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Ocena perspektywicznoœci geologicznej zasobów z³ó¿ wêglowodorów

1. WSTÊP

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Pakiet danych geologicznych dla obszaru przetargowego
„Z³otów-Zabartowo” zosta³ przygotowany na zlecenie
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa
Œrodowiska. Zakres informacji geologicznej jaka powinna siê
znaleŸæ w przedk³adanym opracowaniu zosta³ okreœlony w
piœmie tego¿ Departamentu nr DGK-IV.4773.6.H2016.TC z dnia
15.07.2016 roku. Zgodnie z art. 49.f Ustawy w dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016, poz.
1131 ze zm.) obszary przeznaczone do postêpowania
przetargowego ustala organ koncesyjny we wspó³pracy z
pañstwow¹ s³u¿b¹ geologiczn¹. Obszar przetargowy
„Z³otów-Zabartowo” zosta³ wskazany w oparciu o Raport
„RANKING
OBSZARÓW
PROPONOWANYCH
DO
POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO NA UDZIELENIE
KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE ORAZ
WYDOBYWANIE WÊGLOWODORÓW” opracowany przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy w maju 2016 roku.
Zebrane dane o budowie geologicznej i potencjale z³o¿owym
obszaru przetargowego „Z³otów-Zabartowo” obejmuj¹ informacjê geologiczn¹ bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, dostêpn¹
w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB
oraz w ogólnodostêpnych publikacjach naukowych. Zród³a
zamieszczonych informacji zawarte s¹ w koñcowej czêœci
pakietu. Opracowanie to zawiera równie¿ ogólne dane o
istniej¹cych informacjach geologicznych nie bêd¹cych
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
Pakiet danych geologicznych dla obszaru Z³otówZabartowo stanowi integralna czêœæ zestawu dokumentów
oferty przetargowej i jako taki nie mo¿e byæ udostêpniany
oddzielnie. Zawarte w nim opinie autorów dotycz¹ce potencja³u
wêglowodorowego obszaru Z³otów-Zabartowo wyra¿aj¹ stanowisko PSG i komentuj¹ bie¿¹cy stan wiedzy geologicznej.
Ministerstwo Œrodowiska zastrzega sobie mo¿liwoœæ
u¿ycia/cytowania niniejszego pakietu danych geologicznych w
ca³oœci lub w czêœci przy okazji innych czynnoœci zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ statutowych instytucji.

Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo (Fig. 1.1.) o powierzchni 1070,01 km2 zosta³ oznaczony koordynatami przedstawionymi na Fig. 1.2. i Fig. 1.3. i zamieszczonymi w Tab. 1.1. i
Tab. 1.2.
Na obszarze Z³otów-Zabartowo wykonano – w latach
1955–1995 – 5 otworów wiertniczych o g³êbokoœci >1000 m
(Fig. 1.3). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zarówno w dokumentacjach,
jak i publikacjach, w przypadku otworów wiertniczych spotyka
siê ró¿n¹ pisowniê (np. „Zabartowo 1” albo „Zabartowo-1”).

Blok koncesyjny lub zespó³
bloków koncesyjnych
126 fragment
127 fragment,
146 fragment,
147 fragment
Powierzchnia
1070,01 km2

G³ówne cele
poszukiwawcze

karbon i perm (czerwony
sp¹gowiec i cechsztyn):
gaz zamkniêty
i konwencjonalne z³o¿a
gazu ziemnego

1.2. UWARUNKOWANIA ŒRODOWISKOWE

Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo jest po³o¿ony na pograniczu województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Swoim zasiêgiem obejmuje tereny nale¿¹ce do 15 gmin, w tym 6
wiejskich, 7 miejsko–wiejskich i 1 miejskiej, spoœród których
najwiêkszy udzia³ w powierzchni charakteryzowanego obszaru
maj¹: £ob¿enica i Wiêcbork.
Przez po³udniow¹ czêœæ obszaru przebiega odcinek DK nr
10, po³o¿ona zaœ w jego ci¹gu obwodnica Wyrzysk posiada status drogi ekspresowej S10. Poza t¹ tras¹ sieæ komunikacyjn¹
obszaru Z³otów-Zabartowo tworz¹ drogi skategoryzowane jako
gminne, powiatowe i wojewódzkie. W grupie tych ostatnich
znajduj¹ siê: DW nr 242 ³¹cz¹ca Wiêcbork z le¿¹cym przy DK
nr 10 Kosztowem, DW nr 188 relacji Pi³a–Cz³uchów (odcinek
Skórka-Krajenka–Z³otów–Zakrzewo-G³omsk), DW nr 189 przebiegaj¹ca przez pó³nocn¹ czêœæ obszaru przetargowego od
Z³otowa przez Sypniewo do Wiêcborka oraz DW nr 190 na
odcinku pomiêdzy Krajenk¹, Wysok¹ i Bia³oœliwiem.
Elementem infrastruktury komunikacyjnej s¹ równie¿ linie
kolejowe. Najwiêksze znaczenie ma przecinaj¹ca po³udniowe
krañce obszaru linia nr 18 relacji Kutno–Pi³a G³ówna. Jest to
linia o znaczeniu pañstwowym, pierwszorzêdna, dwutorowa,
zelektryfikowana. Na obszarze przetargowym na jej trasie
znajduje siê tylko jeden punkt eksploatowany w ruchu
pasa¿erskim, w miejscowoœci Krostkowo. Wzd³u¿ zachodniej

Koordynaty naro¿y obszaru
Z³otów–Zabartowo
X
Y
1
595210,978 355930,043
2
3
4
5

620491,445
619965,853
604743,941
581913,046

Prowincje naftowe

375248,551
400258,032
399937,404
381692,432

W czêœci*: pomorska
prowincja naftowa

Tabela 1.1. Ogólne dane o obszarze przetargowym Z³otów-Zabartowo.
* – Obszar bloku Z³otów-Zabartowo znajduje siê czêœciowo poza obszarem okreœlonym jako pomorska prowincja naftowa
(Karnkowski, 1997)

¯ Figura 1.1. Położenie obszaru przetargowego "Złotów-Zabartowo" na mapie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie
węglowodorów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 31.07.2017 r.
¯ Figura 1.2. Z³o¿a wêglowodorów w sąsiedztwie obszaru przetargowego "Złotów-Zabartowo"
¯ Figura 1.3. Obszar Z³otów-Zabartowo: punkty za³amania granic i pozycja obszaru przetargowego na tle s¹siednich koncesji.

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

5

KARTA UWARUNKOWAÑ ŒRODOWISKOWYCH
DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO
Z£OTÓW-ZABARTOWO
1.

LOKALIZACJA OBSZARU
PRZETARGOWEGO NA
MAPIE

nazwa i numer arkusza mapy w skali
1:50 000

Z³otów 238; Wiêcbork 239; Krajenka 275; Wysoka 276;
£ob¿enica 277; Œmi³owo 314; Szamocin 315; Wyrzysk 316

województwo

wielkopolskie

powiat

pilski
Kaczory (1,82%), Bia³oœliwie (3,75%), £ob¿enica
(17,80%), Miasteczko Krajeñskie (0,12%), Wysoka
(11,13%), Wyrzysk (9,78%)

gmina (% powierzchni zajmowanej w
granicach obszaru przetargowego)
powiat
2.

PO£O¯ENIE
ADMINISTRACYJNE

gmina

z³otowski
Z³otów (12,02%), Z³otów m. (0,71%), Krajenka (11,04%),
Lipka (0,52%), Zakrzewo (10,71%)

województwo

kujawsko-pomorskie

powiat
gmina

nakielski
Mrocza (0,53%), Sadki (1,23%)

powiat
gmina
makroregion
mezoregion
makroregion
mezoregion

sêpoleñski
Sêpólno Krajeñskie (3,31%), Wiêcbork (15,53%)
Pradolina Toruñsko-Eberswaldzka (315.3)
Dolina Œrodkowej Noteci (315.34)
Pojezierze Po³udniowopomorskie (314.6–7)
Dolina Gwdy (314.68), Pojezierze Krajeñskie (314.69)
595210,978
355930,043
620491,445
375248,551
619965,853
400258,032
604743,941
399937,404
581913,046
381692,432

3.

REGIONALIZACJA
FIZYCZNO–
GEOGRAFICZNA (wg J.
KONDRACKIEGO, 2013)

4.

WSPÓ£RZÊDNE PUNKTÓW
WYZNACZAJ¥CYCH
GRANICE OBSZARU
PRZETARGOWEGO

uk³ad PL-1992 [X; Y]

5.

POWIERZCHNIA OBSZARU
PRZETARGOWEGO

[km2]

6.

CEL KONCESJI

poszukiwanie gazu zamkniêtego i konwencjonalnych z³ó¿
gazu ziemnego

7.

WIEK FORMACJI
Z£O¯OWEJ

karbon i perm (czerwony sp¹gowiec i cechsztyn)

PRZYRODNICZE OBSZARY
PRAWNIE CHRONIONE:
parki narodowe
rezerwaty
parki krajobrazowe
obszary chronionego
krajobrazu
8.

Natura 2000 - SOO

[tak/ nie]
jeœli „tak” to: nazwa obszaru oraz %
powierzchni zajmowanej w granicach
obszaru przetargowego

Natura 2000 - OSO
zespo³y
przyrodniczo-krajobrazowe
u¿ytki ekologiczne
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne

[tak (iloœæ)/ nie]

9.

GLEBY CHRONIONE

[tak/ nie]

KOMPLEKSY LEŒNE

11.

LASY OCHRONNE

[tak/ nie]
[tak (powierzchnia, % powierzchni
zajmowanej w granicach obszaru
przetargowego)/ nie]
[tak (iloœæ)/ nie]
grodzisko
osada
cmentarzysko
inne (miejsce kultu, miejsce
eksploatacji surowca, obozowisko,
miasto)

12.

Zabytki archeologiczne

nie
Czarci Staw (<1%); Zielona Góra (<1%)
Krajeñski Park Krajobrazowy (19%)
OChK Dolina £ob¿onki i Bory Kujañskie (16%);
OChK Dolina Noteci (3%);
OChK Pojezierze Wa³eckie i Dolina Gwdy (1%)
PLH300040 Dolina £ob¿onki (3%); PLH300055 Dêbowa
Góra (1%); PLH300052 Uroczyska Kujañskie (1%);
PLH300045 Ostoja Pilska (<1%);
PLH300004 Dolina Noteci (1%)
PLB300012 Puszcza nad Gwd¹ (2%); PLB300001 Dolina
Œrodkowej Noteci i Kana³u Bydgoskiego (1%)
Messy (<1%)

10.

