!:
w Bieszczadach, siatkę profili sejsmicznych refrakcyjnych (fig. 1 i 2)
oraz mewielki zakres badań rgeoelekbrycznych. InteI1pretacja wyników
jest na ogół trudna i nie z8lWSze jednoznaczna. Analiza danych grawimetrycznych pozwala na wiązanle niektórych anomalii ze zróżnicowa
niem gęstości skał iW komplelmie fLiszu oraz z morfologią powierzchni
stropowej podłoża krystalicznego. Badania refrakcyjne umożliwiają prześledzenie granicy załamu1ącej o pręd!kości granicznej 6 km/s, wiązanei
ze stropem skonsolidowanego podłoża. Wyniki 'badań tellurycznych odwzorowują poziome zmiany oporności wlaściwej, głównie utworów tUszu, a granica magnetotelluryczna identyfikowana jest z podłożem fliszu .
. Na · Niżu Polskim (fig. 1) badania sejsmiczne skoncentrowane były
w strefie kontaktu pla1lfonn paleozoicznej i prekambryjskiej oraz na
wale poinorsko-lrujarwskim. Są to w przeważającej mierze profile refleksyj!Ile. Prace refrakcyjne ograniczały się do pojedynczych profili
regionalnych, których wyni:ki omówiono wcześniej.
Profile refleksyjne realizowane były w formie powierzchniowego zdję
cia Tegi:onalnego oraz siartJki półszczegółowej~ Ten ostatni rodzaj zdjęcia
wykonano głównie na Lulbelszczyźnie. Największy zalm-es prac sejsmicznych refleksyjnych ;pod kątem ·· ~badania tekJtoniki i morfologii granic
karbońskich oraz dewońskich przypada na lata 1971-1973. Stosowana
wówczas techn1ka analogowa dostarczyła ograniczonych infoo:uuicji o utworach dewonu. Zdecydowa!Ilą poprawę w określeniu ciągłości granic
dewońSkich na profhlu regionalnym w t~ rejonie uzyskano dzięki
elastycznej metodyce pomiarów i rozszerzaniu cyfrowego opracowania
danych.
Na wale pomorsko-1kujawSkim, wykonywane w latach 1969-1977~
poszczególne profile sejsmiczne refleksyjne utworzyły dosyć regularną
siatkę powierzchniową (fig. 1). Uzyskano informacje o utworach permsko-mezozoicznych, przy czym z biegiem lat, w miarę wzbogacania
metodyki pomiarów i opracowania danych, wzrastała ciągłość śledzonych
grank, szczególnie granicy Z1 wiązanej z przyspągowymi utworami cechsztynu. W badaniach z lat 1969-1970 wzdłuż profili IW rejonie Szczecinka, Torunia i Piotrkowa Trybunailskiego występowały duże prz€i"Wy
w rejestracjach ga:anic sejsmicZ!Ilych, i to nie tylko cechsztyńskich. Wyniki, z uWZlględnleniem danych górnictwa naftowego, pozwoliły jednak
na sporządzenie Igłębokościowej mapy strukturalnej granicy sejsmicznej
refleksyjnej Z1 Pomorza Zachodniego (S. Młynarski, 1976), z wykorzystaniem jednolitej iIllterpretacji c:zaso:wej (H. Jankowski, 1974) i ze
wspólnym rozwiązaniem prędkościowym (H. Jankowski, . 1975).
Badania sejsmiczne (fig. l) dostarczyły nowych danych geologicznych
dla projektowania wierceń geologicznych oraz były wykorzystywane
dla szeregu opracowań syntetycznych, np. w rejonie Gopła-Pabianic
