Przegl¹d Geologiczny, vol. 68, nr 5, 2020

Morska kartografia geologiczna w historii badañ Oddzia³u Geologii Morza
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
Regina Kramarska1
Offshore geological cartography in the research history of the Marine Geology Branch of the Polish Geological
Institute – National Research Institute. Prz. Geol., 68: 387–402.
A b s t r a c t. The article is an overview of 50 years of Marine Geology Branch (MBG) activity in the field of geological cartography in Polish maritime areas. As a result of successive recognition of the geological structure of the
Cenozoic, sheets of the Geological Map of the Baltic Sea Bottom at a scale of 1 : 200,000 had been published by
1994, followed by a geological map without Quaternary deposits. The summary of the stage of over 25 years of
intense research was the Geological Atlas of the Southern Baltic. The achievements of the Marine Geology Branch
also include geochemical atlases, geo-environmental maps, and coastal zone maps created on the basis of detailed
mapping works. The successively expanded geological database enables the creation of many map products for the
needs of specific users. Various studies related to marine geological cartography, and extensive national and international cooperation have significantly contributed to the development of the scientific staff of the Marine Geology Branch..
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W Polsce po II wojnie œwiatowej zainteresowanie badaniami morza sukcesywnie ros³o. Wi¹za³o siê to z uzyskaniem przez nasz kraj szerokiego dostêpu do Ba³tyku, a równoczeœnie szybkim rozwojem wspó³czesnej oceanologii.
Do podstawowych dziedzin badañ oceanologicznych – fizyki, chemii i biologii morza, z czasem do³¹czy³y badania
geologii i geomorfologii wybrze¿y i dna Ba³tyku. Znaczenie badañ morza znalaz³o wyraz w powo³aniu w 1961 r.
Komitetu Badañ Morza Polskiej Akademii Nauk (KBM
PAN), a w jego ramach powstaniu Sekcji Geologiczno-Geograficznej. Artyku³y prezentuj¹ce skalê, zakres oraz
rezultaty coraz dynamiczniej rozwijanych badañ naukowych by³y publikowane w wydawanych przez KBM PAN
czasopismach Oceanologia oraz Studia i Materia³y Oceanologiczne.
Profesor Edward Rühle (1905–1988), który w ostatniej
dekadzie dzia³alnoœci naukowej skierowa³ swoje zainteresowania badawcze na obszary morskie, dokona³ podsumowania stanu badañ geologicznych obszaru Ba³tyku w okresie
miêdzywojennym i dwudziestoleciu powojennym, na które
z³o¿y³a siê analiza ok. 400 pozycji bibliograficznych (Rühle,
1968). Wiedza o budowie geologicznej obszaru Ba³tyku
by³a w tym czasie bardzo ogólna, w znacznym stopniu oparta na ekstrapolacji danych pozyskanych z rozpoznania otaczaj¹cego akwen l¹du. Poza przegl¹dem stanu badañ Rühle
nakreœli³ w swoim artykule propozycje kierunków dalszych badañ. W przypadku utworów kenozoicznych prowadzenie rozpoznania geologicznego le¿a³o wg autora
w zakresie dzia³ania ówczesnego Centralnego Urzêdu
Geologii, a wiêc Instytutu Geologicznego i przedsiêbiorstw
geologiczno-wiertniczych (Rühle, 1968).
Niew¹tpliwym impulsem do rozwoju geologicznych
badañ morza by³y pierwsze dokumenty miêdzynarodowe
ustalaj¹ce zasady gospodarczego wykorzystania obszarów
morskich przez pañstwa nadbrze¿ne, które zosta³y przyjête
w Genewie 29 kwietnia 1958 r., podczas pierwszej konferencji prawa morza zorganizowanej przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych. By³y to cztery konwencje: o morzu

pe³nym, o szelfie kontynentalnym, o morzu terytorialnym
i strefie przyleg³ej oraz o rybo³ówstwie i ochronie zasobów
biologicznych morza pe³nego (http://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html). Polska ratyfikowa³a konwencjê o pe³nym
morzu i o szelfie kontynentalnym, które wesz³y w ¿ycie
odpowiednio w 1962 i 1964 r. Dla geologii istotny by³ zapis,
który znajdowa³ siê w tej drugiej konwencji, mówi¹cy, ¿e
pañstwo nadbrze¿ne wykonuje prawa suwerenne nad szelfem kontynentalnym w celu jego badania i eksploatacji
jego naturalnych zasobów. Tym samym poznanie geologii
Ba³tyku w czêœci przypadaj¹cej Polsce i eksploracja zasobów dna morskiego znalaz³y siê w sferze zainteresowañ
pañstwa i sta³y siê wyzwaniem dla s³u¿by geologicznej.
Potrzeby badawcze zosta³y objête programem resortowym pn. Badania geologiczne Ba³tyku i akwenów œwiatowych dla ustalenia prognoz poszukiwawczych z³ó¿ surowców mineralnych. Dlatego utworzono now¹ placówkê
regionaln¹ Instytutu Geologicznego (IG), która mia³a siê
zajmowaæ morskimi badaniami geologicznymi. Pocz¹tkowo by³a to Pracownia Geologii Ba³tyku powo³ana przez
dyrektora instytutu zarz¹dzeniem wewnêtrznym nr 14 z dn.
2 paŸdziernika 1968 r., w 1974 r. przekszta³cona w zak³ad,
a w 1977 r. w Oddzia³ Geologii Morza (OGM). Kierunki
badañ placówki zosta³y okreœlone w Programie koncepcyjnym badañ geologicznych na obszarze polskich wód konwencyjnych Ba³tyku opracowanym pod kierunkiem ówczesnego zastêpcy dyrektora IG prof. Jana Malinowskiego.
Organizacjê pracowni powierzono mgr. W³odzimierzowi
Kroczce, który zdoby³ doœwiadczenie geologiczne i organizacyjne w Przedsiêbiorstwie Hydrogeologicznym w Gdañsku.
W czasie 50 lat istnienia Oddzia³ Geologii Morza rozszerza³ zakres swojej dzia³alnoœci i obszar badañ. Od po³owy lat 80. ub.w. s¹ prowadzone prace w ramach l¹dowej
kartografii geologicznej i œrodowiskowej, a od kilku lat
tak¿e w dziedzinie geozagro¿eñ. W ostatnich latach XX w.
zosta³ znacz¹co rozszerzony zakres badañ hydrogeologicznych, obejmuj¹cy równie¿ udzia³ w realizacji wielu zadañ
pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej (PSH). Osi¹gniêcia
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badawcze geologów i hydrogeologów oraz ich znaczenie
dla regionu i w wymiarze ponadregionalnym zas³uguj¹ na
odrêbn¹ publikacjê, wykraczaj¹c¹ poza ramy tego tekstu,
podobnie jak osi¹gniêcia geologów morza w dziedzinie
badañ morskich kopalin okruchowych. Celem niniejszego
artyku³u jest przedstawienie dorobku OGM g³ównie w
zakresie morskiej kartografii geologicznej.
MAPY I ATLASY GEOLOGICZNE
W pierwszym dziesiêcioleciu dzia³alnoœci OGM prace
kartograficzne koncentrowa³y siê w rejonach spodziewanego wystêpowania kopalin okruchowych – piasków i ¿wirów
oraz piasków z minera³ami ciê¿kimi. By³y to obszary ³awic
ba³tyckich: Odrzanej i S³upskiej, oraz rejony do nich przyleg³e (Jurowska i in., 1978; Kotliñski, Kramarska, 1977).
Pilota¿owe rozpoznanie litologii i procesów akumulacji
osadów obejmowa³y tak¿e Zatokê Gdañsk¹ (Pieczka,
1974a) i obszar dna otwartego akwenu po³o¿ony na pó³noc
od Jastrzêbiej Góry. W czasie rejsów badawczych przeprowadzonych w latach 1970–1977 pobrano 2617 próbek
czerpakowych osadów dennych, 287 rdzeni o ³¹cznej

d³ugoœci 548,6 mb. (œrednia d³ugoœæ rdzenia 1,9 m) oraz
wykonano 6252 Mm profilów echosonda¿owych (batymetrycznych).
Zgromadzone materia³y dokumentacyjne, a tak¿e nieliczne wówczas archiwalne i publikowane materia³y kartograficzne polskie, rosyjskie i niemieckie by³y podstaw¹
opracowania i wydania Mapy osadów dna po³udniowej czêœci
Ba³tyku w skali 1 : 500 000 (ryc. 1; Jurowska, Kroczka,
1978). Do mapy podstawowej zosta³y do³¹czone szkice
w skali 1 : 1 000 000 – geomorfologiczny, opracowany
przez Rados³awa Pikiesa z wykorzystaniem pionierskiej
próby interpretacji morfologii dna Ba³tyku Bogus³awa
Rosy (1967), oraz mapa surowców mineralnych. Obraz przedstawiony na mapach pokazywa³, ¿e ówczesny stan rozpoznania geologicznego p³ytkich warstw dna Ba³tyku by³ jeszcze bardzo s³aby i mia³ wycinkowy charakter. Opracowanie
mia³o jednak wa¿ne znaczenie jako pierwsza próba kartograficznego odwzorowania budowy geologicznej powierzchni
dna morskiego z wykorzystaniem oryginalnych wyników
z badañ w³asnych OGM, przeprowadzonych w wybranych
rejonach po³udniowego Ba³tyku. Wydanie mapy poprzedza³o opracowanie tymczasowych wytycznych do sporz¹dzania