OBIEKTY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

1 070,01

81 (w tym 31 o powierzchni > 5 ha)
847 (w tym 4 aleje z 610 drzewami pomnikowymi)
nie
tak

Tabela 1.2. Karta uwarunkowañ œrodowiskowych dla obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo.

tak
86,4 km2 (8,1%)

10
5
3
1 – inne
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KARTA UWARUNKOWAÑ ŒRODOWISKOWYCH
DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO
Z£OTÓW-ZABARTOWO
125 – Zbiornik miêdzymorenowy Wa³cz – Pi³a (Q);
[tak (numer, nazwa
127 – Subzbiornik Z³otów – Pi³a – Strzelce Krajeñskie (Ng);
i wiek zbiornika)/ nie]
133 – Zbiornik miêdzymorenowy M³otkowo (Q);
138 – Pradolina Toruñ – Eberswalde (Noteæ) (Q)

13.

G£ÓWNE ZBIORNIKI WÓD
PODZIEMNYCH

14.

STREFY OCHRONNE UJÊÆ
WODY

[tak/ nie]

nie

15.

STREFY OCHRONY
UZDROWISKOWEJ

[tak/ nie]

nie

16.

TERENY ZAGRO¯ONE
PODTOPIENIAMI

[tak/ nie]

tak

17.

UDOKUMENTOWANE
Z£O¯A KOPALIN

[tak (rodzaj kopaliny)/ nie]

tak (kruszywa naturalne, surowce ilaste ceramiki
budowlanej, kreda, torfy, wêgiel brunatny)

18.

OBSZARY
PROGNOSTYCZNE
I PERSPEKTYWICZNE
WYSTÊPOWANIA KOPALIN

[tak (rodzaj kopaliny)/ nie]

tak (torfy, surowce ilaste ceramiki budowalnej,
kruszywa naturalne, kreda)

19.

SIECI PRZESY£OWE GAZU

[tak/ nie]

tak

20.

PODZIEMNE MAGAZYNY
GAZU

[tak/ nie]

nie

21.

DATA WYPE£NIENIA
KARTY

22.

ZESTAWIENIE I
OPRACOWANIE DANYCH

17.11.2016 r.
Paulina Kostrz-Sikora, Joanna Krasuska

Tabela 1.2. cd.
granicy terenu biegnie pierwszorzêdna, jednotorowa, niezelektryfikowana linia nr 203 (Tczew–Kostrzyn). Poci¹gi tej linii
zatrzymuj¹ siê w graniach obszaru na stacjach: Z³otów
i Krajenka oraz na przystankach: Zakrzewo, Dolnik i Skórka.
Od wschodu po³¹czenie kolejowe zapewnia linia nr 281 – jest to
linia drugorzêdna ³¹cz¹ca Oleœnicê z Chojnicami, na opisywanym terenie komunikuj¹ca przystanki Wiêcbork, Runowo
Krajeñskie i Rajgród.
W granicach obszaru Z³otów-Zabartowo nie zidentyfikowano elementów krajowego systemu infrastruktury techniczno-in¿ynieryjnej w zakresie systemów gazoci¹gów przesy³owych
(wg danych Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A.). Znajduj¹ siê tu natomiast gazoci¹gi sieci
przesy³owej wysokiego ciœnienia. Usytuowane s¹ one przede
wszystkim w zachodniej (rejon miejscowoœci: B³êkwit–
Podró¿na–Œmi³owo) i centralnej (Podró¿na – Koœcierzyn Ma³y)
czêœci obszaru, a tak¿e przy jego po³udniowej granicy
(Moœciska–Okaliniec–Pobórka Ma³a). Ponadto tu¿ za zachodni¹ granic¹ charakteryzowanego terenu przebiega linia
elektroenergetyczna najwy¿szych napiêæ (220 kV), w przysz³oœci zaœ (zgodnie z informacjami PSE S.A.) planowana jest
w tym rejonie budowa 2 kolejnych linii (o napiêciu 400 kV).
Pod wzglêdem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski
(Kondracki, 2013) omawiany teren znajduje siê w przewa¿aj¹cej czêœci w obrêbie mezoregionu Pojezierze Krajeñskie.
Wyj¹tek stanowi¹ jego po³udniowe i zachodnie krañce, które
po³o¿one s¹ odpowiednio w granicach: Doliny Œrodkowej
Noteci i Doliny Gwdy. Pojezierze Krajeñskie s¹siaduje od
zachodu z dolin¹ Gwdy, która by³a szlakiem odp³ywu wód
roztopowych lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia wis³y1,
od po³udnia zaœ z Dolin¹ Œrodkowej Noteci. Zwierciad³o Noteci
w rejonie Nak³a po³o¿one jest na rzêdnej ok. 57 m n.p.m. Na

1

wysoczyŸnie Pojezierza Krajeñskiego zaznacza siê kilka linii
postoju czo³a lodowca w recesyjnej subfazie krajeñskiej
zlodowacenia wis³y. Najwy¿sze wzniesienia przekraczaj¹ 200
m n.p.m., natomiast w czêœci objêtej obszarem przetargowym
kulminacjê stanowi Dêbowa Góra (193 m n.p.m. i 150 m nad
dnem doliny Noteci). Obok moren akumulacyjnych i spiêtrzonych wystêpuj¹ kemy, ozy i rynny lodowcowe. Liczne s¹ jeziora,
w tym o powierzchni wiêkszej od 1 ha, m.in.: Borówno,
S³awianowskie Wielkie, Stryjewo, Czarmuñskie i inne. Obok
jezior sieæ hydrograficzn¹ obszaru Z³otów-Zabartowo tworz¹
rzeki, w tym przede wszystkim bêd¹ca prawym dop³ywem
Noteci £ob¿onka oraz zasilaj¹ca Gwdê G³omia wraz
z uchodz¹c¹ do niej w okolicach Krajenki Kocuni¹.
Czêœæ terenów po³o¿onych w granicach obszaru przetargowego podlega ochronie prawnej realizowanej na mocy
przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wœród obszarowych
form chronionych wystêpuj¹ m.in. 2 rezerwaty przyrody
(torfowiskowy oraz leœny), 5 specjalnych obszarów ochrony
(SOO) wyznaczonych w ramach tzw. „Dyrektywy Siedliskowej“,
2 obszary specjalnej ochrony (OSO) utworzone w oparciu o
tzw. „Dyrektywê Ptasi¹" oraz zespó³ przyrodniczo–krajobrazowy (Messy), które zajmuj¹ wzglêdnie niewielkie
powierzchnie w stosunku do ca³kowitej powierzchni obszaru
Z³otów-Zabartowo. Nieco odmienna sytuacja wystêpuje w
przypadku utworzonego w 1998 r. Krajeñskiego Parku
Krajobrazowego, który znajduje siê w pó³nocno-wschodniej
czêœci opisywanego terenu i zajmuje blisko 1/5 jego
powierzchni oraz s¹siaduj¹cego z Parkiem Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina £ob¿onki i Bory Kujañskie, w
którego granicach znajduje siê oko³o 16% powierzchni
opisywanego terenu.

nazwy jednostek stratygraficznych piszemy konsekwentnie ma³¹ liter¹ (np. perm – od nazwy miasta, jura – od nazwy gór,
wis³a – od nazwy rzeki)

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Na omawianym terenie przetargowym znajduje siê tak¿e:
81 u¿ytków ekologicznych (w tym 31 obiektów o powierzchni
powy¿ej 5 ha) oraz 847 pomników przyrody (w tym 4 aleje z 610
drzewami pomnikowymi).
W obrêbie obszaru Z³otów–Zabartowo zlokalizowanych jest
tak¿e 19 zabytków archeologicznych, takich jak: grodziska,
osady i cmentarzyska.
W aspekcie uwarunkowañ œrodowiskowych, które mog¹
potencjalnie ograniczaæ i utrudniaæ warunki poszukiwania
i rozpoznawania z³ó¿ wêglowodorów w granicach obszaru
Z³otów–Zabartowo, nale¿y zwróciæ uwagê na czynniki hydrogeologiczne zwi¹zane z wystêpowaniem g³ównych zbiorników
wód podziemnych (Fig. 2.10). Zbiorniki oznaczone numerami
125, 133 i 138 s¹ zbiornikami czwartorzêdowymi. Pierwszy z
nich – zbiornik nr 125 (Zbiornik miêdzymorenowy Wa³cz-Pi³a) –
jest zlokalizowany w zachodniej czêœci obszaru, na po³udnie od
Krajenki. Drugi, po³o¿ony niemal w ca³oœci w granicach obszaru
przetargowego zbiornik nr 133 (Zbiornik miêdzymorenowy
M³otkowo) znajduje siê w po³udniowej czêœci charakteryzowanego terenu, na wschód od Wysokiej. Ostatni z wymienionych zbiorników czwartorzêdowych – GZWP nr 138 Pradolina Toruñ–Eberswalde (Noteæ) – obejmuje swoim zasiêgiem
niewielkie, wysuniête najbardziej na po³udnie fragmenty
obszaru Z³otów-Zabartowo. Poza zbiornikami czwartorzêdowymi wystêpuje tu równie¿ neogeñski GZWP nr 127 –
Subzbiornik Z³otów–Pi³a–Strzelce Krajeñskie. Zajmuje on najwiêksz¹ pod wzglêdem powierzchni czêœæ charakteryzowanego terenu – w jego zasiêgu znajduj¹ siê zarówno pó³nocno-zachodnie, zachodnie jak i po³udniowo–zachodnie fragmenty
obszaru Z³otów–Zabartowo. Warunki hydrogeologiczne obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo s¹ szczegó³owo omówione w podrozdziale 2.5.
Na charakteryzowanym obszarze zinwentaryzowano 46
ujêæ wód podziemnych (w tym 40 komunalnych, 4 przemys³owe
i 2 komunalno-przemys³owe). Zdecydowana wiêkszoœæ z nich
(34) czerpie wodê z utworów czwartorzêdowych, niewielka
czêœæ – z trzeciorzêdowych. ¯adne z ujêæ nie posiada
zatwierdzonej strefy ochrony poœredniej.
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Omawiany obszar jest równie¿ miejscem prowadzenia
dzia³alnoœci wydobywczej i przetwórczej. Z informacji zawartych w bazie MIDAS wynika, ¿e na obszarze Z³otów-Zabartowo znajduj¹ siê 24 udokumentowane z³o¿a kopalin, w
tym 14 z³ó¿ kruszywa naturalnego (Puszcza I, I³owo–Diabli K¹t,
Wysoka I, Wysoka II, Jeleñ, Zelgniewo – dz. nr 20/15, Zakrzewska Osada I, Witrogoszcz, Witrogoszcz I, Œwiêta, Œwiêta II,
Piesna, Wysoka Ma³a II, Jazdrowo), 5 z³ó¿ surowców ilastych
ceramiki budowlanej (Wysoka, Nie¿ychowo–Krostkowo, Kruszki, Krostkowo, Czajcze), 3 z³o¿a kredy (Skic, I³owo II,
Skic–Kujan) oraz 1 z³o¿e torfów (Skic II) i 1 nieeksploatowane
z³o¿e wêgli brunatnych (Wiêcbork). W granicach charakteryzowanego terenu zlokalizowane s¹ tak¿e obszary prognostyczne
i perspektywiczne wyst¹pieñ kruszywa naturalnego, torfów,
kredy jeziornej oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej.
W strukturze zagospodarowania terenu widoczne s¹
skupiaj¹ce siê przede wszystkim w pó³nocnej czêœci obszaru
Z³otów–Zabartowo zwarte kompleksy leœne. Czêœæ z nich jest
w³¹czona w system opisanych powy¿ej przyrodniczych obszarów prawnie chronionych, a tak¿e – na mocy rozporz¹dzenia
Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i
Leœnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. (Dz. U. z 1992 r., Nr 67,
poz. 337) – posiada status lasów ochronnych.
Znaczna czêœæ terenu zajêta jest tak¿e przez grunty orne
wysokich klas bonitacyjnych. W dolinie Noteci (skrajnie po³udniowe czêœci obszaru) a tak¿e w rejonie Kleszczyny, Œmiardowa Krajeñskiego niewielkie powierzchnie terenu zajmuj¹ ³¹ki
po³o¿one na glebach pochodzenia organicznego.
Du¿y udzia³ terenów o korzystnych parametrach jakoœciowych dla produkcji rolnej powoduje, ¿e to w³aœnie ten rodzaj
dzia³alnoœci gospodarczej dominuje na opisywanym terenie.
Doœæ du¿e znaczenie ma te¿ sektor turystyki, dla którego bazê
stanowi¹ malownicze krajobrazy, liczne jeziora oraz zabytki
kultury materialnej. Wiêkszymi oœrodkami skupiaj¹cymi podmioty bran¿y przemys³owej s¹ po³o¿one poza granicami
obszaru miasta, m.in. Pi³a czy te¿ Nak³o nad Noteci¹.
Mapa œrodowiskowa znajduje siê na Fig. 1.4., a objaœnienia
– na Fig. 1.5.