(J. Skarupa, L. Dziewi.ńSka, 1976), niecki wa1'SZawskiej czy niecki pomorskiej. W wymienionych rejonach dane sejsmiczne, niezależnie od
ws.pomnianejg;ranicy Z1 lWiązanejz utworami cechsztynu, pozwoliły na
określenie morfologii i tektoniki utworów triasu i jury oraz przyczyniły
się ~decydowanie do lepszego rozpoznania regionalnego Niżu Polskiego. .
W omawianym okresie prowadzono również regionalne badania geoelektryczne w centralnej i północn~zachodniej Polsce. Informacje uzy-
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skane metodąstaiQHizacji pola magnetycznego i metodą telluryczną dotyczą ułożenia stropu u tworów cechsztyńskich. Sondowania magnetotelluryczne pozwalają na śledzenie granic geoelektrycznych wys/tępujących
na większych głębokośdach związanych zwysdkooporowymi utworami
.
.
Badania gr8lWimetryczne i magnetyczne w ostatnim dziesięcioleciu
wykonywane były na obszarach, gdzie brak było odpowiednio gęstego
zdjęcia, a jednoczeŚinlie ]stn.iało zainteresowanie z punktU widzenia !badań
regionalnych oraz poszukiwań ropy i gazu. Dotyczy to syneklizy perybałtyckiej i K.ail1paIt Zachodnich, gdzie (Rabka-Skoczów-Cie'Bzyn) w latach 1973-1974 wykonano półszczegółowe i szczegółowe zdjęcia magnetyczne, dla rozpo:zln8lIlia i skartowania skał intruzyłwlnych. iW wyniku tych
prac okonturowano i ściślej określono zasięg występujących tam cieszy'nitów.
U~lędniając pomiary wykonane do 1977 r. włącZIllie obseuwuje się
dużą niejednOTodność zagęszC1Zenia zarówno badań grawimetrycznych.
jak i magnetycznych (fig. 2). Niedostateczna gęstość pomiarów grawimetrycznych (poniżej 0,4 pkt/km2) dotyczy wschodniej części Karpat
(z wyjątkiem Bieszczadów), nieCki opolskiej i fragmentu północno-wschod
niej Polski. W przew~jącej części obszaru .Polski mamy natomiast do
czynienia ze 7ldjęciem regional'nym, i to zarówno grawimetrycznym, jak
i magnetycznym. Zdjęcia półszczeg6łowe obejmują głównie p6IDocno-wschodnią Polskę (co było związane z poszukiwaniem rud żelaza) oraz
Sudety. Warto jeiSzcze zaznaczyć, iż oprócz zdjęcia magnetycznego szczegółowego o zagęszczem.u dochodzącym do 20 pktJkm2, zaznaczonego na
fig. 2 (Sudety), istnieje między innymi IW p6łnocno-zachodniej Polsce szereg lokalnych zdjęć szczegółowych, które nie zostały zaznaczone na tej
figurze z powodu Z1bYlt małych rozmiarów. Mapy magnetyczne w skali
1 : 200 000 opracowano w 70{)/o, natomiast mapy grawfumetTyczne zaczęto
kreś1ić z wj1llrorzystanielmETO.
Podsumowanie !kartograficzne stanowią mapy: grawimetryczna (E. Bronowska, W. Bujano.wski, A. Grobelny, 1972) i magnetyc:zm.a (K. K'araczun, M. Karaczun, M. Bilińska, 1978). Przy współpracy z Międzyre
sortowym Instytutem Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej AGH
wykonano syntetyczne i kompleksowe opracowanie danych grawimetrycznych i magnetycznych dla niecki górnośląskiej, dostarczające szeregu nowych informacji o wgłębnej budowie geologicznej.
podoechS'ztyńskimi.

POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁOŻ SUROWCOW MINERALNYCH
STAŁYCH

w

Większość !badań geofizycznych' w tym
następujących jednostkach geologicznych:

wego,
-

aspekcie

koncentrowała się

Sudety i blok przedsudecki,
północno-wschodnie

OIbrzeżenie

.
Góry Świętokrzyskie,
wyniesienie mazursko-suwalskie,
wyniesienie Łeby,

Górnośląskiego

Zagłębia

W ęglo~
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monoklina przedsudeoka wraz z niecką północnosudecką i p~
Zar.
W mniejszym stopniu metody geofizyczne były iWyIkorzystywane do
eelów poszukiiwawczych IW iiIlnych regionach. Należy tu wymienić LubelSkie Zagłębie W ęg10we (węgiel, bokByty), poZ'OBta.łe obszary Niżu
Polskiego (węgiel brunatny, surowce chemiczne) a także inne rejony
kraju (surowce skalne).
Dla pogłębienia znajomości budo·wy głębokiego podłoża, głównie kirystalicznego, śledzenia W1gł~bnych rozłamów w Itym podłożu, a także zwią
zanych z nimi przejawów magmatyzmu opracowano projekt badań aerogeofizycznych dla Sudetów i bloku przedsudeckiego, niecki górnośląskiej,
Gór Swiętokrzyskich i Karrpa't. Pomiary aerorn.a~ycz.ne pOZlWalają uzyskać jednolite zdjęcie dużego obszaru, umożliwiają eliminację lokalnych
anomalii, wywołanych przez płytko leżące źródła, i zakłóceń powodowanych działalrtością ludzką, a także ułatlWliają ilościową inte1'!pretację pola
magneltycznego. Wykonano już rpomia.ry na profilach doświadczalnych,
a na podstawie uzyskanych wyników ustala się 'Obecnie celowość, zakres i metodykę pomiarów ' dla poszczeg6lnych jednostek geologicznych.
W 1977 r. ro~częto wykonywanie zdjęcia we wschodniej części Sude, 1:ów i bloku przedsudeckiego.
-

kImą

SUDETY. BLOK PRZEDSUDECKI

Pirace geofizyczne koncentrowały się tu na dwóch głównych problemach: 1 - ba:daniu regionalnej budowy geologicznej; 2 - poszukiwaniu
i rOZlpOznarwaniu złÓŻ SUIQWCÓW mineralnych. W pierwszym przypadku
badano morfologię i gł~bokość występowania podłoża krystalicznego
w Sudetach, a rpodkenozoicznego na bloku przedsudeckim wraz z od·twarza:niem obraz.u zróżnioowania petrogrrafi~nego tego podłoża i jego tektoniki. Pozwoliło !to na ustalenie prognoz występowania surowców uży
tecznych i projekltowanie szczegółowego ,badania utworów osadowych,
metamorficznych i magmQwych na wybranych obszarach. Obydwa problemy wiążą się ze sobą ściśle i rozrwiązywane są metodami geofizycznymi i wierceniaroi..
W 1975 r. zakończono p6ł\szczeg6łowe zdjęcia magnetyczne i grrawimetryczne. Jednolite mapy skła'clowej pionowej pola magnetycznego
(K. Karaczun, M. Karaczun, M. Bilińska, 1978) i ich ana:liza wskazują,
że na obraz anomalii ma wpływ zróżnicowanie petrologiczne czynnych
magnetycznie skal krystalicznych i metamorficznych, a talkże głębokość
ich występowania i tektonika. Analiza pola grawimetrycznego wykazuje,
że w obrazie anomalii grawimetrycznych wydzielić można wszystkie
jednostki strukturalne Sudetów i bloku przedsudeckiego oraz wielkie
masywy in"truzywne skał zasadowych i 'kwaśnych. Wyraźnie rysują się
również elementy tektoniki blokowej, a przede wszystkim przebieg mło
dych uskoków. Metoda grawimetryczna w 'zestawieniu z metodą magnetyczną okazała się przydatna w badaniu wulkanitów, szczególnie trzeciorzędowych bazaltów.
Na początku lat siedemdziesiątych zakończono na bloku przedsudeckim badania elektrooporowe, w wyniku czego uz:x-skano regionalny obraz
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morfologii podłoża podtrzeciorzędowego li. jego ZlI'6rżnioowarua litologicznego.
W ostatnim dziesięcidl.eciu przeprowadzono szereg prac ge'ofizycznych (geoelek(trycznych, ' gJ:'awimetrycznych i magnetycznych), które pozwoliły na bardziej szczegółowe określenie budowy poszczególnych jednostek strukJturalnych, ' lokalizację i lI'ozpoznawanie stref mineral!izacji
surowców rudnych i niell"Uldnych. Mori;na tu wymienić masywy graniteidOlWe Strzegom--Soibótka i StII'zelin-Żulowa (poszukilwania kaolinów),
blok !kaI'ikonosko-izerski (poszu!ldwania barytu i fluorytu, pierwiastków
promieniotwórczych, rud cyny itp.) i wiele innych.
W 1977 r. podjęto kampileksową interpretację 'WSzystkich danych
geofizycznych wraz ze zdjęciami :lotniczymi i satelitarnymi, celem określenia głównych elementów budowy geologicznej poszcwg6lnych jednostek oraz ' wydzielenia obszarów perspektywicznych do dalszych badań.
POLNO CNO-WSCHODNIE oB1ł.ZE2ENIE GORNOSLĄ'SXIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

