PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA • PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA
W służbie człowieka i środowiska

www.pgi.gov.pl

BAŁTYK
I POBRZEŻE
BAŁTYKU
Kompleksowe badania
analizy
oceny
doradztwo

PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA • PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA
W służbie człowieka i środowiska

Mapy geologiczne
i tematyczne
Morze – polska strefa Bałtyku
Mapa geologiczna dna Bałtyku w skali 1:200 000
Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów
czwartorzędowych w skali 1:500 000
Atlas geologiczny południowego Bałtyku
w skali 1:500 000
Atlas parametrów litologicznych osadów
powierzchniowych południowego Bałtyku
w skali 1:500 000
Atlas geochemiczny południowego Bałtyku
w skali 1:500 000
Atlas geochemiczny Zalewu Wiślanego
Mapa geodynamiczna polskiej strefy brzegowej
Bałtyku południowego w skali 1:10 000
W ostatnich latach opracowywane są dokładniejsze mapy geologiczne, geochemiczne,
prognoz surowcowych oraz mapy siedlisk dla
wybranych rejonów Bałtyku. W 2008 r. zakończono badania i wykonano zestaw wielu map
tematycznych dla obszaru Zatoki Gdańskiej
(obszar B). W 2008 r. rozpoczęto podobne badania dla obszaru Zatoki Pomorskiej (obszar A).
Projekt badawczy zostanie zakończony w 2013 r.

Kontakt – dystrybucja map

Centralne Archiwum Geologiczne (CAG)
Sekcja Dystrybucji Wydawnictw
tel. 22 849 53 51 w. 403, 229, dystryb@pgi.gov.pl
Filia CAG w Oddziale Geologii Morza
tel. 58 554 29 09 w. 101,103

Bazy danych
Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)
To największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych
z naukami o Ziemi. Baza składa się z podsystemów: otwory
wiertnicze, rdzenie wiertnicze, dokumenty, analizy, geofizyka
wiertnicza, kolekcje geologiczne, punkty badawcze. Większość
danych zgromadzonych w CBDG udostępniana jest bezpłatnie. Do wielu z nich możliwy jest dostęp za pośrednictwem
standardowej przeglądarki internetowej, bez konieczności
specjalnego oprogramowania.
http://baza.pgi.gov.pl
Kontakt

System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych
MIDAS
W bazie zgromadzone są informacje geologiczne, kartograficzne i administracyjne o wszystkich udokumentowanych
złożach kopalin w Polsce (ponad 12 tys. złóż). Baza jest podstawą m.in. do opracowania ekspertyz, opracowań złożowych, wyceny wartości złóż oraz analitycznych opracowań
dla całych branż surowcowych.
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
Kontakt

mgr Paweł Lewandowski
tel. 22 849 53 51 w. 252, pawel.lewandowski@pgi.gov.pl

cbdg@pgi.gov.pl

Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych
– Bank HYDRO
W bazie zgromadzone są dane geologiczne, hydrogeologiczne, hydrochemiczne i hydrodynamiczne o 130 000 ujęć wód
podziemnych, źródłach, otworach obserwacyjnych, badawczych i eksploatacyjnych, ujmujących wody zwykłe z terenu
całej Polski. Jej zasoby są podstawowym źródłem informacji
przy wykonywaniu prac projektowych, dokumentacyjnych
i kartograficznych z dziedziny hydrogeologii, geologii, geologii inżynierskiej, ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego i gospodarki wodnej.
Kontakt

mgr Mateusz Hordejuk
tel. 22 849 53 51 w. 353, mateusz.hordejuk@pgi.gov.pl
dr Anna Gryczko-Gostyńska
tel. 22 849 53 51 w. 228, anna.gryczko-gostynska@pgi.gov.pl
mgr Beata Pasierowska
tel. 58 554 29 09 w. 205, beata.pasierowska@pgi.gov.pl
mgr Aneta Bącik
tel. 91 432 34 41, aneta.bacik@pgi.gov.pl

Rejestr Obszarów Górniczych
Do rejestru wpisanych jest ponad 7 tys. obszarów górniczych. Jego zasoby wykorzystywane są m.in. do sporządzania planów zagospodarowania miejscowego, wykonywania
opracowań dotyczących środowiska naturalnego.
http://baza.pgi.waw.pl/geow
Kontakt

mgr Marek Napieraj
tel. 22 849 53 51 w. 474, marek.napieraj@pgi.gov.pl

INFOGEOSKARB
System służy do udostępniania informacji o prawach własności informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin oraz
obiektów hydrogeologicznych.
http://baza.pgi.waw.pl/igs/
Kontakt

mgr Tadeusz Smakowski
tel. 22 849 53 51 w. 291, tadeusz.smakowski@pgi.gov.pl

NEPTUN
Baza gromadzi dane o lokalizacji punktów badawczych
w polskiej strefie Bałtyku oraz opisy i wyniki analiz próbek
osadów i karty otworów wiertniczych.
GEOECHO
Baza zawiera kopie rastrowe rejestracji geofizycznych oraz
wyniki ich interpretacji wraz z danymi geodezyjnymi profilowania. Metadane zintegrowane są z metabazą profili sejsmicznych i sonarowych pomierzonych w obszarach mórz
europejskich przez morskie departamenty europejskich
służb geologicznych.
http://www.eu-seased.net
Kontakt

dr Piotr Przezdziecki
tel. 58 554 29 09 w. 208, piotr.przezdziecki@pgi.gov.pl

Prowadzone są prace zmierzające do integracji baz NEPTUN
i GEOECHO z Centralną Bazą Danych Geologicznych (CBDG).
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GEOTURYSTYKA
– SZANSĄ ROZWOJU REGIONU