¯ Figura 1.4. Mapa œrodowiskowa obszaru "Z³otów-Zabartowo" (objaœnienia na Fig. 1.5.).
¯ Figura 1.5. Objaœnienia do mapy œrodowiskowej obszaru "Z³otów-Zabartowo" (Fig. 1.4.).
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2. BUDOWA GEOLOGICZNA
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

Obszar przetargowy Zlotów–Zabartowo w swojej pó³nocno-wschodniej czêœci znajduje siê strefie granicy pomiêdzy krawêdzi¹ platformy wschodnioeuropejskiej a obszarem okreœlanym jako antyklinorium pomorskie (plan strukturalny podkenozoiczny; Karnkowski, 2008).

W obszarze Z³otów–Zabartowo pod utworami permu wystêpuj¹ utwory karbonu (¯elichowski, 1987) oraz fragmentarycznie
dewonu górnego (Mi³aczewski, 1987). Informacje o wykszta³ceniu karbonu pochodz¹ z trzech wierceñ: Lipka 1 oraz Zabartowo 1 i 2 znajduj¹cych siê w pó³nocno-wschodniej czêœci
koncesji. Reszta obszaru jest s³abo rozpoznana. W czêœci
po³udniowo-zachodniej obszaru Z³otów-Zabartowo w pod³o¿u
podpermskim mog¹ znajdowaæ siê utwory karbonu dolnego, jak
i górnego (Fig. 2.1.).

Figura 2.1. Mapa geologiczno-strukturalna obszaru przetargowego Z³otów–Zabartowo (wg Lech, 2001).

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”
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Dotychczasowe rozpoznanie opiera siê na danych z ni¿ej
zestawionych wierceñ.

nimi wystêpuj¹ utwory zaliczane do przez ¯elichowskiego &
£oszewsk¹ (1987, fig. 25) do westfalu; s¹ to piaskowce z czêstymi przewarstwieniami mu³owców (na g³êb. 4392,0–4572,0 m w
otworze
Zabartowo
1
i
3897,0–4005,0 m w otworze ZaMi¹¿szoœæ (m)
bartowo 2). Powy¿ej utworów
Koñcowa
Nazwa
Rok
Strop
Ogniwo
dolomit
[m]
westfalu wydzielono utwory forczerwony
otworu
wiercenia Pcs (m) zabartowskie g³êbokoœæ
i stratygrafia g³ówny sp¹gowiec karbon
macji z Noteci nale¿¹cej do czerCa2
wonego sp¹gowca, chocia¿
Zabartowo 1
1974
3700
—
4823,5 karbon
6
692
>431,5
¯elichowski (1987) zaprezentoZabartowo 2
1976
3500,5
+
4569,6 karbon
6
396,5
>672,6
wa³ koncepcjê, w myœli której
Z³otów 2
1973
4230
4845 Pcs
18
>615
formacja z Noteci jest to¿sama z
Z³otów 1
1955
1539,8 kajper
formacj¹ z Dziwny i reprezentuje
najwy¿sz¹ czêœæ karbonu. Z kolei
3654,5
PZ1
3,6
Wyrzysk IG 1*
1986
(Na2)
wed³ug Lech (2001) w pó³nocnej
czêœci obszaru przetargowego
wystêpuje wy³¹cznie karbon
*wiercenie Wyrzysk IG 1 znajduje siê poza obszarem przetargowym, przy jego po³udniowodolny; tak¹ te¿ interpretacjê przy-wschodniej granicy obszaru.
jêto dla dokumentacji wynikowej
otworu wiertniczego Lipka 1 (por.
Fig. 2.2.). Przez analogiê z obszarem pomorskim mo¿na przy2.2. STRATYGRAFIA
puszczaæ lokaln¹ obecnoœæ utworów karbonu górnego w stosunkowo niewielkich rowach tektonicznych.
2.2.1. KARBON
Kompleks z £ob¿onki to ska³y ilasto-mu³owcowych zawieraj¹cych przewarstwienia piaskowców (wak) kwarcowych;
przewarstwienia te s¹ czêste w górnej czêœci kompleksu z
Na obszarze przetargowym utwory karbonu nawiercono w
£ob¿onki, a ni¿ej wystêpuj¹ one tylko w postaci cienkich lamin
czterech otworach wiertniczych: Zabartowo 1, Zabartowo 2,
i niewielkich przewarstwieñ wœród mu³owców i i³owców.
Lipka 1 oraz Z³otów 2. W dolnej czêœci s¹ to utwory wizenu
Piaskowce kompleksu z £ob¿onki s¹ oligomiktyczne. Punkty
(formacja z £ob¿anki), wystêpuj¹ce na g³êbokoœci
projekcyjne próbek z profilu Zabartowo 2 przypadaj¹ w polu
4572,0–4823,5 m w otworze Zabartowo 1 i 4005,0–4569,6 m w
wak kwarcowych (¯elichowski & £oszewska, 1987, fig. 18).
otworze Zabartowo 2 (¯elichowski & £oszewska, 1987). Ponad

Figura 2.2. Interpretacja fragmentu czasowego przekroju sejsmicznego Obrzycko-Zabartowo AGH28511 (lokalizacja na Fig. 1.3). Przekrój
sejsmiczny przebiega równolegle do po³udniowo-wschodniej granicy obszaru przetargowego Z³otów–Zabartowo. Zwraca uwagê
wyniesiony blok tektoniczny, tzw. wyniesienie Zabartowa. W pod³o¿u wyniesienia Zabartowa mog¹ znajdowaæ siê – stosunkowo p³ytko pod
utworami dolnego karbonu – utwory dewonu.
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Ska³y zosta³y w znacznym stopniu zdiagenezowane, a
powszechne wystêpowanie obwódek regeneracyjnych wskazuje, ¿e s¹ to kwarcyty.
W profilu Zabartowo 2 stwierdzono w nich wystêpowanie
zlepieñców œródformacyjnych zawieraj¹cych okruchy mu³owców wapnistych oraz margli z ooidami. Mu³owce kwarcowe
tworz¹ce podstawowy sk³adnik tej serii niekiedy zawieraj¹
tak¿e wk³adki wapieni i dolomitów. Na powierzchniach
uwarstwienia sporadycznie napotyka siê silnie uwêglony detrytus roœlinny. Szcz¹tki fauny s¹ nieliczne; wskazuj¹ one, ¿e
omawiane utwory nale¿¹ do wizenu. Poniewa¿ nie osi¹gniêto
sp¹gu tych utworów, byæ mo¿e reprezentuj¹ one równie¿ i
turnej (¯elichowski & £oszewska, 1987).
Osady karbonu s¹ ska³ami macierzystymi dla generacji
wêglowodorów.
2.2.2. PERM – CZERWONY SP¥GOWIEC