Ryc. 1. Pierwsze opracowanie mapy osadów dennych wraz z map¹ geomorfologiczn¹ i map¹ surowców mineralnych wykonane
w Oddziale Geologii Morza (Jurowska, Kroczka, 1978)
Fig. 1. The first map of bottom sediments, a geomorphological map, and a map of mineral resources constructed at the Marine Geology
Branch (Jurowska, Kroczka, 1978)

388

Przegl¹d Geologiczny, vol. 68, nr 5, 2020

mapy geologicznej dna morskiego (Jurowska, 1975) oraz
zakresu badañ laboratoryjnych osadów morskich (Kotliñski,
Pieczka, 1977a). Opracowania te zosta³y wydane w oddzielnych zeszytach Instrukcji i metod badañ geologicznych.
Podsumowanie polskich badañ Ba³tyku realizowanych
w latach 1965–1980 zarówno wg³êbnej budowy geologicznej, jak i kenozoiku zosta³o przedstawione przez E. Rühle
(1982) w rozdziale uzupe³niaj¹cym do polskiego wydania
monografii dotycz¹cej Morza Ba³tyckiego opracowanej
w 1976 r. pod redakcj¹ Vytautasa Gudelisa i Emelyana
Emelyanova. Rozdzia³ i wybór literatury nawi¹zywa³ do
treœci wczeœniejszego artyku³u E. Rühlego (1968) oraz
szczegó³owego przegl¹du polskich badañ geologicznych
dna Ba³tyku opracowanego przez Feliksa B. Pieczkê (1973)
na II Kongres Nauki Polskiej. Postêp w dziedzinie badañ
geologicznych Ba³tyku znalaz³ nastêpnie odzwierciedlenie
w rozdziale poœwiêconym badaniom Ba³tyku zamieszczonym w monografii Surowce mineralne mórz i oceanów
(Kotliñski, Szama³ek, 1998).
Na schy³ek lat 70. i lata 80. minionego wieku przypada
okres intensyfikacji prac kartograficznych. Prace te zmierza³y do wykonania arkuszowej Mapy geologicznej dna
Ba³tyku w skali 1 : 200 000, zgodnie z opracowan¹ przez
zespó³ OGM instrukcj¹ sporz¹dzania mapy zawieraj¹c¹
zakres i metodykê prowadzenia prac morskich i laboratoryjnych, autorskie opracowanie map i tekstu objaœniaj¹cego oraz prace redakcyjne (Jurowska i in., 1983).
Pocz¹tkowo podstawowy materia³ badawczy stanowi³y
próbki osadów powierzchniowych pobierane czerpakiem
dennym Van Veena i rdzenie osadów z sondowañ dna sond¹
wibracyjn¹ wyposa¿on¹ w próbnik rdzeniowy o d³ugoœci
3 m. Z czasem, dziêki wspó³pracy z Geofizyk¹ Toruñ i korzystaniu z okrêtów hydrograficznych Marynarki Wojennej, wprowadzono metody sejsmoakustyczne (boomer),
a kooperacja z miêdzynarodow¹ organizacj¹ Petrobaltic
da³a mo¿liwoœæ uzyskania d³u¿szych rdzeni osadów (do 6 m)
i wykonania kilkunastu otworów do maksymalnej g³êbokoœci 30 m.
Przed przyst¹pieniem do metodycznych prac kartograficznych nale¿a³o rozwi¹zaæ podstawowy problem podk³adów mapowych i mo¿liwie dok³adnej lokalizacji linii
pomiarowych i punktów dokumentacyjnych. Przygotowanie podk³adów w odpowiednich dla geologii odwzorowaniach wiernopowierzchniowych i map dokumentacyjnych
powierzono specjalistom Geofizyki Toruñ, którzy dysponowali danymi geodezyjnymi (niektóre uk³ady wspó³rzêdnych mia³y wówczas charakter poufny) i doœwiadczeniem
uzyskanym w trakcie pomiarów sejsmicznych na potrzeby
poszukiwañ naftowych na Ba³tyku. Podstaw¹ opracowania
topografii dna by³y liniowe pomiary batymetryczne rejestrowane analogowo na œwiat³oczu³ych taœmach i ¿mudna
praca autorów mapy polegaj¹ca na rêcznym przenoszeniu
zapisu g³êbokoœci akwenu na podk³ad mapy dokumentacyjnej.
W latach 1989–1994 trwa³y prace redakcyjne – korekty
i publikacja poszczególnych arkuszy mapy. Redakcjê
naukow¹ obj¹³ prof. dr hab. Józef Edward Mojski, wybitny
badacz geologii czwartorzêdu, który wzorem swego nauczyciela prof. Rühlego skierowa³ w tym czasie swoje zainteresowania ku geologii morza.
Na pokrycie map¹ ca³ej powierzchni morza terytorialnego i polskiej wy³¹cznej strefy ekonomicznej, o ³¹cznej
powierzchni ok. 30 000 km2, sk³ada siê 12 arkuszy map
wydanych drukiem (ryc. 2A; Mojski, 1989–1995; Mojski
i in., 1989). Ka¿dy arkusz zawiera podstawow¹ mapê geo-