Celem

badań

geofizycznych

było

tu

określenie

budowy geologicznej
iW utworach triasowych i paleozoicznych. W latach '1 973-1974 Przedsię
bi'orstwo Poszukiwań Geofi;ł;ycznych na zlecenie Instytutu Geologicznego
przeprowadziło inJterpretację wyników pomiarów magnetycznych, grawimetrycznych i geoelektrycznych. Dane te pochodzJiły ze zdjęć regionalnych oraz :lokalnych prac półszczeg6łowych. Wyniki d.ntel'lplI'etacji pozwoliły na lokalizację skał magmowych, którym towarzyszy mineralizacja
polimetali, śledzenie morfologii podłoża paleozoicznego i wapienia muszlowego, a ta,k;że dostarczyły infOl:macj[ o Itektonice. Dwa ' profile refrakcyjne wskazały na możliwość śledz'enia tą metodą stropu paleozoiku.
W 1975 r. r02ą)OCzęto systemartyczne, półszczegółowe pomiary magnetyczne i grawimetryczne, które ukończone będą w 1979 r. Ponadto prowadzone są szerolcie prace eksperymentalne nad wdrożeniem wielu nowych metod: geQtemn1cznej, iraddofalowej,polaryzacji wz.budzonej i mer":'
kurometrii. Wykorzystanelbędą róWnież zdjęcia satelitarne i lotnicze.
Otrzymane dotychczas wyniki śwdadczą o wysokiej ' efektYJWllości metod.
szczególnie grawimetrii, magnetyki i polaryzacji w2Jbudzonej.
"
Systematyczne pomialI'y geofizyczne w, otworach wtierlniczych umożli...
wiły przeprowadzenie korelacji międzyotworowej, wyznaczenie zasięgu
dolomityzacji w utworach triasu, a także wydzielenie stref okrus~cowanych.
'
i tektoniki oraz poszu'kitwaniie i rozpoznawanie stref mineralizacji

GORY

SWIĘTOKiRZYSiKIE

Większość prac geofizycznych koncentrowała się w p6łriocno-zachod.:.
części regionu świętomyskiego. Ich celem było badanie budowyco~
kołu paleozoicznego i jego p€rnlSko4riasowej okrywy, a także wyjaśnie