Basen osadowy czerwonego sp¹gowca w Polsce tworz¹
i³owce, mu³owce i py³owce playi, piaskowce eoliczne i fluwialne
oraz zlepieñce sto¿ków aluwialnych. W piaskowcach o dobrych
w³asnoœciach zbiornikowych znajduj¹ siê liczne z³o¿a gazu
ziemnego.
W wykonanych otworach wiertniczych utwory czerwonego
sp¹gowca maj¹ mi¹¿szoœæ od 319,5 m do 692,0 m (Fig. 2.3.).
Reprezentuj¹ one dwie g³ówne formacje litostratygraficzne:
doln¹ formacjê Drawy i górn¹ formacjê Noteci. Formacja Drawy
to g³ównie i³owce i mu³owce tzw. playi dolnej oraz piaskowce
eoliczne, a w najni¿szej czêœci zlepieñce. W najwy¿szej czêœci
formacji Drawy wystêpuje ogniwo piaskowców zabartowskich.
Formacja Noteci to mu³owce i piaskowce drobnoziarniste tzw.
playi górnej oraz piaskowce fluwialne (korytowe i pokryw
aluwialnych).
Strop utworów czerwonego sp¹gowca nawiercono w otworach Zabartowo 1, Zabartowo 2 i Lipka 1 przedziale
3500,5–3752 m (Fig. 2.1.); w otworze Z³otów 2 wystêpuje on na
g³êbokoœci 4230,0 m. Poziom piaskowców zabartowskich
znajduje siê 550–600 m ni¿ej w wierceniu Zabartowo 1, czyli na
g³êbokoœci ok. 4250 m (Fig. 2.3.). Sp¹g utworów czerwonego
sp¹gowca i jednoczeœnie strop karbonu zapada siê na po³udniowy zachód od g³êbokoœci 3900 m do ponad 5500 m (Fig.
2.1.). W lepiej rozpoznanej pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru
Z³otów–Zabartowo stwierdzono uskoki w stropie karbonu i
zwi¹zane z tym deniwelacje pod³o¿a podpermskiego w postaci
wyniesieñ i obni¿eñ (Lech, 2001). W niektórych przypadkach
uskoki te zaznaczaj¹ swoja obecnoœæ równie¿ w pod³o¿u
utworów cechsztynu na granicy z czerwonym sp¹gowcem.
Wykonany w ostatnim czasie regionalny przekrój sejsmiczny
Obrzycko–Zabartowo (Rowan & Krzywiec, 2014) wykaza³ w
rejonie na zachód i pó³nocny-zachód od wiercenia Zabartowo 1
mo¿liwoœæ istnienia pu³apek stratygraficznych w utworach
czerwonego sp¹gowca w postaci przewarstwieñ piaskowców
eolicznych, tzw. piaskowców zabartowskich (Fig. 2.3., Fig. 2.4.).
Zasiêg i mi¹¿szoœæ piaskowców zabartowskich s¹ ró¿nie
interpretowane. Model zasiêgu piaskowców zabartowskich
zosta³ opracowany przez PGNiG przy wspó³pracy z PIG. Na
Fig. 2.4. pokazano model akumulacji piaskowców eolicznych,
które wkroczy³y na obszar zdominowany przez osady playi z
po³udnia i SE. Obszar Ÿród³owy dla piaskowców eolicznych
stanowi³ zapewne wyniesiony obszar w rejonie Bydgoszczy.

Kilkunastometrowy kompleks piaskowców zabartowskich
cechuje siê dosyæ dobrymi w³asnoœciami zbiornikowymi. Uzyskanie odbiæ refleksyjnych od tego kompleksu i okreœlenie jego
budowy strukturalnej mo¿e przyczyniæ siê do odkryæ z³o¿a gazu
ziemnego.
Na tej g³êbokoœci porowatoœæ i przepuszczalnoœæ piaskowców eolicznych powinna byæ wystarczaj¹ca do akumulacji
gazu (Seedhouse i in., 1996). Nierozstrzygniêtym problemem
s¹ uszczelnienia œródformacyjne w utworach czerwonego
sp¹gowca.
Potencja³ zbiornikowy utworów
czerwonego sp¹gowca
Piaskowce górnego czerwonego sp¹gowca stanowi¹
doskona³e ska³y zbiornikowe, w których mog¹ siê gromadziæ
wêglowodory migruj¹ce z dewonu i karbonu. Stwierdzony w
wierceniu Debrzno IG 1 (zlokalizowanego na pó³noc od obszaru Z³otów-Zabartowo) 50-metrowy pakiet osadów piaszczystych i mu³owcowych o porowatoœci do 8,6% i przepuszczalnoœci do 2,5 mdcy da³ przyp³yw solanki o wydajnoœci 1,7 m3/h,
c.w³. 1,16 g/cm3 i mineralizacji 241,3 g/l, zawieraj¹cej gaz palny
(72,9% CH4, 0,82% wêglowodorów ciê¿kich) (Witkowski,
1979). Poza tym gaz zosta³ stwierdzony w czerwonym
sp¹gowcu w otworze Sokole 1.
Piaszczyste osady w stropie czerwonego sp¹gowca s¹ na
ca³ym obszarze jego wystêpowania potencjalnym kolektorem
gazowym. Potwierdza to odkryte w nich z³o¿e gazu ziemnego
Czarne zlokalizowane na NW od obszaru Z³otów-Zabartowo.
Równie¿ w rejonie Unis³awia (na SE od obszaru Z³otów-Zabartowo) z osadów czerwonego sp¹gowca uzyskano nieprzemys³owy przyp³yw gazu ziemnego. W utworach czerwonego sp¹gowca napotkano te¿ niewielkie objawy ropy naftowej i
gazu ziemnego w otworach Z³otów 2, Zabartowo 1 i Zabartowo
2 oraz w otworze Szubin IG 1, zlokalizowanych na SE od
obszaru Z³otów-Zabartowo. Uwa¿a siê, ¿e ca³a brze¿na strefa
basenu czerwonego sp¹gowca jest perspektywiczna dla odkrycia z³ó¿ gazu ziemnego.
W stropie osadów formacji Noteci na obszarze Z³otów-Zabartowo wystêpuj¹ mu³owcowo-piaskowcowe osady playi. W
NE czêœci obszaru wystêpuj¹ przewarstwienia piaskowców
fluwialnych, interpretowane jako rozwijaj¹ce siê w formie lobów w
strefie krawêdziowej basenu czerwonego sp¹gowca (Fig. 2.5.).
2.2.3. PERM – CECHSZTYN

Dla poszukiwañ wyst¹pieñ wêglowodorów w cechsztynie
brane s¹ pod uwagê wêglany wapienia cechsztyñskiego
mog¹ce stanowiæ ska³ê zbiornikow¹ dla gazu pochodz¹cego z
utworów karbonu oraz wêglany dolomitu g³ównego stanowi¹cego jednoczeœnie ska³ê macierzyst¹ i zbiornikow¹. Litostratygrafiê i mi¹¿szoœæ cechsztynu w wierceniach Zabartowo
1, Zabartowo 2 i Z³otów 2 jest przedstawiona w zestawieniu
poni¿ej (czêœciowo wg Wagner i in., 1999).
Osady cechsztynu maj¹ sumaryczna mi¹¿szoœæ od 338 m
w otworze Zabartowo 2 do 1720 m w otworze Z³otów 2. Strop
cechsztynu w otworach wiertniczych stwierdzono na g³êbokoœci
od 2494 m (Zabartowo 1) do 3162,5 m (Zabartowo 2), a sp¹g –
od 3500,5 m (Zabartowo 2) do 4230 m (Z³otów 2).

Figura 2.3. Profil utworów czerwonego sp¹gowca w wierceniu Zabartowo 1 (A. Buniak, mat. niepublikowane).
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obszary Ÿród³owe pozbawione ci¹g³ej pokrywy osadowej utworów czerwonego sp¹gowca
piaskowce eoliczne (wydmowe i miêdzywydmowe)

zak³adany kierunek transportu eolicznego

piaskowce i mu³owce marginalnej playi-jeziora oraz fluwialne w systemie koryt rozprowadzaj¹cych
mu³owce i piaskowce playi-jeziora
uskoki uproszczone w oparciu o analizê map sejsmiki 2D i mapê geologiczno-strukturaln¹ pod³o¿a
permu Pomorza (wg Lech, 2001, PGNiG, Pi³a)
zak³adany zasiêg czo³a deformacji waryscyjskich w pod³o¿u permu

Figura 2.4. Szkic geologiczny wystêpowania piaskowców eolicznych w stropie utworów formacji Drawy (dolna
czêœæ górnego czerwonego sp¹gowca) wed³ug H. Kiersnowskiego (mat. niepublikowane).
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mi¹¿szoœæ ca³kowita górnego czerwonego sp¹gowca

Figura 2.5. Szkic geologiczny wystêpowania piaskowców fluwialnych oraz mu³owcowo-piaskowcowych
osadów playi w stropie utworów formacji Noteci (górna czêœæ górnego czerwonego sp¹gowca) wed³ug H.
Kiersnowskiego (mat. niepublikowane).
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W cechsztynie najbardziej interesuj¹cy z³o¿owo jest poziom
wêglanów dolomitu g³ównego oznaczony w tabeli kolorem
niebieskim.

Litostratygrafia wg Wagnera i
in. (1999)
PZ4
Cyklotem
PZ4e
PZ4d
PZ4c
PZ4b
Na4b
T4bg
Na4bp
T4bd
PZ4a
Na4ag
A4ag
Na4ad
A4ad
Na4ap
T4a

Zabartowo 1 Zabartowo 2
286,0

Subcyklotem PZ4d
Subcyklotem PZ4c
Subcyklotem PZ4b
Najm³odsza sól
kamienna stropowa
Czerwony i³ solny
górny-czêœæ górna
Sól rozdzielaj¹ca
Czerwony i³ solny
górny-czêœæ dolna
Subcyklotem PZ4a
Najm³odsza sól
kamienna górna
Anhydryt
pegmatytowy górny
Najm³odsza sól
kamienna dolna
Anhydryt
pegmatytowy dolny
Sól podœcielaj¹ca
Czerwony i³ solny
dolny

PZ3
Cyklotem
Na3t

Mi¹¿szoœæ (m)

17,0
66,5
35,0
60,5
13,5
47,0

107,0
41,5
0,5
37,0
1,0
1,5
25,5
270,0

M³odsza sól
kamienna ilasta
M³odsza sól
kamienna
Anhydryt g³ówny
Dolomit p³ytowy +
szary i³ solny

hydrodynamiczny izolowany od góry i do³u seriami ewaporatów
i stanowi znakomity przyk³ad rozwoju ewaporatowej formacji
ropogazonoœnej.
Paleogeografia dolomitu g³ównego by³a
œciœle powi¹zana z rozwojem bezpoœredniego
pod³o¿a; rozwój platform anhydrytowych anhydrytu górnego decydowa³ o szerokoœci i pochyZ³otów 2
leniu stoków platformy wêglanowej dolomitu
g³ównego (Wagner, 1994), a strefa basenowa
cyklotemu PZ1 kontynuowa³a siê w dolomicie
g³ównym (Peryt, 1992; Wagner & Peryt, 1997).
Obszar przetargowy w ca³oœci jest po³o¿ony
w strefie równi basenowej, cechuj¹cej siê
26,5
niewielk¹ mi¹¿szoœci¹ (od 3,0 m do 18,0 m) i
59,5
niskoenergetycznym
œrodowiskiem
sedy17,5
mentacji. Wystêpuj¹ tu mikrytowe wapienie
dolomityczne i dolomity, regularnie warstwowane
42,0
i laminowane substancja ilasto-organiczn¹,
powsta³e w p³ytkim szelfie. Utwory dolomitu
g³ównego wykazuj¹ niskie wartoœci porowatoœci i
przepuszczalnoœci. W otworze Z³otów 2
111,0
porowatoœæ waha siê w przedziale 0,30–5,91%
(n = 10), œr. 2,32%, a przepuszczalnoœæ – w
37,0
trzech z 5 badanych próbek waha³a siê w
przedziale 0,028–0,365 mD (œr. 0,179 mD; w
1,0
dwóch pozosta³ych próbkach przepuszczalnoœæ
okreœlono jako bardzo s³ab¹). W zwi¹zku z tym
38,5
obszar Z³otów-Zabartowo nale¿y traktowaæ jako
1,0
obszar o bardzo ma³ej perspektywicznoœci w
dolomicie g³ównym.
33,5