logiczn¹ w skali 1 : 200 000, cztery mapy boczne w skali
1 : 400 000 (mapa w ciêciu 1 m poni¿ej powierzchni dna,
geomorfologia, prognozy surowcowe i litodynamika),
przekroje geologiczne i wybrane profile otworów (ryc. 2B).
W tekœcie objaœniaj¹cym jest opisana budowa geologiczna
utworów czwartorzêdu i jego bezpoœredniego pod³o¿a,
geomorfologia, litodynamika i prognozy surowcowe w zakresie kopalin okruchowych oraz historia rozwoju obszaru
w czwartorzêdzie. Charakterystyka osadów zosta³a oparta
na wynikach badañ laboratoryjnych próbek w zakresie litologii, petrografii i mineralogii, sk³adu chemicznego, biostratygrafii i datowañ wieku bezwzglêdnego. Baza danych
dokumentacyjnych zgromadzonych na potrzeby realizacji
mapy obejmowa³a: kilkanaœcie tysiêcy km profili echosonda¿owych, ok. 5000 km profili sejsmoakustycznych, 6034
próbek osadów powierzchni dna, 824 rdzeni z sondowañ
dna do g³êbokoœci maks. 6 m i 16 wierceñ o maksymalnej
g³êbokoœci 30 m oraz ponad 20 000 ró¿norodnych analiz
laboratoryjnych (Kramarska i in., 2000).
Zanim ukaza³ siê drukiem ostatni arkusz mapy ju¿
trwa³y prace nad syntez¹ ówczesnej wiedzy o budowie
geologicznej i ewolucji polskiej czêœci obszaru po³udniowego Ba³tyku. Efektem tej pracy jest Atlas geologiczny
po³udniowego Ba³tyku w skali 1 : 500 000 (Mojski, 1995a).
Przedsiêwziêcie by³o inicjatyw¹ prof. Mojskiego, który by³
g³ównym redaktorem naukowym opracowania. W atlasie,
na 34 ró¿notematycznych tablicach oraz 63 stronach tekstu
(ca³oœæ w jêzyku polskim i angielskim), w sposób przegl¹dowy zosta³o zaprezentowane rozpoznanie i rozwój budowy geologicznej od proterozoiku po holocen (ryc. 3).
Mimo up³ywu czasu i pojawienia siê nowych publikacji
zawieraj¹cych szczegó³owe dane odnoœnie wybranych formacji geologicznych, atlas ten jest nadal aktualnym Ÿród³em
syntetycznej wiedzy o budowie geologicznej polskiej strefy
Ba³tyku.
W latach 1996–1999 trwa³y prace nad Map¹ geologiczn¹ dna Ba³tyku bez utworów czwartorzêdowych (Kramarska i in., 1999; Kramarska, 2000). Podstaw¹ opracowania
mapy by³y pomiary geofizyczne metod¹ wielokana³owej
wysokorozdzielczej sejsmiki refleksyjnej wykonane wzd³u¿
regionalnych profili o ³¹cznej d³ugoœci nieco ponad 4000 km.
Metoda pomiarów, poœrednia miêdzy sejsmik¹ naftow¹
a sejsmoakustyk¹, by³a zastosowana w badaniach polskiej
strefy Ba³tyku po raz pierwszy. Realizacja tych badañ by³a
mo¿liwa dziêki bliskiej wspó³pracy OGM PIG z Oddzia³em
Geologii Morza i Wybrze¿a S³u¿by Geologicznej Holandii
(Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO – Department Geo-Marine and Coast), który udostêpni³ aparaturê pomiarow¹ i wsparcie techniczne, oraz Instytutem
Morskim w Gdañsku – armatorem statku badawczego.
W rejsach badawczych i opracowaniu danych z zespo³em
OGM wspó³pracowali geofizycy i specjaliœci w dziedzinie
geologii strukturalnej z innych komórek organizacyjnych
PIG. Dziêki wysokorozdzielczym danym sejsmicznym, pomierzonym bezpoœrednio od powierzchni dna morskiego, na
opracowanej mapie odkrytej i przekrojach geologicznych
(ryc. 4A, B) dok³adniej odwzorowano strukturê i rzeczywisty zasiêg granic wyró¿nionych kompleksów strukturalnych. Odnosi siê to zw³aszcza do utworów paleogenu
i neogenu oraz ukrytych pod nimi granic zasiêgu utworów
poszczególnych oddzia³ów permo-mezozoiku. Wyró¿niona zosta³a, wczeœniej nie zdefiniowana, strefa tektoniczna
Bornholm–Dar³owo (Krzywiec i in., 2003), wraz z ujawnieniem szczegó³ów wg³êbnej budowy strukturalnej
zwi¹zanej z ruchami przesuwczymi i inwersyjnymi.
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Ryc. 2. A – skorowidz autorski arkuszy Mapy geologicznej dna Ba³tyku w skali 1 : 200 000; B – arkusz Puck (Pikies, Jurowska, 1994)
Fig. 2. A – authors index of sheets of the Geological Map of the Baltic Sea Bottom at the scale of 1 : 200,000; B – sheet Puck (Pikies,
Jurowska, 1994)
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Ryc. 3. Wybrane plansze z Atlasu geologicznego po³udniowego Ba³tyku: A – mapa osadów plejstoceñskich;
B – profile geologiczne czwartorzêdu
Fig. 3. Selected plates of the Geological Atlas of the Southern Baltic: A – map of Pleistocene sediments;
B – Quaternary geological profiles

Po intensywnych pracach kartograficznych, z szerokim
zakresem prac morskich i laboratoryjnych, na pocz¹tku
XXI w. nast¹pi³ okres realizacji zadañ z powtórnym wykorzystaniem zasobów zgromadzonych w komputerowych
bazach danych. Przetwarzanie danych by³o u³atwione dziêki upowszechnieniu w instytucie technologii GIS.
Opracowaniem obejmuj¹cym ca³oœæ polskich obszarów morskich, opartym na powtórnym wykorzystaniu kilku tysiêcy wyników analiz laboratoryjnych uziarnienia
osadów, jest Atlas parametrów litologicznych osadów
powierzchniowych po³udniowego Ba³tyku ze szczególnym
uwzglêdnieniem geologiczno-górniczych warunków wystêpowania surowców okruchowych (Kramarska i in., 2005).

Atlas sk³ada siê z dziesiêciu map rozk³adu frakcji ziarnowych i podstawowych parametrów litologicznych (œrednia
œrednica ziaren i wysortowanie), czterech map zawartoœci
minera³ów ciê¿kich w osadach (ryc. 5) oraz mapy z³ó¿
i obszarów perspektywicznych wystêpowania kopalin okruchowych. Ostatnia z wymienionych map jest rodzajem
mapy geologiczno-gospodarczej w skali przegl¹dowej
(1 : 500 000), poniewa¿ zawiera elementy zagospodarowania dna morskiego i obszary objête ochron¹ przyrody.
Mapy opatrzone obszernym tekstem objaœniaj¹cym by³y
odpowiednim materia³em wyjœciowym m.in. do przeprowadzenia analiz i wskazania urzêdom morskim obszarów
do rozpoznania piasków na potrzeby sztucznego zasilania
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Ryc. 4. A – Mapa geologiczna dna Ba³tyku bez utworów czwartorzêdowych; B – plansza z przekrojami geologiczno-sejsmicznymi (Kramarska i in., 1999)
Fig. 4. A – Geological map of the Baltic Sea bottom without Quaternary deposits; B – the plate showing geological-seismic cross-sections (Kramarska et al., 1999)

pla¿ wynikaj¹ce z Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów
morskich (Ustawa, 2003).
Powtórne wykorzystanie danych wynika³o równie¿
z okreœlonych potrzeb potencjalnych u¿ytkowników, m.in.
dane z analiz litologicznych, dostosowane do wymogów
klasyfikacji osadów wg odpowiedniej normy obronnej
NATO, by³y podstaw¹ do opracowania mapy dna (ryc. 6)
392

z objaœnieniami tekstowymi i baz¹ GIS na potrzeby tzw.
dodatkowych warstw wojskowych (Jegliñski, 2016). Odbiorc¹ pracy by³o Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej zapewniaj¹ce wsparcie geograficzne dzia³añ
Marynarki Wojennej RP.
Dane zgromadzone w bazie Neptun oraz informacje
zawarte na opublikowanych mapach s¹ wykorzystywane
do opracowania, wg ujednoliconych zasad, zestawu tema-
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Ryc. 5. A – mapa zawartoœci minera³ów ciê¿kich we frakcji piasków drobnoziarnistych (Kramarska i in., 2005); B – piaski z £awicy
Odrzanej wzbogacone w minera³y ciê¿kie, pobrane z dna próbnikiem skrzynkowym Æ50 cm
Fig. 5. A – map of heavy mineral content in sand of fine-grained fraction (Kramarska et al., 2005); B – sands from the Oder Bank,
enriched with heavy minerals taken from the bottom with a Æ50 cm box-corer

Ryc. 6. Arkusz mapy obejmuj¹cej rejon £awicy S³upskiej opracowanej na potrzeby tzw. dodatkowych warstw wojskowych (Jegliñski
i in., 2012)
Fig. 6. A map sheet covering the area of the S³upsk Bank, prepared for the needs of the so-called additional military layers (Jegliñski et
al., 2012)

tycznych map geologicznych mórz europejskich. Prace,
w których uczestnicz¹ specjaliœci OGM, s¹ wykonywane
od 2009 r. przez konsorcjum europejskich s³u¿b geologicznych w ramach kolejnych edycji projektu EMODNET
(European Marine Observation and Data Network). Ujednolicone mapy i zestawy metadanych s¹ umieszczone na
stronie http://www.europe-geology.eu/marine-geology/.
Rozwój ró¿nych dziedzin gospodarki budzi coraz
wiêksze zainteresowanie inwestorów i przedsiêbiorców

