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Geofizyka

geofizyka.pgi.gov.pl

Geofizyka wiertnicza

Sejsmika 2D i 3DGrawimetriaMagnetyka

Wyniki pomiarów 
grawimetrycznych zdjęcia szczegółowego 
(304 095 pomiarów).

Metadane o badaniach 
sejsmicznych 2D i 3D. 
(10 908 pro�li 2D i 80 zdjęć 3D)

Wyniki pomiarów 
składowej pionowej Z 
pola magnetycznego Ziemi (514 938 pomiarów) i modułu T 
całkowitego pola magnetycznego Ziemi (981 802 pomiary) 
oraz wyniki pomiarów aeromagnetycznych 
z obszaru Karpat i Sudetów (278 683 pomiary).

Dane geo�zyki wiertniczej: 
karotaż (2405 otworów) 
i pomiary  dla potrzeb sejsmiki (2647 otworów).

Magnetotelluryka

Wyniki pomiarów 
magnetotellurycznych  (14 169 pomiarów).

Geoelektryka

Wyniki sondowań 
geoelektrycznych (150 244 pomiary).

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) to naj-
większy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych 
gromadzący między innymi dane uzyskane w wyniku róż-
nego typu badań geo�zycznych. 

Dokumentacje geo�zyczne
Podstawą informacji geo�zycznej zgromadzonej w CBDG 
są dokumentacje geo�zyczne przechowywane w archi-
wach geologicznych. Wyszukiwanie informacji o tych do-
kumentacjach możliwe jest za pomocą aplikacji na stronie 
http://dokumenty.pgi.gov.pl po wybraniu w polu "Dzie-
dzina" jednej z dotyczących geo�zyki.            

Powierzchniowe pomiary geo�zyczne

Zbiór danych pomiarowych uzyskanych za pomocą 
takich metod badawczych jak: grawimetria, magnetyka, 
geoelektryka, magnetotelluryka. Wyszukiwanie informa-
cji możliwe jest za pomocą Przeglądarki geogra�cznej 
CBDG. 

Geo�zyka wiertnicza

Zbiór danych geo�zyki wiertniczej przechowywanych  
w formacie LAS. Dane te obejmują karotaż i pro�lowania 
prędkości średnich. Podsystem ten jest ściśle powiązany      
z Podsystemem CBDG Otwory. 

Sejsmika

Zbiór metadanych o badaniach sejsmicznych 2D i 3D 
wykonanych w Polsce. Wyszukiwanie i przeglądanie      
informacji możliwe jest za pomocą aplikacji na stronie    
http://sejsmika.pgi.gov.pl.

Morskie pro�lowania geo�zyczne

GEOECHO to baza zawierająca dane uzyskane w trakcie 
pro�lowań sejsmoakustycznych na terenie Polskich Ob-
szarów Morskich. W bazie zgromadzone są rastrowe 
kopie papierowych oryginałów rejestracji sejsmoaku-
stycznych oraz ich interpretacja w formie wektorowej.