96,0

276,0

2.2.4. TRIAS

W planie struktur podkenozoicznych obszar
„Z³otów-Zabartowo” jest zlokalizowany w SW
246,0
85,0
256,5
Na3
czêœci wa³u pomorskiego. Strop triasu po³o¿ony
jest tu na g³êb. ok. 700–1500 m p.p.m., zapaA3
21,0
8,0
17,0
daj¹c z NW ku SE (Górecki, 2006). Obszar
3,0
3,0
2,5
Ca3+ T3
po³o¿ony jest w osiowej strefie basenu triasowego Polski Ni¿owej, co powoduje, ¿e profil ska³
PZ2
444,0
30,0
812,0
Cyklotem
systemu jest pozbawiony znacz¹cych luk stratyA2r
Anhydryt kryj¹cy
1,5
2,0
graficznych (Szyperko-Teller, 1987; Gajewska,
1987; Franczyk, 1987). Mi¹¿szoœæ osadów
Starsza
kamienna
3,5
4,0
Na2r
sól kryj¹ca
systemu z regu³y przekracza 1500 m (Zabartowo
Starsza
sól
1: 1684 m, Z³otów 2: 1767 m) i tylko w otworze
61,5
33,5
K2p
potasowa
Zabartowo 2 wynosi ona 690 m.
Starsza sól
Mapa paleomi¹¿szoœci triasu dolnego (pstry
369,5
24,0
751,5
Na2
kamienna
piaskowiec) w skazuje na wzrost wartoœci z SW
Anhydryt
A2
2,0
3,0
na NE, od 1200 m do >1500 m (Szyperko-Teller,
podstawowy
1987); obecna mi¹¿szoœæ to ok. 70% paleoCa2
Dolomit g³ówny
6,0
6,0
18,0
mi¹¿szoœci (np. w otworze Z³otów 2 mi¹¿szoœæ
PZ1
197,0
140,5
347,5
wynosi 883,5 m, a paleomi¹¿szoœæ – 1289 m;
Cyklotem
Szyperko-Teller, 1987); roœnie ona z SW na NE.
A1g
Anhydryt górny
41,0
40,0
255,5
Wapieñ muszlowy wykazuje paleomi¹¿szoœæ
Najstarsza sól
Na1g
117,5
60,5
55,5
miêdzy 100 m i >180 m i roœnie z NE na SW;
kamienna
mi¹¿szoœæ obecna to ok. 80% paleomi¹¿szoœci
A1d
Anhydryt dolny
32,5
33,5
29,0
(Gajewska, 1987). Mi¹¿szoœæ ni¿szej czêœci
Wapieñ
kajpru zmienia siê w szerokich granicach – od
Ca1+T1
cechsztyñski +
6,0
6,5
7,5
³upek miedzionoœny
48,0 m do >200 m, a paleomi¹¿szoœæ – od 200
do 400 m; mi¹¿szoœæ roœnie ku NE i SW od
czêœci œrodkowej obszaru, a paleomi¹¿szoœæ
W poziomie tym – bêd¹cym jednym z g³ównych obiektów
roœnie z NE na SW (Gajewska, 1987). Mi¹¿szoœæ wy¿szej
poszukiwañ z³ó¿ wêglowodorów na Ni¿u Polskim – wystêpuj¹
czêœci kajpru wynosi od >100 m w NE czêœci obszaru do >200
jednoczeœnie ska³y macierzyste i zbiornikowe dla wêglowom w jego SW czêœci (Franczyk, 1987).
dorów (Karnkowski, 1993; Wagner, 1994; Karnkowski, 2007;
Kotarba & Wagner, 2007). Tworzy on zamkniêty system

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Profil triasu jest zdominowany przez osady i³owcowo-mu³owcowe, przewa¿aj¹ce zarówno w triasie górnym (barwy
szare, pstre, wiœniowe), jak i dolnym (pstry piaskowiec; barwy
brunatne). Piaskowce wystêpuj¹ jedynie w ogniwie piaskowca
trzcinowego kajpru oraz jako podrzêdne przewarstwienia w
warstwach z Trileites (najwy¿szy trias), warstwach sulechowskich (kajper dolny) oraz w sp¹gowych partiach poszczególnych ogniw górnego i œrodkowego pstrego piaskowca (trias
dolny). S¹ to g³ównie piaskowce drobnoziarniste: w górnym
triasie – szare, br¹zowawe i pstre w dolnym – przewa¿nie
czerwone. Wapieñ muszlowy triasu œrodkowego jest wykszta³cony w postaci wapieni, wapieni marglistych, dolomitów i i³owców
przewa¿nie szarej barwy. Cienkie przewarstwienia wapieni
wystêpuj¹ równie¿ w górnym pstrym piaskowcu oraz w dolnej
czêœci œrodkowego pstrego piaskowca. Najni¿sze ogniwo triasu
dolnego (dolny pstry piaskowiec – formacja ba³tycka) jest
zbudowany wy³¹cznie z i³owców i mu³owców z nielicznymi
cienkimi przewarstwieniami wapieni. Trias dolny deponowany
by³ pocz¹tkowo w lagunie o obni¿onym zasoleniu, nastêpnie na
równi aluwialnej (Iwanow & Kiersnowski, 1998). Górny pstry
piaskowiec jest pierwszym osadem p³ytkiego zbiornika
morskiego, który rozwin¹³ siê w pe³ni w œrodkowym triasie,
pozostawiaj¹c osady wapienia muszlowego (Iwanow, 1998).
Kajper jest g³ównie osadem l¹dowym równi aluwialnej, która
czasowo mog³a przekszta³caæ siê w peryferyjn¹ lagunê o
obni¿onym lub podwy¿szonym zasoleniu (Iwanow, 1998).
2.2.5. JURA

Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo w ca³oœci jest
po³o¿ony w strefie wa³u pomorskiego, którego oœ przebiega w
kierunku NW-SE. Na ca³ym obszarze utwory jurajskie wystêpuj¹ bezpoœrednio pod utworami paleogenu i neogenu. Ich
strop zalega na g³êbokoœci od 159 m (Krajenka Z³otów Geo 1)
w osiowej strefie wa³u pomorskiego do 200–245 m po jego obu
stronach. Profil jurajski jest tu niepe³ny, gdy¿ znaczna czêœæ
utworów zosta³a usuniêta w wyniku erozji podczas inwersji
bruzdy œródpolskiej. W strefie osiowej wa³u profil obejmuje
jedynie utwory jury dolnej (Franczyk, 1987), bez jego górnej
czêœci (toarku). Po obu stronach wa³u zachowany jest ju¿ pe³ny
profil jury dolnej, pojawiaj¹ siê równie¿ utwory starszej jury
œrodkowej; im dalej od osi wa³u – tym pe³niejszy (Dayczak-Calikowska, 1987). Na ca³ym obszarze brak utworów jury
górnej (Brochwicz-Lewiñski, 1987). Sp¹g utworów jurajskich
wystêpuje na g³êbokoœci oko³o 500 m w strefie osiowej wa³u
pomorskiego (otwór Wyrzysk IG 1 po³o¿ony tu¿ przy wschodniej granicy obszaru – 474,0 m), natomiast po obu stronach
wa³u zapada siê on do g³êbokoœci oko³o 1300 m (Zabartowo 2,
Lipka 1, Z³otów 1).
Jura dolna
Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo znajduje siê w rejonie pokrywaj¹cym siê z osiow¹ stref¹ basenu dolnojurajskiego,
która charakteryzowa³a siê znaczn¹ subsydencj¹ kompensowan¹ przez sedymentacjê. Pe³ny profil jury dolnej osi¹gaj¹cy
mi¹¿szoœæ nieco ponad 1000 m (Zabartowo 2 – 1008,0 m;
Z³otów 1 – 1076,0 m) (CBDG, 2016), zachowa³ siê na NE i SW
skrzyd³ach wa³u pomorskiego, na pozosta³ym obszarze utwory
najwy¿szej jury dolnej zosta³y erozyjnie usuniête. Zdarcie
utworów jurajskich jest najwiêksze w osiowej strefie wa³u
pomorskiego, w której obecne s¹ jedynie utwory hetangu i
synemuru (Wyrzysk IG 1 – 305,0 m). Na zewn¹trz od tej strefy
ku NE i SW stopniowo pojawiaj¹ siê równie¿ utwory
pliensbachu (Zabartowo 1 i Z³otów 2) a nastêpnie toarku (Z³otów 1, Zabartowo 2, Lipka 1).
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Wykszta³cenie utworów jury dolnej jest typowe dla regionu
(Franczyk, 1987). Hetang (wg Pieñkowski, 2004 – formacje
zagajska i sk³obska = warstwy mechowskie dolne i œrodkowe wg
Dadlez, 1969) jest wykszta³cony jako piaskowce drobno-, œrednio lub gruboziarniste, barwy szarej i jasnoszarej (Dadlez,
1969), z podrzêdnymi wk³adkami mu³owców. Dane regionalne
wskazuj¹ na ich l¹dowe (formacja zagajska) i p³ytkomorskie
(formacja sk³obska) pochodzenie (Feldman-Olszewska, 1997;
Pieñkowski, 2004). £¹czna mi¹¿szoœæ obu formacji w omawianym rejonie wynosi w osiowej strefie wa³u pomorskiego oko³o
190 m (Z³otów 2, Wyrzysk IG 1), natomiast na jego obu skrzyd³ach spada do oko³o 110 m (Zabartowo 2, Z³otów 1).
Utwory synemuru wydzielane s¹ jako formacja ostrowiecka
(Pieñkowski, 2004). Dolna czêœæ formacji (= warstwy mechowskie górne wg Dadlez, 1969) wykazuje wiêksz¹ piaszczystoœæ
ni¿ w zachodniej czêœci wa³u pomorskiego; w omawianym
rejonie dominuj¹ utwory piaskowcowe, z wiêkszym ni¿ w
hetangu udzia³em mu³owców i i³owców w profilu. Górn¹ czêœæ
formacji (= warstwy radowskie wg Dadlez, 1969), tworzy
kompleks piaskowców drobnoziarnistych szarych i jasnoszarych, pochodzenia l¹dowego (Franczyk, 1987). Mi¹¿szoœæ
ca³ej formacji wynosi od 128 do 192,5 m.
Formacja ³obeska, reprezentuj¹ca dolny pliensbach, jest
wykszta³cona jako naprzemianleg³e ciemnoszare i³owce i
i³owce piaszczyste oraz piaskowce pylaste, partiami zdolomityzowane, z detrytusem ma³¿y i otwornicami (Franczyk, 1987).
S¹ to utwory powsta³e w œrodowisku morskim. W utworach tej
formacji w zachodniej czêœci wa³u pomorskiego, gdzie ma ona
bardziej i³owcowy profil, znajdowane by³y równie¿ amonity
(Dadlez & Kopik, 1972). Mi¹¿szoœæ formacji ³obeskiej na obszarze przetargowym wynosi 48–75 m. Zdecydowanie bardziej
piaszczystym wykszta³ceniem charakteryzuje siê formacja
komorowska, reprezentuj¹ca górny pliensbach. Tworz¹ j¹ piaskowce jasnoszare drobno- i œrednioziarniste, z pojedynczymi
przewarstwieniami ciemnoszarych i³owców lub mu³owców.
Mi¹¿szoœæ tej formacji w pe³nych profilach wynosi 111,0 m w
otworze Z³otów 1 i 280,5 m w otworze Zabartowo 2. W otworach
po³o¿onych bli¿ej osi antykliny pomorskiej (Z³otów 2 i
Zabartowo 1) zachowa³ siê jedynie oko³o 135 m dolny odcinek
tej formacji.
Najbardziej charakterystyczn¹ jest formacja ciechociñska
(= warstwy gryfickie w podziale wg Dadlez, 1969) wiekowo
odpowiadaj¹ca dolnemu toarkowi. S¹ to i³owce, mu³owce i
heterolity szarozielonej barwy z wk³adkami piaskowców jasnoszarych (Dadlez, 1969; Franczyk, 1987). Utwory te powsta³y w
rozleg³ej p³ytkiej zatoce brakicznej (Dadlez, 1969; Feldman-Olszewska, 1997; Pieñkowski, 2004). Mi¹¿szoœæ tej formacji
wynosi 55–82 m w NE czêœci obszaru oraz oko³o 100 m w jego
SW czêœci. Profil jury dolnej koñczy formacja borucicka (=
warstwy kamieñskie wg Dadlez, 1969) reprezentuj¹ca górny
toark. S¹ to utwory o l¹dowej genezie, zazwyczaj drobnoziarniste piaskowce barwy bia³ej lub jasnoszarej, z nielicznymi
wk³adkami mu³owców. Mi¹¿szoœæ formacji stwierdzona w 3
otworach wynosi 195,0–307,5 m.
Jura œrodkowa
Jura œrodkowa zosta³a wydzielona jedynie w 3 otworach
wiertniczych: Zabartowo 2 i Lipka 1 oraz Z³otów 1 (Dayczak-Calikowska, 1987). W otworze Z³otów 1, po³o¿onym na SW
skrzydle wa³u pomorskiego, pod utworami kenozoiku stwierdzono jedynie 24 m mi¹¿szoœci nierozdzielonych utworów aalenu i
najni¿szego bajosu. W pozosta³ych dwóch otworach po³o¿onych
po NE stronie wa³u, profil jury œrodkowej obejmuje aalen-bajos
górny i ma odpowiednio mi¹¿szoœæ 159,5 m i 70,5 m.
Profil jury œrodkowej rozpoczynaj¹ utwory aalenu dolnego.
S¹ to piaskowce drobno- i bardzo drobnoziarniste, czêsto
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zailone, barwy szarej, z wk³adkami mu³owców. Mi¹¿szoœæ tego
kompleksu wynosi 20–34 m. Aalen górny tworz¹ utwory
mu³owcowo ilaste o mi¹¿szoœci 9–12 m, które stopniowo przechodz¹ ku górze w mu³owce, heterolity, a nastêpnie drobnoziarniste piaskowce równie¿ oko³o 10 m mi¹¿szoœci. Te ostatnie na podstawie korelacji z obszarem kujawskim zaliczane s¹
ju¿ do bajosu dolnego. Górny odcinek zachowanego profilu jury
œrodkowej tworz¹ utwory i³owcowo-mu³owcowe barwy ciemnoszarej, z konkrecjami syderytów i szcz¹tkami ma³¿y. Utwory te
reprezentuj¹ bajos górny. W otworze Zabartowo 2 zachowa³o
siê 30 m tych utworów.
Utwory jury œrodkowej to utwory pochodzenia morskiego
(Dayczak-Calikowska & Moryc, 1988).
2.2.6. KREDA