obszarem Morza Ba³tyckiego, a w zwi¹zku z tym roœnie
zapotrzebowanie na informacjê geologiczn¹. Z drugiej
strony, w wyniku ju¿ prowadzonych i planowanych badañ
œrodowiskowych i badañ pod³o¿a zwi¹zanych z infrastruktur¹ hydrotechniczn¹, dostarczane s¹ dane dotycz¹ce struktury dna morskiego, które powinny byæ integrowane i przetworzone na nowe produkty mapowe. Ponadto od czasu
opublikowania arkuszowej Mapy geologicznej dna Ba³tyku
w skali 1 : 200 000 nast¹pi³ znacz¹cy rozwój technik badaw393
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czych, zw³aszcza w dziedzinie hydroakustyki i sejsmoakustyki. Wykonano równie¿ nowe badania geologiczne
w wybranych rejonach dna, m.in. w Zatoce Gdañskiej
(Uœcinowicz, 2008) i Zatoce Pomorskiej (Kramarska i in.,
2016a). Na podstawie oceny potrzeb w zakresie informacji
geologicznej i stanu badañ zdecydowano o wydaniu kolejnej
edycji mapy geologicznej dna Ba³tyku, dok³adniejszej w stosunku do istniej¹cej mapy arkuszowej w skali 1 : 200 000.
W tym celu, w ramach zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej pn. Inwentaryzacja geologiczna dna polskich obszarów morskich realizowanego w latach 2016–2019, finansowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, opracowano koncepcjê Mapy
geologicznej polskich obszarów morskich w skali 1 : 100 000
(MgPOM) (Kramarska i in., 2019a). Koncepcja ta zawiera
wytyczne odnoœnie zakresu i metodyki geologicznego kartowania dna morskiego, badañ laboratoryjnych oraz czynnoœci niezbêdnych do sporz¹dzenia mapy w technologii GIS,
opartej na geobazie ci¹g³ej. W zakresie badañ uzupe³niaj¹cych istniej¹cy zasób archiwalnych danych przewidywane
jest wykorzystanie metod geofizycznych umo¿liwiaj¹cych
zarówno pe³ne rozpoznanie profilu kenozoiku i jego bezpoœredniego pod³o¿a, jak i metod obrazuj¹cych przypowierzchniow¹ warstwê dna i struktury sedymentacyjne
powierzchni dna morskiego. Podstawowym sposobem prezentacji MgPOM bêd¹ tematyczne kompozycje mapowe
opracowane w œrodowisku GIS w ciêciu arkuszowym wraz
z przekrojami geologicznymi i tekstem objaœniaj¹cym.
Wed³ug za³o¿eñ koncepcyjnych kompozycja mapy podstawowej bêdzie wykonana w dwóch wersjach, polegaj¹cych
na zastosowaniu innych klasyfikacji litologicznych osadów dennych: 1) zgodnej z Map¹ geologiczn¹ dna Ba³tyku
w skali 1 : 200 000 oraz 2) ze zintegrowan¹ map¹ litologiczn¹ mórz europejskich. Ponadto przewiduje siê opracowanie map: geomorfologicznej, geologiczno-strukturalnej
pod³o¿a osadów ba³tyckich, parametrów litologicznych
osadów (mapy izoliniowe), wspó³czesnych procesów

sedymentacyjnych, kopalin mineralnych. Now¹ warstw¹
informacyjn¹ bêdzie mapa warunków geologiczno-in¿ynierskich.
ATLASY I OPRACOWANIA GEOCHEMICZNE
W 1994 r. zosta³ wydany Atlas geochemiczny po³udniowego Ba³tyku w skali 1 : 500 000 (Szczepañska, Uœcinowicz,
1994; Szczepañska, 1995). Mapy rozk³adu wybranych pierwiastków w osadach dennych Ba³tyku s¹ równie¿ prezentowane w Atlasie geologicznym Polski (ryc. 7; Nawrocki,
Becker, 2017). W krótkim okresie realizacji (1991–1993)
uzyskano dane dla ca³ej polskiej strefy Ba³tyku z zastosowaniem jednolitego systemu opróbowania osadów i jednolitej metodyki analitycznej. Atlas sk³ada siê z 18 barwnych
plansz, przedstawiaj¹cych rozk³ad stê¿eñ g³ównych pierwiastków w próbkach osadów powierzchniowych pobranych na 368 stacjach badawczych rozmieszczonych w regularnej siatce badawczej poligonów o wymiarze 10 ´ 10 km.
Obok badania stê¿eñ w warstwie antropogenicznej powierzchni dna (0–1 cm) badano równie¿ osady t³a geochemicznego (próbki z g³êbokoœci 18–20 cm poni¿ej powierzchni dna), obliczono ró¿norodne parametry statystyczne,
wspó³czynniki korelacji, wspó³czynniki wzbogacenia. Wyniki te s¹ dobrym punktem odniesienia do wyników uzyskiwanych w trakcie nowszych badañ. Jednak¿e warto
rozwa¿yæ ponowne wykonanie szczegó³owego zdjêcia
geochemicznego, z jednej strony bior¹c pod uwagê siln¹
antropopresjê na wra¿liwe œrodowisko Morza Ba³tyckiego,
w tym bezpoœredni¹ ingerencjê w strukturê dna morskiego,
a z drugiej – nowe mo¿liwoœci analityczne.
Oddzielnym opracowaniem geochemicznym zosta³a
objêta polska czêœæ Zalewu Wiœlanego (Zachowicz, Uœcinowicz, 1996). Jest to atlas sk³adaj¹cy siê z map przedstawiaj¹cych rozmieszczenie punktów dokumentacyjnych,
rzeŸbê dna, osady denne, zawartoœci w powierzchniowej
warstwie osadów: wêgla organicznego i 23 pierwiastków

Ryc. 7. A – wybrane plansze Atlasu geochemicznego po³udniowego Ba³tyku (Szczepañska, Uœcinowicz, 1994) prezentowane w Atlasie
geologicznym Polski (Nawrocki, Becker, 2017); B – strona tytu³owa monografii geochemicznej (Uœcinowicz, 2011)
Fig. 7. A – selected plates of the Geochemical Atlas of the Southern Baltic (Szczepañska, Uœcinowicz, 1994) presented in the Geological
Atlas of Poland (Nawrocki, Becker, 2017); B – title page of the geochemical monograph (Uœcinowicz, 2011)
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chemicznych (metale i metaloidy, azot, fosfor i siarka) oraz
rozk³ad pionowy tych pierwiastków w 6 m rdzeniu osadów.
Atlas powsta³ na zamówienie wojewody elbl¹skiego, na
potrzeby opracowania koncepcji oczyszczania i rekultywacji wód i dna zalewu oraz identyfikacji Ÿróde³ zanieczyszczeñ. Analiza geochemiczna osadów wykaza³a, ¿e w przesz³oœci geologicznej powstawa³y naturalne koncentracje
niektórych sk³adników chemicznych, wiêksze od tych, które zosta³y stwierdzone we wspó³czesnej, powierzchniowej
warstwie osadów. Wp³ywy antropogeniczne zosta³y ujawnione w rejonie Zatoki Elbl¹skiej oraz w portach: Krynica
Morska, Tolkmicko i K¹ty Rybackie.
Najbardziej aktualny i wszechstronny stan wiedzy o geochemii osadów jest zawarty w obszernej monografii Geochemia osadów powierzchniowych Morza Ba³tyckiego (Uœcinowicz, 2011). Monografia zosta³a opracowana na zamówienie Ministra Œrodowiska i wydana przez PIG-PIB,
oddzielnie w dwóch wersjach jêzykowych – w jêzyku polskim oraz angielskim. Opracowanie jest prób¹ przegl¹du
i uporz¹dkowania zagadnieñ geochemii morskiej i wzajemnych powi¹zañ pomiêdzy wieloma sk³adowymi œrodowiska morskiego – wod¹, osadami, organizmami bentosowymi i wp³ywem klimatu na procesy zachodz¹ce na dnie
morskim. Interdyscyplinarne podejœcie by³o mo¿liwe dziêki
zaanga¿owaniu i wspó³pracy geologów, chemików, oceanologów z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdañskiego oraz Gdañskiego Uniwersytetu
Medycznego.
KARTOGRAFIA GEOŒRODOWISKOWA