niej

nie perspektyw surowoowych. Wy'konano refleksyjne !badania sejsmiczne
na północno-zachodnim d północnym, obrzeżeniu Gór Swiętokrzyskich.
W rejonie występowania cechsztynu można prześledzić granice w cechsztynde i triasie wraz ze strefami dyslokacji. Wynikli. badań ' pogarSzają
się w roiairę zbliżania się do Gór Świętokrzyskich.
'.,
'
Od 1975 r. realizowany jest IW tym rejonie obszerny zakres badań
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grawimetrycznych i geoeleIrorycznych. Otrzymylwane wynti pomvalają
rozpoznawać podniesione elementy strukturalne trzonu paleozoicznego,
morfologię jego stropu, a zwłaszcza obniżenia w pokrywie perm'Sko-mezozoicznej, wyznaczać strefy rozłamowe, a także przebieg wychodni perspektywicznych złÓŻ w uttworach dewonu odsłoniętych pod czwartorzę
dem. SzczegóLnie efek.tYiWIle okazały się tu badania geoelektryczne wykonywane przez Oddział Geomzyczny Zakładu Badań Geologicznych
w Kielcach, który baLrrlzo ściśle współpracuje z zainteresowanymi geologami.
Poza tym obszarem. wykonano wtiele badań, szczególnie geoelelm;!rycznych, iW innych częściach regionu świętokrzyskiego, które umoŻlliwiły
lepsze poznanie budowy geologicznej, a · przede wszystkim określenie
perspekltyw i IroZipOZlIl8warue złÓŻ surowców skalnych dla rozwijającego
się ;tu szybko przemysłu oomentQwego, wapienniczego, materiałów budowlanych itd.
WYNlESIEN1E MAZURSKO-SUWALSKlE

Na początku lat siedemdziesiątych zakończono p6łszczegółowe zdjęcie
magnetyczne i grawi!metryczne szerokiej strefy przygranicznej od pół
nocnej granicy państwa do rejonu Białowieży na południu. Równolegle
prowadzono szczegółowe pomiary powierzchniowe i profiil.owe w obszarach: Krzemianlk:a-Ud~ Sokółka i Krynki. IntEmpretacja danych geofizycznych umo2iliiwiła oik:reś1.eruie położenia ciał zaburzających i ich parametrów, co było niezbędne dla właściJwego projektowania otworów
wiertniczych.
W 1971 r. wyIk:onano szczegółową analizę danych geofizycm.ych z ·rejonu anortozytowego masyw;u suwalskiego, w wyniku czego uściślono
granicę obszarów anomalnych, ~iercied1ających utwory o dużym
i bardzo dużym nalmagnesowaniu.
W latach 1976-1977 Instytut Geofizyki StosQwanej i Geologii Naftowej AGH ;wykonał lIla zlecenie Instytutu Geologicznego inf1;eI'!pretację materiałów margnetycznych i grawtimetrycznych z rejonu KrzemiankIi. i Udrynia z uwzględnieniettn wyników nowych wierceń. W opracowaruiu przedstawiono modele ciał magnetycznie czynnych, przypuszczalne kontury
złÓŻ i prarwdQPOdobne strefy nieciągłości. Równocześnie, w wynhlru analizy materiałó~ geofizytki wiertniczej, uściślono granicę złóż rud żelaza
w nowych o1Iworach rejonu Krzemianki-Udrynia orarz dostarczono informacji o ·występowamu ciał zaJbun:ających w przestrzeni wokółotworo
wej (H. KU'l"biel, J. Maj'()(['l()!Wi.az;, 1977).
W 1976 11'. opracowano ~,ProjeJm; badań geologicznych podłoża krystalicznego północno-wschodniej li wschodniej Polski" dla wykonand.a
szczegółowych i p6ł1szczegółowych badań geofizycznych szczególnie na
obszarach z głębszym niż 1000 m występowaniem podłoża krystalicznego. Projekt ten jest obecnie realizowany.