Na obszarze przetargowym utwory kredy obecnie nie
wystêpuj¹. Pokrywa osadowa, zdeponowana tu w czasie kredy,
zosta³a usuniêta w wyniku inwersji tektonicznej osiowej strefy
bruzdy œródpolskiej w najm³odszej kredzie i wczesnym paleogenie (Marek & Pajchlowa, 1997).
2.2.7. KENOZOIK

Klastyczne osady kenozoiku na obszarze Z³otów-Zabartowo osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ od 170 m (otwór Z³otów 2) do
237.0 m (otwór Zabartowo 2). Utwory paleogenu maj¹
mi¹¿szoœæ od 44 m (Zabartowo 2) do 60 m (Z³otów 2), neogenu
– od 77 m (Z³otów 2) do 128,5 m (Zabartowo 2), a czwartorzêdu
– od 33 m (Z³otów 2) do 85 m (Z³otów 1). S¹ to piaskowce,
piaski, ¿wiry oraz i³owce o ró¿nym stopniu konsolidacji. Ska³y te
nie maj¹ znaczenia zbiornikowego ani uszczelniaj¹cego.
2.3. BUDOWA STRUKTURALNA

Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo znajduje siê w
ca³oœci na platformie zachodnioeuropejskiej. W podziale Polski
na jednostki tektoniczne pod pokryw¹ kenozoiczn¹, obszar jest
zlokalizowany w segmencie pomorskim synklinorium œródpolskiego (¯elaŸniewicz i in., 2011).
Najstarszymi nawierconymi osadami w zasiêgu obszaru
przetargowego s¹ utwory karbonu dolnego, nie mo¿na jednak
wykluczyæ, ¿e w skrajnie NE czêœci obszaru, bezpoœrednio na
powierzchni podpermskiej wystêpuj¹ osady dewonu górnego
(Lech, 2013; por. Mi³aczewski, 1987: Fig. 5). Utwory podpermskie s¹ pociête strefami uskokowymi o g³ównym przebiegu na kierunku NW-SE, zgodnym z przebiegiem strefy TT.
Powierzchnia sp¹gu cechsztynu, z któr¹ mog¹ byæ
zwi¹zane pu³apki strukturalne w osadach czerwonego
sp¹gowca, w zasiêgu analizowanego obszaru zapada generalnie w kierunku ku SW od g³êbokoœci ok. 3500 m p.p.m. w
czêœci NE obszaru do g³êbokoœci ok. 4400 m p.p.m w czêœci
SW. Sp¹g cechsztynu jest pociêty licznymi dyslokacjami o
dominuj¹cym przebiegu na kierunku NW-SE, oraz mniejszymi
uskokami skoœnymi do dominuj¹cego kierunku (Fig. 2.6.).
Dyslokacje te s¹ zapewne w du¿ej mierze przed³u¿eniem
starszych dyslokacji z pod³o¿a podpermskiego, które zosta³y
reaktywowane w trakcie póŸniejszych etapów deformacji.
Czêœæ uskoków deformuj¹cych sp¹g cechsztynu kontynuuje
siê wy¿ej rozcinaj¹c osady dolnej czêœci cechsztynu i wygasaj¹c
prawdopodobnie w poziomie starszej soli kamiennej (Na2) (Fig.
2.7.). Dyslokacjom tym towarzysz¹ antykliny, które stanowi¹
potencjalne pu³apki strukturalne wêglowodorów w poziomie
dolomitu g³ównego (Ca2).

G³ównymi elementami strukturalnymi w osadach permo-mezozoicznych s¹ poduszki solne i zwi¹zane z nimi antykliny
ci¹gn¹ce siê na kierunku NW-SE (Fig. 2.8.). We wschodniej
czêœci obszaru przetargowego, wystêpuje dwukulminacyjna
poduszka solna Szubina, która przechodzi dalej w kierunku NW
w strukturê jednokulminacyjn¹ (Fig. 2.7., Fig. 2.8.). Synsedymentacyjne ruchy halotektoniczne, w trakcie których
formowa³y siê regionalne struktury solne wp³ywa³y na zmiany
mi¹¿szoœci osadów mezozoicznych (Fig. 2.7.).
Na powierzchni podkenozoicznej ods³aniaj¹ siê osady jury
dolnej i œrodkowej, a osady jury górnej mog¹ ods³aniaæ siê w
skrajnie NE i SW czêœci obszaru (Fig. 2.9.).
W osadach kenozoicznych w NE czêœci obszaru
rozpoznany zosta³ rów tektoniczny Nak³a, który ma przebieg na
kierunku NNW-SSW w czêœci pó³nocnej, a w czêœci
po³udniowej zmienia kierunek na NW-SE. Obecnoœæ
zwiêkszonych mi¹¿szoœci wêgla brunatnego (z³o¿a wêgla
brunatnego Wiêcbork i Nak³o) w rowie tektonicznym Nak³a,
œwiadczy o jego aktywnoœci w kenozoiku.
2.4. EWOLUCJA GEOLOGICZNA