(w skali piêciostopniowej), abiotycznym poziomie tej klasyfikacji (ryc. 8; Kramarska i in., 2009).
Wykorzystanie wyników dok³adnych badañ wykonanych w ramach wspomnianego wy¿ej projektu zaowocowa³o zobrazowaniem kartograficznym w szczegó³owej skali
1 : 10 000 warunków siedliskowych unikatowego g³azowiska £awicy S³upskiej (ryc. 9; Kruk-Dowgia³³o i in., 2011).
G³azowisko znajduj¹ce siê poœrodku polskich obszarów
morskich, ok. 40 km na pó³noc od Ustki, jest reliktem
moreny czo³owej z wystêpuj¹cymi na dnie zwartymi pokrywami kamienistymi, g³azami i blokami skalnymi. Szczegó³owe zbadanie obszaru i osi¹gniêcie za³o¿onego celu
by³o mo¿liwe dziêki integracji ró¿nych metod badawczych
dna: wysokorozdzielczych pomiarów batymetrycznych oraz
sonarowych za pomoc¹ sondy wielowi¹zkowej i skanuj¹cego sonaru bocznego, bezpoœrednich obserwacji dna
i zdjêæ z kamery podwodnej oraz poboru rdzeni osadów,
próbek makro- i fitobentosu. W przypadku szczegó³owego
zdjêcia geologicznego na potrzeby mapowania siedlisk
szczególn¹ wartoœæ ma profilowanie sonarowe. Wysokorozdzielcze dane przetworzone na mozaikê sonarow¹,
umo¿liwiaj¹ dok³adne rozró¿nienie i okonturowanie typów
pod³o¿a abiotycznego istotnych dla warstwy biologicznej
i waloryzacji siedliska. Opracowana i wdro¿ona dla g³azowiska £awicy S³upskiej metoda wydzielania i waloryzacji
siedlisk dennych mo¿e byæ stosowana do waloryzacji siedlisk w innych obszarach. Ma to istotne znaczenie w kontekœcie tworzenia planów ochrony obszarów Natura 2000
oraz planów zagospodarowania polskich obszarów morskich.
Atlas siedliska w rejonie g³azowiska £awicy S³upskiej, z³o¿ony z map w skali 1 : 10 000, opracowa³ interdyscyplinarny zespó³ geologów z OGM PIG-PIB oraz oceanografów
i biologów z Instytutu Morskiego w Gdañsku, w ramach
dzia³alnoœci statutowej obydwu instytutów.
Najnowszym opracowaniem kartograficznym jest Mapa
geoœrodowiskowa polskich obszarów morskich w skali
1 : 250 000 (MgœPOM) sporz¹dzona w 2019 r. w ramach

Oko³o 22% powierzchni polskich obszarów morskich
stanowi¹ obszary objête ochron¹ siedlisk, które s¹ w³¹czone
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W przypadku Ba³tyku siedliskiem definiowanym zgodnie z Europejskim Systemem Informacji o Przyrodzie (EUNIS –
European Union Nature Information
System) jest rejon naturalnego wystêpowania roœlin i zwierz¹t, charakteryzowany g³ównie przez jego cechy fizyczne
takie jak: topografia, pod³o¿e, klimat,
jakoœæ wody itp., oraz przez wystêpuj¹ce
w nim gatunki roœlin i zwierz¹t (Kruk-Dowgia³³o i in., 2011). Mapowanie siedlisk na obszarze morskim powinno byæ
oparte na badaniach interdyscyplinarnych, w których poczesn¹ rolê odgrywa
rozpoznanie geologiczne morfologii i rodzaju pod³o¿a abiotycznego.
Oddzia³ Geologii Morza uczestniczy³ w ramach partnerstwa skupiaj¹cego
trójmiejskie instytuty badawcze (Instytut
Oceanologii PAN – koordynator, Instytut
Morski w Gdañsku, Morski Instytut
Rybacki – PIB, Uniwersytet Gdañski)
w realizacji projektu finansowanego
z Funduszu Norweskiego, którego jednym z efektów jest opublikowany Atlas
siedlisk dna polskich obszarów morskich
(2009). Przetworzenie informacji z baz Ryc. 8. Mapa siedlisk dennych polskich obszarów morskich – 3. poziom klasyfikacji
danych oddzia³u do wymogów klasyfi- EUNIS (Kramarska i in., 2009)
kacji EUNIS umo¿liwi³o konstrukcjê Fig. 8. Benthic habitats map of Polish maritime areas – level 3 of EUNIS classification
przegl¹dowej mapy habitatów na trzecim (Kramarska et al., 2009)
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Ryc. 9. A – mapa siedlisk dennych na g³azowisku £awicy S³upskiej – 3. poziom klasyfikacji EUNIS (Kramarska i in., 2011); B – strona
tytu³owa Atlasu siedlisk przyrodniczych polskiej strefy Ba³tyku (Kruk-Dowgia³³o i in., 2011)
Fig. 9. A – benthic habitats map in the S³upsk Bank boulder area – level 3 of EUNIS classification (Kramarska et al., 2011); B – title page
of the Atlas of benthic habitats of Polish maritime areas (Kruk-Dowgia³³o et al., 2011)

Ryc. 10. Mapa geoœrodowiskowa polskich obszarów morskich w skali 1 : 250 000; plansza A – czêœæ zachodnia i wschodnia (Kramarska
i in., 2019b)
Fig. 10. Geo-environmental map of Polish maritime areas on a scale of 1 : 250,000; plate A – western and eastern parts (Kramarska et al.,
2019b)

1. etapu wieloletniego zadania PSG pn. Inwentaryzacja
geologiczna dna polskich obszarów morskich (ryc. 10;
Kramarska i in., 2019b). Mapa geoœrodowiskowa jest pierwszym tego typu opracowaniem, wieloaspektowym i syntetycznym, obejmuj¹cym polskie obszary morskie i ma stanowiæ pomoc dla w³adz administracyjnych w planowaniu
przestrzennym i zarz¹dzaniu dnem polskich obszarów
morskich, jest równie¿ narzêdziem do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami kopalin. Wykonanie mapy jest
wzorowane na Mapie geoœrodowiskowej Polski w skali
1 : 50 000, z uwzglêdnieniem specyfiki i sposobów wykorzystania dna morskiego oraz stopnia rozpoznania geolo396

gicznego. Zosta³a ona wykonana w technologii ArcGIS
z informacjami gromadzonymi w ci¹g³ej bazie danych
przestrzennych. Treœæ merytoryczna MgœPOM jest ujêta
w szeœciu podstawowych warstwach informacyjnych, przedstawionych w formie trzech kompozycji mapowych (plansza
A, B i C), wraz z tekstem objaœniaj¹cym dla ca³ego polskiego obszaru Ba³tyku. Na mapie g³ównej w skali 1 : 250 000,
podzielonej na czêœæ zachodni¹ i wschodni¹ (plansza A;
ryc. 10) przedstawione s¹ z³o¿a kopalin, perspektywy i prognozy wystêpowania kopalin okruchowych, ochrona brzegu
morskiego, zagro¿enia dna morskiego (geochemia œrodowiska, infrastruktura i antropopresja), ochrona przyrody
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i dziedzictwa kulturowego. Na planszy B jest pokazany
ranking obszarów perspektywicznych dla wystêpowania
wêglowodorów, a na planszy C – rejonizacja geologiczno-in¿ynierska dna morskiego. Zagadnienia z plansz B i C s¹
zobrazowane w skali 1 : 1 000 000, ze wzglêdu na ogólny
stopieñ rozpoznania problematyki. Mapa geoœrodowiskowa polskich obszarów morskich jest przygotowana do udostêpniania na serwisach mapowych PIG-PIB.
KARTOGRAFIA W STREFIE BRZEGOWEJ
BA£TYKU
W 1992 r. Oddzia³y Geologii Morza i Pomorski przyst¹pi³y do realizacji wieloetapowego zadania, którego efektem osi¹gniêtym w 2003 r. by³a Mapa geodynamiczna
polskiej strefy brzegowej Ba³tyku w skali 1 : 10 000 (Dobracki, Zachowicz, 1995; Zachowicz, Dobracki, 1992–2003).
By³a to próba integracji informacji geologicznej dotycz¹cej
nadbrze¿a i podbrze¿a (w pasie o szerokoœci 3 km), wynikaj¹ca z braku kompleksowej mapy strefy brzegowej oraz
koniecznoœci podejmowania przez urzêdy morskie dzia³añ
ochronnych w zwi¹zku z nasilaniem siê procesów erozji
brzegu. Ca³e polskie wybrze¿e Ba³tyku zosta³o przedstawione
na 64 arkuszach mapy w skali 1 : 10 000. Obraz kartograficzny strefy brzegowej powsta³ w wyniku zinwentaryzowania i analizy materia³ów archiwalnych, zdjêæ lotniczych
oraz kompilacji ró¿noskalowych map. Wykonane w ograniczonym zakresie pomiary sejsmoakustyczne i p³ytkie
otwory badawcze w l¹dowej i morskiej czêœci strefy brzegowej by³y podstaw¹ konstrukcji przekrojów geologicznych, prostopad³ych do przebiegu linii brzegowej i wzd³u¿brzegowych. Mapy wynikowe zawiera³y elementy geologii,
geodynamiki, hydrogeologii, geologii-in¿ynierskiej i geologii surowcowej, a tak¿e waloryzacji geosozologicznej.
Zgromadzona informacja, zaprezentowana na mapach i w
objaœnieniach do ka¿dego arkusza, by³a Ÿród³em wielu
danych do specjalistycznych opracowañ, które stanowi³y
m.in. podstawê ustanowienia Programu ochrony brzegów
morskich (Ustawa, 2003).
Naturalne procesy niszczenia i przekszta³cania brzegu
s¹ generowane nie tylko przez oddzia³ywanie morza, ale
w znacz¹cym stopniu zale¿¹ od budowy geologicznej determinuj¹cej odpornoœæ brzegu na abrazjê. W celu progno-