Podstaiwą rozpoznania geofizycznego cechsztyńskiej formacji
nośnej nawyniesiemu Łeby były badania sejsmiczne, wykonane

tach

sześćdziesiątych

solow law ramach Projektu Funduszu Specjalnego ONZ.
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Wskazały

one ponadto na perspektywiczność obszaru nie objętego rozpoznand.em wiertniczym. W latach siedemdziesiątych prowadzono dalsze
prace geofizyczne w rejonie Zatoki Puckiej. Były to szczegółowe pomiary
gra<wimetryczneoraz sejsmiczne z zastosowaniem techn~ki cyfrowej.
Zdjęcie grawimetryczne umożliwiło dobre rozpoonanie zmian miąższości0wych u'llworów solnych, prace sejsmiczne zaś uściśliły wcześniejsze dane
dotyczące piętra solnego, włącznie z morfologią stropu utworów podcechsztyńskich.
.
Wyikonano !l'6wnieZ dla tegoóbszaru obszerne opracowaru.a danych
geofizyki wiertniczej (T. Topuios, 197u, 1979), w których przeprowadzono szczegółową korelację geofizyczną utworów całego kompleksu osadowego. .
MONOKLINA PRZEDSUDECKA W~Z Z NIECKĄ
I PERYKLINĄ ZA:R

IPOŁNOCNOSUDECKĄ

Głównymi surOwcami tych rejonów są złoża rud miedzi oraz soli kamiennej i potasowej. Prace plszukiJWawcze, mające na celu przede wszystkm perspektywiczne zaspokojenie :I"mwoju przemysłu miedziowego,
prowad:zono·w latach siedemdziesiątych również metodamd. geofizycznymi.
Piel'lWSzy etap prac sejsmicznych refleksyjnych w niecce północnoou
deckiej, na monoiklinie przedsudeok:iej w rejonie WTocławia i na peryklinie Ż·ar już wylkonano. Dzi~ki zastoso:Waniu techniki cyf,rowej i wielokrotnego pokrycia Il"OZlpOziomowano utwory cechsztyńskie, określono ich
przestrzenne ułożenie oraz tektonikę. Z uwagi na wysoką efektywność
metody sejsmicmej przewiduje się pełną reailizację opracowanego projektu badań.

BADANIA GEOFIZYCZNE W HYDROGEOLOGII,
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I KARTOGRAFII

Metody geofizyczne, a przede !WSzystkim geoelek'tryczne, stosowane
w T<Y.liwiązywaniu następujących problemów geologicznych:
- opracowy:waniu prognoz iZasobowych wód podziemnych, w · tym
mineralnych, i rozpoznawaniu hydrogeologicznym perspektywicznych
formacjigeologicz.nych różnych OIbszarów kraju;
-kartografii 'geologicznej i geologiczno-inżynierskiej, w pierwszej
kolejności utworów czwartorzędowych, dla zago'S!pOdarowania przest.rzennegokraju.
'
Największą ilość prac 'Wylkonano dla potrzeb szczegółowej mapy geologicznej kraju IW skali 1: 50 000 i Sudetów w skali 1: 25 000. Najszerzejbadano budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne czwartorzędu oraz morfologię jego podłoża.
W zakresie bilansowania wód podziemnych nS1leźy wymienić:
- badania geoelektrycllne dla iJ."OZlpOznania budowy geologicznej i wydzielania warstw wodonośnych CZlWa~toł"Zędu dla potrzeb rozwoju aglomeracja. szczecińskd.ej;
-'- badania geoeleJcl.ryCflne i geotermiczne utworów jurajskich,szczególnie ich morfologii i tektoniki w obszarze Z'lewni Wiercicy;
były
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- badania geoelektryczne w rozpoznawaniu warunków hyd.l'ogeologicznych nadkładu osadowego rud żelaza na Suwalszczyźru.e.
Znaczny zakres Ibadań geoelektrycznych wykonano na 'obszarze nadmorskim wojewód~1lwa szczecińskiego, celem określenia zasięgu wód
słonych.
.
.
'
.
Mimo powyższych przykładów [\szeregu drobniejszych prac, które
tu trudno wymienić, metody geofizyczne w stosun'lru do ich możliwości
w rozwiązywaniu różnych zagadnień hydrogeologicznych li. .geologiczno-inżynierskich wykorzystywane są jeszcze ciągle w zbyt małym 'zakresie.
PERSPEKTYWY ROZWOJU BADAŃ GEOFIZYCZNYCH NA LATA
.
NASTĘPNE