Po zakoñczeniu orogenezy waryscyjskiej, w wczesnym
permie lub ju¿ od póŸnego karbonu rozpoczê³a siê faza
tektoniki ekstensyjnej, w efekcie której powsta³ system zrêbów,
rowów i pó³rowów (Po¿aryski i in., 1992; Antonowicz i in., 1993,
1994). Synsedymentacyjna aktywnoœæ uskoków w trakcie
depozycji osadów czerwonego sp¹gowca warunkowa³a ich
zmiany mi¹¿szoœci i zró¿nicowanie facjalne (Kiersnowski &
Buniak, 2006).
Od permu do póŸnej kredy basen polski by³ poddawany
d³ugotrwa³ej termalnej subsydencji z wyró¿niaj¹cymi siê trzema
g³ównymi etapami wzmo¿onej subsydencji: od permu do
wczesnego triasu, podczas póŸnej jury oraz wczesnej kredy
(Dadlez, 1997; Stephenson i in., 2003).
Istotn¹ rolê w formowaniu siê struktury basenu polskiego
odegra³a synsedymentacyjna tektonika solna. Ruchy soli
zosta³y zainicjowane ju¿ we wczesnym triasie w efekcie
wzmo¿onej fazy ekstensji basenu polskiego, natomiast w
póŸnym triasie dochodzi³o ju¿ do przebijania ska³ nadk³adu i
powstawania diapirów solnych. Ruchy mas solnych trwa³y w
ró¿nych miejscach basenu do kenozoiku wp³ywaj¹c na lokalne
zmiany mi¹¿szoœci osadów.
Podczas póŸnej kredy i paleogenu dosz³o do zmiany pola
naprê¿eñ i w efekcie inwersji basenu polskiego (Po¿aryski &
Brochwicz-Lewiñski, 1978; Dadlez, 1997; Krzywiec, 2002,
2006; Mazur i in., 2005). Podczas inwersji nast¹pi³a
przebudowa tektoniczna basenu i wyniesienia jego osiowej
czêœci (antyklinorium œródpolskiego). W trakcie przebudowy
basenu zachodzi³y zjawiska halotektoniczne cechuj¹ce siê
powstaniem struktur solnych takich jak poduszki tektoniczne i
diapiry. W efekcie ruchów dosz³o do sfa³dowania nadk³adu soli
cechsztyñskich.
W trakcie inwersji w pod³o¿u cechsztynu dochodzi³o do
reaktywacji starszych stref uskokowych oraz powstawania
nowych dyslokacji. Uskoki rozcinaj¹ce powierzchniê stropu
czerwonego sp¹gowca najczêœciej wygasaj¹ w sp¹gowej
czêœci cechsztynu przechodz¹c we fleksury naduskokowe.
Uskoki te czêsto uk³adaj¹ siê w kulisowe ci¹gi strukturalne
sugeruj¹ce udzia³ ruchów przesuwczych w trakcie ich
powstawania.
W trakcie przebudowy strukturalnej basenu czêœæ uskoków
powsta³ych podczas etapów ekstensji uleg³a inwersji.
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Figura 2.6. Fragment mapy strukturalnej powierzchni podpermskiej (Kudrewicz, 2007).

Figura 2.7. Fragment profilu sejsmicznego w wersji g³êbokoœciowej (Rowan & Krzywiec, 2014). Lokalizacja na Fig. 2.8.
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Figura 2.8. Fragment mapy tektonicznej kompleksu cechsztyñsko-mezozoicznego (Dadlez, 1998).
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Figura 2.9. Fragment mapy geologicznej Polski bez utworów kenozoiku (Dadlez i in., 2000).

2.5. HYDROGEOLOGIA OBSZARU PRZETARGOWEGO

Ca³y omawiany obszar (Fig. 2.10.) znajduje siê w dorzeczu
Odry i w zlewniach Noteci oraz Gwdy (Krajowy Zarz¹d
Gospodarki Wodnej, 2010).
Zgodnie z podzia³em regionalnym zwyk³ych wód podziemnych wg jednostek hydrogeologicznych obszar przetargowy
Z³otów-Zabartowo znajduje siê w prowincji ni¿owej, regionie
pomorskim III (Paczyñski, 2007). Zgodnie z podzia³em wg
jednostek Jednolitych Czêœci Wód Podziemnych (JCWPd)
obszar znajduje siê w prowincji Odry, regionie Warty (RW) i
subregionie nizinnym (SWN) (Paczyñski, 2007).
Zgodnie z podzia³em na JCWPd (172 jednostki) obszar
przetargowy znajduje siê na terenie czêœci 26 i 35 (Zadania
Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej, 2009).

Ca³oœæ omawianego obszaru objêta zosta³a pracami kartograficznymi w ramach realizacji nastêpuj¹cych arkuszy Mapy
hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000: Z³otów 0238
(Kachnic & Kotowski, 2004a), Wiêcbork 0239 (Lubowiecki,
2000), Krajenka 0275 (Pomianowska, 2004), Wysoka 0276
(Kachnic & Kotowski, 2004b), £ob¿enica 0277 (Lubowiecki,
2002), Œmi³owo 0314 (Zió³kowski, 2004), Szamocin 0315 (Stryczyñski, 2000) i Wyrzysk 0316 (Waluszko & Pasierowska,
2000).
W granicach obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo
g³ówny u¿ytkowy poziom wodonoœny (GUPW), odnosz¹cy siê
wy³¹cznie do wód zwyk³ych, czyli s³odkich, wyznaczony
zgodnie z kryteriami przyjêtymi dla MhP w skali 1:50 000 ma
charakter ci¹g³y. Wody podziemne wystêpuj¹ tu powszechnie
w piaszczysto-¿wirowych osadach czwartorzêdu pochodzenia

¯ Figura 2.10. Po³o¿enie obszaru przetargowego – t³o hydrogeologiczne.
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fluwioglacjalnego oraz zastoiskowego, tj. dolin rzecznych,
sandrów, utworów miêdzymorenowych, dolin kopalnych, rynien
lodowcowych i pradoliny toruñsko-eberswaldzkiej, jak równie¿
w piaszczystych utworach neogenu i paleogenu oraz lokalnie w
piaskowcach jury dolnej (liasu). Liczba, mi¹¿szoœæ i rozprzestrzenienie utworów zawodnionych czwartorzêdowego piêtra
wodonoœnego uzale¿niona jest przede wszystkim od zasiêgu
kolejnych zlodowaceñ. Utwory wodonoœne wszystkich piêter
wodonoœnych charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹ litologii i
tym samym silnie zró¿nicowanymi w³aœciwoœciami hydrogeologicznymi.
Poziom wodonoœny w nieregularnie wykszta³conych utworach sandrowych przewa¿nie nie spe³nia kryteriów u¿ytkowego
poziomu wodonoœnego zgodnych z wytycznymi MhP w skali
1:50 000. Wystêpuje on w sposób nieci¹g³y i ma znaczenie
podrzêdne (D¹browski i in., 2007).
Poziomy wód podziemnych w utworach miêdzymorenowych buduj¹ piaszczysto-¿wirowe osady fluwioglacjalne rozdzielone warstwami glin zwa³owych poszczególnych zlodowaceñ. Z tego powodu mo¿na je wydzieliæ na miêdzymorenowe górne, wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 30–40 [m p.p.t.] – pod
glinami zlodowacenia wis³y, poziomy miêdzymorenowe dolne,
wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 50–90 [m p.p.t.] – miêdzy glinami
œrodkowopolskimi i po³udniowopolskimi, oraz poziomy
podglinowe wystêpuj¹ce lokalnie pod glinami po³udniowopolskimi. Mi¹¿szoœci warstw wodonoœnych wahaj¹ siê od ok.
10 do ok. 40 m. Zwierciad³o ma charakter naporowy –
subartezyjski i stabilizuje siê na g³êbokoœci od kilkunastu do
kilku [m p.p.t.]. Wielkoœæ wspó³czynnika filtracji opisywanych
utworów wodonoœnych waha siê od kilku do oko³o 20 [m/24h],
a przewodnoœæ warstwy wodonoœnej mieœci siê w granicach
od ok. 20 do 230 [m2/24h] (D¹browski i in., 2007).
Niewielki po³udniowy fragment opisywanego obszaru przetargowego znajduje siê w obrêbie du¿ej jednostki hydrogeologicznej jak¹ jest pradolina toruñsko-eberswaldzka. Wystêpuj¹cy tu poziom wodonoœny buduj¹ utwory piaszczyste i
¿wirowe, z³o¿one w kilku cyklach sedymentacyjnych plejstocenu i holocenu, prze³awicony i³ami, mu³kami i p³atami glin
morenowych. Ich ca³kowita mi¹¿szoœæ wynosi od poni¿ej 10 do
40 m, lokalnie 50 m. W stropie terasy zalewowej czêsto wystêpuj¹ torfy i namu³y o mi¹¿szoœci do ok. 5 m. Zwierciad³o wód
podziemnych ma charakter swobodny, lokalnie subartezyjski i
artezyjski. Wspó³czynnik filtracji waha siê od ok. 5 do ponad 40
[m/24h], a przewodnoœæ w przedziale 200–500 [m2/24h].
Wydajnoœci potencjalne studni na obszarze pradoliny przekraczaj¹ 70 [m3/h], a wyj¹tkowo znajduj¹ siê w przedziale
50–70 [m3/h].
Czwartorzêdowe poziomy wodonoœne zasilane s¹ poprzez
infiltracjê wód atmosferycznych z powierzchni terenu, a drenowane ku dolinie Gwdy, Noteci i mniejszych cieków (D¹browski i
in., 2007).
Wody piêtra czwartorzêdowego charakteryzuj¹ siê wysokimi stê¿eniami ¿elaza i manganu oraz wysok¹ twardoœci¹.
Lokalnie wykryto tak¿e zawartoœæ azotu amonowego, co wskazuje na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego
(D¹browski i in., 2007).
Neogeñskie piêtro wodonoœne wystêpuje w sposób ci¹g³y na
wiêkszoœci obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo. Jest ono
zwi¹zane z seriami drobnoziarnistych utworów piaszczystych
miocenu rozdzielonych soczewami i nieci¹g³ymi warstwami
mu³kowo-ilastymi oraz wêglowymi (D¹browski i in., 2007).
Podstawowe znaczenie ma poziom mioceñski zalegaj¹cy pod