zowania zmian wybrze¿a w kontekœcie zagospodarowania
przestrzennego i ochrony brzegu wskazane by³o kontynuowanie badañ geologicznych strefy brzegowej w rozszerzonym zakresie. Badaniom tym poœwiêcone jest zadanie
PSG pt. Kartografia 4D w strefie brzegowej po³udniowego
Ba³tyku, realizowane wieloetapowo od roku 2012 z dotacji
NFOŒiGW (ryc. 11; Kramarska, 2014). Szerokoœæ badanego pasa zosta³a ustalona na 4 km, w tym 2 km w strefie nadbrze¿a i 2 km w podbrze¿u. G³ówny nacisk jest po³o¿ony
na zbieranie, pomiary i przetwarzanie danych niezbêdnych
do rozpoznania zmian morfologii strefy brzegowej w kontekœcie ruchów masowych ziemi (osuwisk), wynikaj¹cych
z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,
oraz sporz¹dzenie modelu akumulacji i erozji pokrywy
osadowej w morskiej czêœci strefy brzegowej w aspekcie
przewidywanych zmian klimatycznych, w tym prognozowanego wzrostu poziomu morza. Opracowywane modele
przep³ywu wód podziemnych umo¿liwiaj¹ prognozowanie
ingresji wód s³onych do warstw wodonoœnych oraz skutków nie tylko dla u¿ytkowych poziomów wodonoœnych,
ale tak¿e dla ekosystemów zale¿nych od p³ytkich wód podziemnych. Wyniki badañ, obejmuj¹cych równie¿ szeroki
zakres robót geologicznych, u³atwiaj¹ tworzenie scenariuszy zmian linii brzegowej z uwzglêdnieniem rodzaju geozagro¿eñ, a tym samym umo¿liwi¹ optymalizacjê zagospodarowania strefy wybrze¿a. Zakoñczone szczegó³owe prace
pierwszego etapu objê³y odcinek brzegu d³ugoœci 38 km,
od W³adys³awowa po Lubiatowo. Zasoby danych s³u¿¹ce
do bezpoœredniego wykorzystania s¹ gromadzone w cyfrowej bazie i dokumentacjach archiwalnych, natomiast
wybrane zagadnienia s¹ prezentowane w publikacjach
naukowych (Kramarska i in., 2011; Uœcinowicz i in., 2014,
2019; Uœcinowicz, Szarafin, 2018). Od 2019 r. trwaj¹ prace etapu 2. na odcinku wybrze¿a o d³ugoœci 48,8 km – od
Ustki do kana³u Szczuczy na Mierzei Jeziora Bukowo.
Objêcie ca³ej polskiej strefy brzegowej Ba³tyku zaplanowane jest na 9 etapów badawczych.
Na potrzeby realizacji zadania s³u¿ba geologiczna zosta³a wyposa¿ona w ³ódŸ motorow¹ i nowoczesny sprzêt do
prowadzenia pomiarów batymetrycznych, sonarowych i sejsmoakustycznych, przystosowany do pracy w p³ytkiej strefie przybrze¿nej (ryc. 12A). Do precyzyjnych zobrazowañ
tempa i rozmiarów niszczenia klifów zosta³ zastosowany

Ryc. 11. A – mapa morfogenetyczna podbrze¿a i nadbrze¿a w rejonie Jastrzêbiej Góry; B – mapa i model przestrzenny morskiej
pokrywy piaszczystej podbrze¿a w rejonie Jastrzêbiej Góry (Kramarska, 2014)
Fig. 11. A – morphogenetic map of the nearshore and backshore in the Jastrzêbia Góra region; B – map and spatial model of the marine
sandy cover of nearshore in the Jastrzêbia Góra region (Kramarska, 2014)
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Ryc. 12. Kartografia 4D w strefie brzegowej po³udniowego Ba³tyku, A – ³ódŸ motorowa GeoLog wyposa¿ona w specjalistyczn¹
aparaturê geofizyczn¹ (sonda wielowi¹zkowa, sonar boczny, profilomierz osadów); B – naziemny skaning laserowy klifu (fot. arch.
PIG-PIB)
Fig. 12. 4D cartography in the southern Baltic coastal zone, A – GeoLog motorboat equipped with specialized geophysical devices
(multi-beam echosounder, side scan sonar, sediment profiler); B – terrestrial laser scanning of the cliff (photo PGI-NRI archive)

naziemny skaner laserowy (ryc. 12B), co by³o pierwszym
wdro¿eniem tej technologii w PIG-PIB.
GROMADZENIE, PRZETWARZANIE
I UDOSTÊPNIANIE
INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
Komputerowa baza danych pozyskiwanych w trakcie badañ geologicznych OGM jest tworzona od 1985 r., a zatem
ju¿ na kilka lat przed pojawieniem siê pierwszych komputerów osobistych w oddziale. By³ to równie¿ pocz¹tkowy
okres rozwoju systemów informatycznych w kraju, dziêki
wspó³pracy z Geofizyk¹ Toruñ, posiadaj¹c¹ ju¿ wówczas
maszynê obliczeniow¹ do przetwarzania danych, mo¿liwe by³o utworzenie bazy. W 1993 r. zosta³a ona przeniesiona na komputery PIG. Pocz¹tkowo baza danych, której
nadano nazwê Neptun, zawiera³a dane geodezyjne linii
pomiarowych i punktów dokumentacyjnych, opisy litologiczne próbek i rdzeni osadów oraz wyniki badañ laboratoryjnych (litologicznych, mineralno-petrograficznych, chemicznych) próbek osadów z obszaru wszystkich arkuszy
Mapy geologicznej dna Ba³tyku w skali 1 : 200 000. W latach 1998–2000 zosta³a utworzona baza danych sejsmoakustycznych GeoEcho zawieraj¹ca rastrowe kopie
analogowych rejestracji i zdygitalizowane horyzonty sejsmostratygraficzne oraz wytworzono oprogramowanie do
wizualizacji danych. Bazy s¹ sukcesywnie zasilane nowymi danymi z badañ wykonywanych przez OGM oraz
doskonalone technologicznie, stanowi¹c od kilku lat podsystem Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG).
Aktualnie zasoby bazy Neptun i GeoEcho zawieraj¹ 5624
punkty dokumentacyjne sondowañ dna (rdzeni), 7049 punktów poboru próbek z powierzchni dna, 28 865 wyników
badañ laboratoryjnych oraz 4003 km linii pomiarowych
sejsmiki wysokorozdzielczej i 15 340 km profili sejsmoakustycznych.
Od 2003 r. jest tak¿e tworzona baza map w systemach
GIS poprzez przekszta³cenie i migracjê na platformê geobazy wielodostêpnej archiwalnych opublikowanych opracowañ kartograficznych: scalonych arkuszy podstawowej
Mapy geologicznej dna Ba³tyku w skali 1 : 200 000, mapy
batymetrycznej, map geochemicznych z obszaru po³udniowego Ba³tyku i Zalewu Wiœlanego oraz wybranych map
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z Atlasu geologicznego po³udniowego Ba³tyku w skali
1 : 500 000. W roku 2016 przeprowadzono migracjê
danych GIS na platformê ArcGIS SDE (Oracle) jako bazê
GeoMorze w podsystemie baz danych morskich w CBDG.
Zasób geobazy wielodostêpnej, gromadz¹cej referencyjn¹
informacjê z zakresu morskiej kartografii geologicznej,
jest wykorzystywany do realizacji bie¿¹cych zadañ PSG
oraz udostêpniany, za poœrednictwem sieciowych us³ug
mapowych PIG-PIB, szerokiemu gronu odbiorców.
W wyniku udzia³u w realizacji europejskich projektów
EUROSEISMIC (European Marine Seismic Metadata and
Information Centre) i Geo-Seas (Pan-European infrastructure for management of marine and ocean, geological and
geophysical data; https://www.geo-seas.eu/) bazy danych
geofizycznych z polskich obszarów morskich w zakresie
metadanych zosta³y zintegrowane z ogólnoeuropejsk¹ infrastruktur¹ morskich danych geologicznych i geofizycznych
(Przezdziecki, 2011).
Od 2019 r. specjaliœci Oddzia³u Geologii Morza i Programu Geologiczne Bazy Danych PIG-PIB uczestnicz¹
w realizacji projektu Elektroniczne Centrum Udostêpniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl. Jest on realizowany przez konsorcjum siedmiu instytutów badawczych
i uczelni Trójmiasta, S³upska i Szczecina, którego liderem
jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Efektem projektu, który powinien byæ osi¹gniêty w 2022 r.,
bêdzie system informatyczny zapewniaj¹cy zunifikowany
dostêp do krajowych zasobów z zakresu oceanografii.
G³ównym produktem projektu bêdzie system eCUDO.pl,
na który bêd¹ siê sk³adaæ: system centralny, modu³ wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnêtrznych oraz integracja systemów partnerów. Projekt jest
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
W trakcie prac geologicznych prowadzonych przez OGM
na otwartym akwenie i w strefie brzegowej Ba³tyku s¹
pozyskiwane masowe iloœci danych cyfrowych, g³ównie
z pomiarów hydroakustycznych (batymetria, zdjêcie sonarowe), sejsmoakustycznych oraz z naziemnego skaningu
laserowego. W celu odpowiedniego zabezpieczenia zasobów
z mo¿liwoœci¹ powtórnego ich wykorzystania, w ramach
zadania PSG, zosta³o utworzone przez pracowników
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Oddzia³u Geologii Morza i Programu Geologiczne Bazy
Danych PIG-PIB i wdro¿one w 2019 r. repozytorium danych geologicznych i geofizycznych z polskich obszarów
morskich. Dziêki temu mo¿liwe jest profesjonalne archiwizowanie, wyszukiwanie i udostêpnianie zestawów danych
polowych i danych przetworzonych o du¿ych rozmiarach.
Zarz¹dzanie zawartoœci¹ repozytorium u³atwia s³ownikowy opis zestawów danych przy u¿yciu standaryzowanych
danych pomocniczych (tj. metadanych), co pozwala na
³atw¹ identyfikacjê szukanego projektu archiwalnego,