re.gd.onalnym przewiduje się wykorzystanie zespołu
geofizycznych dla uzyskania informacji zarówno powierzchniowych, jak i wzdłuż profili. Podstawową metodą będzie sejsmika refleksyjna o udoskonalonych i oozs2lerzonych procesach przetwarzania cyfrowego. Istotną sprawą jest możliwość efektywnego wykorzystania
programu migracji. W !pracach polowych najważniejszym problemem
będzie wprowadzenie 'beroynamitowego . systemu WZbudzania (vibroseis) . . Wiąże się to zarówno z dalszym doskonaleniem metodyki badań, jak i ochroną środowiska. Kierunki opracowania danych sejsmIi.cznych skoncentrowane !będą, z 'llw~lędnieniem stawianych zadań geologicznych, na zwiększeniu ;rozdzielczości .granic sejsmicznych w obrębie
tej samej f'ormacji 'geologicZlIlej i polepszenia ciągłości. głębszych granic
sejsmicznych.
'
W KaIrpatach, na podstawie rpozytyrwnych wstępnych rezultatów prac.
przewiduje się wykonanie !badań magnetotellurycznych wzdłuż profili
regd.onaiInych.
W zakresie grawimetrii zakończone zostaną pomiary W ,r ejonach o małej gęstości punłdów na kd!lOlIIletr kwad:ratowy, co dOityczy w szczególności Karpat i części syneklizy perybałtycki.ej.
W zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż SlliI"OWCÓW mineralnych stałych przewidy\wana jest kontynuacja badań na obszarach perspektywicZlIlych, a rprzedewszys1Jkim w Sudetach, na obrzeżeniu niecki
górnośląskiej, w północno-wschodniej Polsce oraz w WJ7lbranych rej~
nach Niżu Polskiego. Ponieważ półszczegółowe zdjęcie grawimetryczne
i magnetyczne na rtych obszarach zostało z małymi wyjątkami zakończo
ne, należy zakładać, że większość zamierzeń stanowić będą badania szcze~
gólowe. Prowadzić się j,e będzie zazwyczaj kilikoa:na metodami, dobieranymi w zaileżności · od zadania i ,rp.iejscowych warunków. geologicznych.
Głównymi zadaniami 'będzJie najczęściej:
- U'stalanie granic kompleksów !petrograficznych;
- określanie . ukształtowania stropu podłoża i jego ' tektoniki;
- śledzenie dyslokacji, BiTef naruszeń i stromych granic w obrębie
utworów osadowych;
- wykrywanie d. lokalizacja stref zwięk1szonejmineralizacji..
Konieczność prowadzenia prospekcji na większych ,głębokościach wymagać będzie również odwoływania się często do tych metod,których
W

m~tod

ro~poznaniu

Postęp

w badaniach geofizycznych Instytutu Geologicznego
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dokładność wskazań mniej zaJ.eży od głębokości. Będzie to· zatem sejsmika refleksyjna oraz szeroki !Wachlarz metod pomiaTów w otworach wiertniczych. Niemniej podstawowe będą różne odmiany metod geoelektrycznych, spektrometria promieniowania gamma, a także magn~yka i grawime~ia.
.
.
KomplekSowe st<Jaowanie mE$od geofizycznych wymagało będzie no- .
wego podejścia do interpretacji danych. Trzeba będzie szerzej korzystać
z metod statystycznych i teorii informacji wprzetwarzandu i prezentowaniu danych, a także w ocenie ich efekty:wności. Zaspokojenie tych
potrzeb możliwe będzie przy 'szerokim wykorzystaniu elektronicznych
maszyn liczących. Ba'lIdziej szczegółowe omówienie podstawowych k!i.erunków badań geofizycznych zawdera praca C. Kr61i!kowskiego (1976).
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KPy.mtKOBCKH, Cre4Jaa MJILllIAPCKH