Geoturystyka to rodzaj
turystyki poznawczej bazującej
na eksponowaniu obiektów
geologicznych, które po
odpowiednim zagospodarowaniu
i udostępnieniu, mogą stać się
atrakcją turystyczną.

Zaletą geoturystyki jest to, że nie wymaga ona wielu
nakładów finansowych i może być organizowana niemal wszędzie.
Obszar województw pomorskiego i zachodniopomorskiego charakteryzuje się dużym potencjałem
pod względem rozwoju geoturystyki. Sprzyja temu
urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu. Klifowe zbocza, piękne szerokie plaże, wydmy, jeziora
przybrzeżne, rzeki, wzgórza polodowcowe, bogato
urozmaicone kompleksy leśne tworzą piękny i niepowtarzalny krajobraz.
Tysiące Polaków spędza wakacje, urlopy, „zielone szkoły” właśnie w tej części kraju. Dlatego warto zadbać
o dodatkowe atrakcje, które sprzyjają aktywności fizycznej i jakby „niechcący – tak przy okazji” pozwalają
na zgłębianie wiedzy o otaczającym środowisku.

Jak powstaje ścieżka geologiczna – „krok
po kroku”:
 Konsultacja z geologiem
 Rozpoznanie terenowe wykonane
przez geologa
 Przygotowanie wstępnego projektu
przebiegu ścieżki w terenie
(z uwzględnieniem danych z ewidencji
gruntu)
 Uzyskanie zgody właścicieli gruntów
na przebieg ścieżki
 Przygotowanie dokumentacji:
• Projekt merytoryczny ścieżki (określenie liczby i zawartości tablic:
tekst oraz część ilustracyjna)
• Zakres prac budowlanych (np. barierki ochronne, ułożenie ścieżek)
• Kosztorys
• Harmonogram realizacji
Przygotowany projekt jest podstawą do ubiegania się
o sfinansowanie wykonania ścieżki, m.in. ze środków
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędów Marszałkowskich.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy posiada duże doświadczenie w realizacji zadań
dotyczących ochrony georóżnorodności i geoturystyki.
Uczestniczyliśmy w tworzeniu dwóch, i jak dotychczas jedynych, geoparków w Polsce – Geoparku Łuk Mużakowa
i Geoparku Góra Św. Anny. Instytut był inicjatorem funkcjonujących już ścieżek geologicznych, m.in. Kamieniołom
Kielniki oraz Od Gór Towarnych do Zielonej Góry.

OFERUJEMY
•

Wykonanie oceny potencjału geoturystycznego regionów

•

Opracowanie projektów stanowisk geoturystycznych, ścieżek geologicznych
i geoparków

Kontakt

mgr Andrzej Szymkowiak
tel. 22 849 53 51 w. 544, andrzej.szymkowiak@pgi.gov.pl
dr Grażyna Miotk-Szpiganowicz
tel. 58 554 29 09 w. 309, grazyna.miotk-szpiganowicz@pgi.gov.pl
mgr Ryszard Dobracki
tel. 91 432 34 30, ryszard.dobracki@pgi.gov.pl

Plansza „Jak powstał dzisiejszy Bałtyk”
ma charakter edukacyjny.

Z pewnością warto by każdy wczasowicz wiedział skąd się
wzięła woda Bałtyku i jaka jest historia jego powstania!

Proponujemy zamieszczenie planszy w nadmorskich szkołach, ośrodkach wczasowych, pensjonatach,
organizacjach i punktach turystycznych itp. Wszystkim zainteresowanym Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nieodpłatnie udostępni projekt graficzny planszy.

Kontakt: Dział Promocji i Zarządzania Stronami Internetowymi
mgr Anna Bagińska; tel. 22 849 84 90, anna.baginska@pgi.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel. 22 849 53 51, fax 22 849 53 42
sekretariat@pgi.gov.pl

ODDZIAŁ GEOLOGII MORZA
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
tel. 58 554 29 09, fax 58 554 29 10
sekretariat.ob@pgi.gov.pl
Zakład Regionalny Geologii Pomorza
w Szczecinie
ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
tel. 91 432 34 30, fax 91 432 34 48
sekretariat.zw@pgi.gov.pl

OPracowanie: A. Bagińska, R. Kramarska,

M. Woźnicka, B. Żbikowska
Projekt graficzny, Skład i druk: Bloor A. Rabiński
FOT.: Z
 biory PIG-PIB, M. Kowalski, Baltex – Inżynieria i Górnictwo Morskie Sp. z o.o.