z drugiej zaœ strony umo¿liwia efektywne wykorzystanie
wytworzonych i zarchiwizowanych danych w kolejnych
zadaniach.
ROZWÓJ ZESPO£U NAUKOWEGO
SPECJALISTÓW GEOLOGII MORZA
Geologia morza w czasach rozpoczêcia dzia³alnoœci
OGM by³a w Polsce now¹, s³abo rozwiniêt¹ dziedzin¹
nauk geologicznych. Dostêp do œwiatowej literatury by³

Ryc. 13. Mapa osadów dennych Ba³tyku Œrodkowego w skali 1 : 500 000 opracowana w projekcie kartograficznym Litewskiego
Instytutu Geologicznego i Szwedzkiej S³u¿by Geologicznej z udzia³em geologicznej s³u¿by Estonii, £otwy i Oddzia³u Geologii Morza
Instytutu Geologicznego (Repeèka, Cato, 1998)
Fig. 13. Bottom sediment map of the Central Baltic Sea on a scale of 1 : 500,000 prepared as part of a cartographic project of the
Lithuanian Geological Institute and the Swedish Geological Survey with the participation of the geological surveys of Estonia and Latvia
and the Marine Geology Branch of Polish Geological Institute (Repeèka, Cato, 1998)
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wówczas ograniczony przewa¿nie do publikacji radzieckich i rosyjskich t³umaczeñ niektórych pozycji literatury
anglojêzycznej, choæ warto podkreœliæ, ¿e Instytut Geologiczny prenumerowa³ ju¿ wówczas, co najmniej od 1965 r.,
czasopismo Marine Geology, a tak¿e Meyniana. Rozpoznawanie budowy geologicznej dna Ba³tyku, które by³o
podstaw¹ morskiej kartografii geologicznej, wymaga³o od
zespo³u OGM szybkiego wypracowania metod badawczych
i interpretacyjnych, a nastêpnie opanowania i sta³ego doskonalenia warsztatu naukowego. Sprzyja³a temu zgodna
praca zespo³owa specjalistów z instytutu i wzajemne wspieranie siê w rozwi¹zywaniu problemów badawczych.
Podstawowe znaczenie mia³a równie¿ wspó³praca miêdzynarodowa, pocz¹tkowo dwustronna polsko-niemiecka
oraz z grup¹ pañstw bloku wschodniego w ramach programu Intermorgeo (Malinowski, Kotliñski, 1983). W 1993 r.
zosta³a nawi¹zana œcis³a relacja z zespo³ami badaczy geologii morza europejskich s³u¿b geologicznych. Zakres wspólnych dzia³añ by³ przedmiotem kilku artyku³ów informacyjnych (m.in. Pieczka, 1974b; Kotliñski, Pieczka, 1977b;
Kramarska, Zachowicz, 2004; Zachowicz i in., 2004; Uœcinowicz i in., 2005). Efekty tej wspó³pracy lub realizacji
wspólnych projektów znalaz³y odzwierciedlenie w wielu
publikacjach naukowych (np. Kögler i in., 1985; Passhier
i in., 1997; Ebbing i in., 1998) i kartograficznych (np. ryc.
13; Repeèka, Cato, 1998; Bobertz i in., 2006), w tym wspomniane wczeœniej ujednolicone mapy mórz europejskich.
Zdobywaniu i wymianie doœwiadczeñ s³u¿y³y równie¿ konferencje miêdzynarodowe. Do wa¿niejszych nale¿y konferencja The Baltic Sea Marine Geology, która odbywa siê
w cyklu 2-letnim od 1987 r. Oddzia³ Geologii Morza by³

organizatorem tego wydarzenia dwukrotnie, w latach 1993
i 2016 (Mojski, 1995b; Kramarska i in., 2016b). Warte
odnotowania s¹ konferencje i sesje terenowe odbywaj¹ce
siê na ró¿nych kontynentach w ramach projektów Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu (INQUA). Udzia³
w realizacji tych projektów, a tak¿e organizacja konferencji w Polsce (projekt IGCP-464 Continental shelves during
the Last Glacial Cycle: Knowledge and Application) umo¿liwia³a prezentacjê dorobku OGM na szerokim miêdzynarodowym forum oraz wspó³udzia³ w publikacjach (m.in.
Uœcinowicz, Zachowicz, 2003; Uœcinowicz, 2014).
Doskonalenie zespo³u naukowego zajmuj¹cego siê
w OGM badaniami Ba³tyku zaowocowa³o wieloma doktoratami i habilitacj¹ (tab. 1). Promotorami i recenzentami
prac doktorskich byli pocz¹tkowo profesorowie Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie i innych placówek badawczych. M³odszych adeptów promowa³ Szymon
Uœcinowicz, który po ukoñczeniu studiów oceanograficznych w 1977 r. rozpocz¹³ pracê w OGM, w 2005 r. uzyska³
stopieñ doktora habilitowanego (Uœcinowicz, 2003), a w roku
2014 otrzyma³ tytu³ naukowy profesora. W ostatnich latach
do zespo³u do³¹czaj¹ geolodzy, którzy coraz czêœciej uzyskuj¹ stopnie naukowe doktora w macierzystych uczelniach.
W Oddziale Geologii Morza, od czasu jego powo³ania
pod koniec 1968 r., ok. 50 geologów, paleontologów,
oceanografów i chemików zajmowa³o siê badaniami kenozoiku w obszarze Ba³tyku, w tym morsk¹ kartografi¹ geologiczn¹. Do grona specjalistów tworz¹cych pionierski
zespó³, inicjatorów badañ, osób które poœwiêci³y tym badaniom dziesi¹tki lat pracy, czêsto wi¹¿¹c ca³¹ karierê zawodow¹ z OGM, nale¿¹: W³odzimierz Kroczka, Miros³awa