IIPOrPECC rE04JJł3lłIłECKHX HCCJIE,lJ;OBAHHA CEMH,lI;ECBTLIX rO,lJ;OB
B I'EOJIOI'IłIJECKOM HHCTHTYTE

Pe3IOMe

B

CTaTI>e paccMol]lell nporpecc B MeTO.u;mre H3Mepemdt, o6pa6oTKH H mrrepnper~

reo-

cl>H3H'IecKHX ~. OrMe'le:HO, 'lTO mm60JIee IIIIIPOKO pa3BePHYJIHCb ce:ll:CMJI1IeCK!He pa60TLI

MOB

H 3JIeltTpOPa3Be,ZJ;Ka. , KpoMe TOro Ha'laJIH npBMemł'Th HeCKOJThKO HOBloIX reo4JH3H'leCKHX

MeTO)l;OB, TaxHX KaK CDeKTpOMerpIDI raMMa H3JIY'łemm, MepKypOMerpIDI,

a

Ta.JOB:e B0306HOBJIem.I

a3poreo4lH3H'lecKHe ct.eMKH. )J;aereJl 0603pemre reoclJH3H'lecKO:ll: H3Y'Ie:HHOCTH CI'paHbI 3a noc-
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Streszczenie

JIenHee ,ll;ecHTRJIeTHe. EOJIee UO.zqK>6HO PaccMOTpeHLI pem01IaJIbHLIe HCCJIe,ll;OBllHIDI, UPOBO,II;HBnmecJI reo4JB31I'lecmMH MeTO,IJ;aMH lIlI. ITom.cxoit JDl3MeHHOCTH H B KapuaTax, a TalCKe UOHCXH

H p33Be,ll;Kll nrep,II;bIX mr.zr;OB MHHepa.m.Horo

<>HaX crpam.r

CLIP&1l,

Be~ecJI B HaH60JIee uepcueKTIIBB1dX pajI:-

p33JlH'IHhIMH reol}lB3ll'iecmMH MeTO,I(8.MIL PaccMOTpeHLI TaJCKe reo(>mH'lecXHe

pa60TLI ,II;mIllYlK,lI; m,IJ;poreoJIOnm, HHl!reHepHOit reoJIOmH H xaPTOrpal}lHH.

B

38.KJIIO'IeHHH

YKa3&I- .

.saIOTCH OCHOBHLIe HlWPaBJIeHHH P33BHTHH reol}lH3H'1ecKBX pa60T lIlI. 6nIDlalitnme ro.zu,t.

Czeslaw KROLIKOWSKI, Stefan Ml.YNARSKI
DEVELOPMENTS IN GEOPHYSICAL SURVEYS CARRIED OUT BY THE
GEOLOGICAL INSTITUTE IN THE 1970's

Summary
Develqpments in methodology of measurement, processing and inter!pretation
<>f geophysical data are discussed. The greatest progress is found in reflection

seismics and geoelectric methods. Moreover, some new geophysical methods such
as gamma radiation S!Pectrometry and mercurometry were introduced and aerogeophysical surveys were initiated.
The paper also presents a review of geophysical recogDJition of the country
in the last decade. Special attention is paid to regional studies carried out in
the Polislh Lowlands and the Carpathians by means of seismic methods, as well
as prospecting and exploration of solid raw material deposits carried out in the
most perspective parts of the country with the use of various geophysical methods. Geophysical works carried out for the needs of hydrogeology, engineering
geology and mawing are also disCUSsed. The final part of the paper deals with
main directions dn developments of the geophysical surveys planned for the next
few years.