Tab. 1. Doktoraty uzyskane w OGM PIG-PIB w dziedzinach zwi¹zanych z badaniami geologicznymi obszaru Ba³tyku
Table 1. PhD degrees obtained at the MGB PGI-NRI in the fields related to geological research of the Baltic Sea area
Rok

Osoba

Tytu³ pracy*

Promotor

Recenzenci

1974

Feliks B.
Pieczka

Procesy akumulacji osadów dennych
Zatoki Gdañskiej

prof. dr E. Rühle

prof. dr hab. Z. Pazdro
prof. dr hab. S. Szymborski

1978

Ryszard
Kotliñski

Osady denne £awicy S³upskiej

doc. dr H. Pendias

prof. dr E. Rühle
prof. dr hab. P. Roniewicz
doc. dr L. Bohdziewicz

1990

Szymon
Uœcinowicz

Litofacje osadów dna po³udniowej
czêœci Basenu Bornholmskiego

prof. dr hab. K. Jaworowski

prof. J.E. Mojski
prof. S. Rudowski

1990

Jan
Zamorski

Struktury sedymentacyjne osadów
powierzchniowych strefy brzegowej
i p³ytkowodnej Ba³tyku Po³udniowego

prof. dr hab. R. Racinowski

prof. dr hab. Z. Kotañski (?)
prof. dr hab. S. Rudowski

1997

Danuta
Trokowicz

Geneza konkrecji ¿elazowo-manganowych Morza Ba³tyckiego

prof. dr hab. S. Speczik

prof. dr hab. A. Maliszewska
prof. dr hab. S. Lorenc

1998

Jarmila
Krzymiñska

Zespo³y miêczaków w osadach
czwartorzêdowych po³udniowego
Ba³tyku

prof. dr hab. W. Aleksandrowicz

prof. dr hab. A. Piechocki
prof. dr hab. S. Musielak

1999

Rados³aw
Pikies

Czwartorzêd po³udniowej czêœci
Basenu Gotlandzkiego

prof. dr hab. J.E.Mojski

prof. dr hab. S. Rudowski
prof. dr hab. S. Musielak

2001

Ma³gorzata
Mas³owska

Z³o¿a kruszywa naturalnegow
po³udniowej czêœci Morza Ba³tyckiego

prof. dr hab. S. Koz³owski

prof. dr hab. S. Rudowski
prof. dr hab. S. Musielak

2001

Piotr
Przezdziecki

Sejsmostratygrafia osadów
czwartorzêdowych w polskiej czêœci
Ba³tyku

prof. dr hab. S. Rudowski

prof. J.E. Mojski
prof. dr hab. S. Musielak

2007

Regina
Kramarska

Paleogen i neogen po³udniowego
Ba³tyku i jego wybrze¿a

prof. dr hab. B. Kosmowska-Ceranowicz

prof. dr hab. A. Maliszewska
prof. dr hab. S. Rudowski

2012

Wojciech
Jegliñski

Rozwój wybrze¿a Zatoki Gdañskiej
w rejonie ujœcia Wis³y Martwej

prof. dr hab. Sz. Uœcinowicz

prof. W. Wysota
prof. S. Musielak

2014

Dorota
Koszka-Maroñ

Facje obszaru wspó³czesnego ujœcia
Wis³y

prof. dr hab. Sz. Uœcinowicz

prof. M. Graniczny
prof. S. Rudowski

*Publikacje, których podstaw¹ by³y rozprawy doktorskie zosta³y zamieszczone w spisie literatury
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Micha³owska, Zofia Jurowska, Feliks Pieczka, Ryszard
Kotliñski, Ma³gorzata Mas³owska, Regina Kramarska, Rados³aw Pikies, Danuta Trokowicz, Szymon Uœcinowicz,
Piotr Przezdziecki, Joanna Zachowicz, Jarmila Krzymiñska,
Józef Edward Mojski, Hanna Tomczak, Teresa Szczepañska, Wojciech Jegliñski, Dorota Koszka-Maroñ. Autorka
prosi o wyrozumia³oœæ, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie wyczerpa³a listy osób, które swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem
przyczyni³y siê do osi¹gniêæ OGM w badaniach geologicznych dna Ba³tyku i odwzorowaniu jego budowy na mapach
i w atlasach.

oraz zaanga¿owanej pracy kadry technicznej i administracyjnej Oddzia³u Geologii Morza i PIG-PIB w Warszawie.
Szeroki zakres nowatorskich prac morskich wymaga³
wspó³dzia³ania z placówkami badawczymi krajowymi
i miêdzynarodowymi oraz wieloma firmami. Podstawowe
znaczenie mia³o wsparcie merytoryczne i finansowe ze
strony geologicznej administracji pañstwowej.
Autorka sk³ada serdeczne podziêkowania prof. dr. hab.
K. Szama³kowi za cenne uwagi i czas poœwiecony na zrecenzowanie pracy oraz dr. hab. W. Mizerskiemu i dr. hab. S. Wo³kowiczowi za inspiracjê i ¿yczliwe dyskusje.

PODSUMOWANIE
LITERATURA
Wielotematyczna morska kartografia geologiczna jest
jedn¹ z wa¿niejszych dziedzin dzia³alnoœci Oddzia³u Geologii Morza. Dziêki systematycznym pracom kartograficznym osi¹gniêto obecny stan rozpoznania geologicznego
kenozoiku w polskich obszarach morskich i wskazano
obszary perspektywiczne wystêpowania piasków i ¿wirów,
piasków z minera³ami ciê¿kimi i piasków do sztucznego
zasilania brzegu morskiego. Polska by³a pierwszym krajem nadba³tyckim posiadaj¹cym podstawow¹ mapê geologiczn¹ w skali 1 : 200 000 dla ca³ej swojej strefy Morza
Ba³tyckiego. Autorzy Mapy geologicznej dna Ba³tyku
w skali 1 : 200 000, Atlasu geologicznego po³udniowego
Ba³tyku 1 skali 1 : 500 000 i Mapy geologicznej dna Ba³tyku
bez utworów czwartorzêdowych w skali 1 : 500 000 byli
uhonorowani zespo³owymi nagrodami I stopnia Ministra
Œrodowiska. Najnowsze opracowanie kartograficzne –
Mapa geoœrodowiskowa polskich obszarów morskich
w skali 1 : 250 000 – zosta³o wyró¿nione przez Komisjê
Opracowañ Kartograficznych.
Ró¿norodnoœæ opracowañ kartograficznych i ich dostêpnoœæ w formie cyfrowej oraz prowadzenie baz danych geologicznych, w których jest gromadzona informacja i dane
geologiczne od pocz¹tku istnienia OGM PIG-PIB, u³atwia
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i projektowanie specjalistycznych badañ, wspomaga wybór
optymalnej lokalizacji infrastruktury hydrotechnicznej,
a w konsekwencji racjonalne planowanie przestrzenne.
Odpowiedzi¹ na potrzeby coraz dok³adniejszej informacji geologicznej w zwi¹zku z wymogami racjonalnego
gospodarowania obszarem morskim i stref¹ brzegow¹ jest
aktualna realizacja wieloetapowych zadañ PSG. Strefa brzegowa jest objêta kartowaniem w skali 1 : 10 000 wykonywanym w ramach zadania pn. Kartografia 4D w strefie
brzegowej po³udniowego Ba³tyku. W ramach pierwszego
etapu zadania pt. Inwentaryzacja geologiczna dna polskich
obszarów morskich zosta³a opracowana koncepcja uszczegó³owienia zdjêcia geologicznego dna otwartego akwenu
do skali 1 : 100 000. Kolejne etapy zadania to wdro¿enie
tej koncepcji, poczynaj¹c od uzupe³nienia siatki profili
wysokorozdzielczej sejsmiki oraz sta³ej inwentaryzacji
i gromadzenia nowych danych mo¿liwych do wykorzystania w procesie tworzenia mapy geologicznej polskich obszarów morskich w skali 1 : 100 000.
Oddzia³ Geologii Morza dziêki wieloletniemu dorobkowi i osi¹gniêciom zespo³u geologów morza jest licz¹cym siê
partnerem w grupie badaczy morza w Polsce i Europie.
Dotychczasowe osi¹gniêcia zespo³u w dziedzinie kartografii morskiej i rozpoznania budowy geologicznej dna morskiego by³y mo¿liwe dziêki wspó³pracy z innymi komórkami
organizacyjnymi Pañstwowego Instytutu Geologicznego
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