nadk³adem warstw poznañskich o mi¹¿szoœci œrednio 20–60 m i
maksymalnie oko³o 100 m. Strop poziomu zalega na g³êbokoœciach od oko³o 50 do oko³o 200 [m p.p.t.], najczêœciej
60,0–80,0 [m p.p.t.]. Odnawialnoœæ ca³ego piêtra zale¿y od
przepuszczalnoœci i mi¹¿szoœci pokrywy ilastej oraz g³êbokoœci
zalegania warstw wodonoœnych. W mioceñskim kompleksie
brunatnowêglowym wyró¿nia siê trzy warstwy wodonoœne:
doln¹, górna i œrodkow¹. Warstwê doln¹ o mi¹¿szoœci do 50 m
buduj¹ piaski ró¿noziarniste, natomiast warstwê górn¹ o
mi¹¿szoœci do 60 m piaski drobnoziarniste i pylaste. Zwierciad³o
wód podziemnych poziomu mioceñskiego ma charakter subartezyjskim, lokalnie artezyjski. Wspó³czynniki filtracji wynosz¹
œrednio: dla piasków warstwy dolnej 1,1 [m/h], a dla piasków
warstwy dolnej 0,23 [m/h] (D¹browski i in., 2007). Warstwy
rozdziela seria wêglowa z mu³kami, w której lokalnie wystêpuje
œrodkowa warstwa wodonoœna.
Oligoceñski poziom wodonoœny nie jest wystarczaj¹co
dobrze rozpoznany pod wzglêdem hydrogeologicznym i wystêpuje wy³¹cznie lokalnie. Poziom buduj¹ drobnoziarniste utwory
piaszczyste o zmiennej mi¹¿szoœci od ok. 20 do ok. 50 m.
Chemizm wodonoœnego piêtra neogeñskiego jest silnie
zró¿nicowany ze wzglêdu na ró¿n¹ zawartoœæ rozproszonej
materii organicznej w osadach, lokaln¹ ascenzjê wód zasolonych z pod³o¿a mezozoicznego oraz infiltracjê wód zwyk³ych
z piêtra czwartorzêdowego (D¹browski i in., 2007). Z tego
powodu wystêpuj¹ tu wody o bardzo dobrej jakoœci, jak i praktycznie nieprzydatne do spo¿ycia. Anomalie zwi¹zane z dop³ywem wód zasolonych wystêpuj¹ strefowo w rejonie uskoków i
wystêpowania w pod³o¿u podkenozoicznym piaskowców jury
dolnej.
Na obszarze przetargowym Z³otów-Zabartowo zosta³y
wyznaczone dwie strefy poœrednie ochrony ujêcia wód podziemnych z piêtra czwartorzêdowego i neogeñsko-paleogeñskiego w Z³otowie.
Paleogeñsko-mezozoiczne piêtro wodonoœne zosta³o
wyznaczone wy³¹cznie lokalnie w rejonie Krajenki, w zachodniej czêœci omawianego obszaru przetargowego. Piêtro buduj¹ oligoceñskie piaski i silnie zaanga¿owane tektonicznie
drobnoziarniste piaskowce liasu o s³abym spoiwie ilastym.
Piêtro jest bardzo s³abo rozpoznane hydrogeologicznie.
W granicach obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo
wystêpuj¹ niewielkie powierzchniowo fragmenty czterech
g³ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski,
1990; Skrzypczyk, 2004). Od pó³nocnego zachodu s¹ to
niewielkie pó³nocno-wschodnie fragmenty dwóch zbiorników,
tj.: GZWP nr 125 Zbiornik miêdzymorenowy Wa³cz–Pi³a (Szymañska i in., 2011) i GZWP nr 127 Subzbiornik Z³otów–Pi³a–Strzelce Krajeñskie (Wêgrzyn i in., 2013). Zosta³y one
wyznaczone dla ochrony zasobów zwyk³ych wód podziemnych
w odpowiednio: czwartorzêdowych utworach miêdzymorenowych oraz w utworach wodonoœnych neogenu. W centralnej i
po³udniowej czêœci opisywanego obszaru znajduje siê prawie
ca³y obszar niewielkiego GZWP nr 133 M³otkowo, wyznaczonego dla ochrony zasobów zwyk³ych wód podziemnych w
czwartorzêdowych utworach miêdzymorenowych (Narwojsz i
in., 2015). Na po³udniu pakietu znajduje siê niewielki fragment
du¿ego GZWP nr 138 Pradolina Toruñ–Eberswalde (Noteæ)
wyznaczonego dla ochrony zasobów zwyk³ych wód podziemnych w czwartorzêdowych utworach pradolinnych (D¹browski
i in., 2006). Podstawowe wiadomoœci dotycz¹ce wystêpowania
zwyk³ych wód podziemnych w obrêbie ww. GZWP zosta³y
podane w Tab. 2.1.
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Numer
zbiornika

Nazwa zbiornika

Wiek
utworów

Typ oœrodka
wodonoœnego

Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne
[tys. m3/24h]

Œrednia g³êbokoœæ
zwierciad³a wód
podziemnych
[m p.p.t.]

125/
udokum.
127/
udokum.
133/
udokum.
138/
udokum.

Zbiornik miêdzymorenowy
Wa³cz – Pi³a

QM

porowy

169

20

Subzbiornik Z³otów – Pi³a
–Strzelce Krajeñskie

Ng

porowy

186

90

M³otkowo

QM

porowy

12

43

Pradolina Toruñ
–Eberswalde (Noteæ)

QP

porowy

400

40

Tabela 2.1. Podstawowa charakterystyka hydrogeologiczna g³ównych zbiorników wód podziemnych GZWP (Kleczkowski,
1990; Skrzypczyk, 2004). udokum. – zasoby udokumentowane; QM – czwartorzêdowe utwory miêdzymorenowe; QP – utwory
czwartorzêdu w pradolinach; Ng – neogen.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zosta³y udokumentowane tylko dla niewielkiej czêœci (ok. 35% powierzchni)
obszaru przetargowego Z³otów–Zabartowo (Pergó³ & Soko³owski, 2015). Zachodnia czêœæ omawianego obszaru znajduje
siê w obrêbie Dokumentacji hydrogeologicznej ustalaj¹cej
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gwdy (D¹browski i in., 2013). Ponadto pó³nocno-zachodni fragment obszaru
przetargowego minimalnie przekracza po³udniow¹ granicê
Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni Brdy, woj. pomorskie, woj.
kujawsko-pomorskie (Rodzoch i in., 2001). Podstawowe
wiadomoœci dotycz¹ce hydrogeologicznych dokumentacji
zasobowych zosta³y podane w Tab. 2.2.

– W obrêbie obszaru przetargowego znajduj¹ siê fragmenty
g³ównych zbiorników wód podziemnych nr 125 Zbiornik miêdzymorenowy Wa³cz–Pi³a, 127 Subzbiornik Z³otów–Pi³a–Strzelce
Krajeñskie, 133 M³otkowo i 138 Pradolina Toruñ–Eberswalde
(Noteæ) wyznaczonych dla ochrony zasobów wód podziemnych;
– Jakoœæ wód podziemnych piêtra czwartorzêdowego i neogeñskiego jest w wiêkszoœci bardzo dobra i dobra, a wody, ze
wzglêdu na podwy¿szon¹ zawartoœæ ¿elaza i manganu,
wymagaj¹ jedynie prostego uzdatniania;
– Lokalnie w wodach piêtra czwartorzêdowego i w poziomie
neogeñskim wykazano wystêpowanie zanieczyszczeñ pochodzenia antropogenicznego;

Tytu³ dokumentacji

Rok
wykonania

Nr decyzji

Zasoby
dyspozycyjne
[m3/24h]

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni Brdy, woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalaj¹ca zasoby dyspozycyjne
wód podziemnych zlewni Gwdy

2001

DG/kdh/ED/489-6351/2002

794.280

2013

DGKhg-4731-13/39693/13/AW

794.280

Tabela 2.2. Podstawowe dane dotycz¹ce hydrogeologicznych dokumentacji zasobowych (Pergó³ & Soko³owski, 2015).

Wnioski
– Dla wiêkszoœci obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo wyznaczono ci¹g³y g³ówny u¿ytkowy poziom wodonoœny,
który buduj¹ piaszczyste i piaszczysto-¿wirowe utwory wodonoœne czwartorzêdu, neogenu, paleogenu i jury dolnej;
– Utwory wszystkich piêter wodonoœnych – czwartorzêdowego, neogeñskiego, paleogeñskiego i dolnojurajskiego,
charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹ litologii, a w przypadku
piaskowców jury dolnej, tak¿e silnym zaanga¿owaniem tektonicznym, a co za tym idzie – siln¹ zmiennoœci¹ w³aœciwoœci
hydrogeologicznych;
– Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zosta³y udokumentowane i zatwierdzone dla ca³oœci obszaru przetargowego;

– Chemizm wodonoœnego piêtra neogeñskiego jest silnie
zró¿nicowany;
– Brak jest dobrego rozpoznania hydrogeologicznego
pod³o¿a podkenozoicznego i dok³adniejszych informacji nt.
hydrogeologii g³êbszych partii górotworu;
– Lokalnie rozpoznana wiêŸ hydrauliczna miêdzy piêtrem
neogeñskim i paleogeñskim, a ni¿ej leg³ymi piaskowcami
jurajskimi mo¿e stanowiæ potencjalne Ÿród³o zagro¿enia
œrodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim wód podziemnych, w przypadku wykonywania szczelinowania górotworu
oraz zat³aczania do niego wód z³o¿owych (tzw. solanek poprodukcyjnych).

22

Ocena perspektywicznoœci geologicznej zasobów z³ó¿ wêglowodorów

3. SYSTEM NAFTOWY
3.1. WSTÊP

System naftowy jest okreœlany jako zespó³ procesów
geologicznych i naftowych prowadz¹cy do powstania z³o¿a
wêglowodorów. Do podstawowych elementów systemu naftowego zalicza siê: ska³ê macierzyst¹ – ze wzglêdu na zawartoœæ
kopalnej substancji organicznej stanowi Ÿród³o powstawania
wêglowodorów, ska³ê zbiornikow¹ – której odpowiednie w³aœciwoœci petrofizyczne (porowatoœæ, przepuszczalnoœæ) pozwalaj¹ na akumulacjê wêglowodorów oraz ska³ê uszczelniaj¹c¹ –
która jest ska³¹ nieprzepuszczaln¹ i uniemo¿liwia ucieczkê medium z³o¿owego. Ponadto nieodzownym elementem systemu
naftowego w z³o¿ach konwencjonalnych jest pu³apka naftowa,
która ze wzglêdu na swoje cechy strukturalne lub stratygraficzno-litologiczne tworzy miejsce akumulacji wêglowodorów.
Niezbêdnym do zaistnienia systemu naftowego i powstania
z³o¿a wêglowodorów jest zespó³ procesów umiejscowionych w
przestrzeni i w czasie geologicznym, na które sk³adaj¹ siê:
generowanie, ekspulsja, migracja i akumulacja wêglowodorów
oraz formowanie pu³apki z³o¿owej. Wzajemne relacje czasowe
miêdzy wspomnianymi elementami i procesami systemu
naftowego pozwalaj¹ na powstanie z³o¿a.
3.2. SKA£Y MACIERZYSTE

Za ska³ê macierzyst¹ w karboñsko-permskim systemie
naftowym uwa¿a siê mu³owce i i³owce karbonu (np. Kotarba i
in., 1992, 1999, 2004, 2005; Karnkowski, 1999; Botor i in.,
2013). Zgodnie z t¹ teori¹, gaz ziemny, wygenerowany z
karboñskiej materii organicznej, migrowa³ ku strefom o ni¿szym
ciœnieniu hydrostatycznym, czyli do le¿¹cych niezgodnie na
ska³ach karbonu utworów czerwonego sp¹gowca i wapienia
cechsztyñskiego. Migracja wêglowodorów ze ska³ macie-

rzystych do pu³apek z³o¿owych mog³a mieæ charakter lokalny
wzd³u¿ nieci¹g³oœci tektonicznych lub charakter regionalny
krótko lub d³ugodystansowy wzd³u¿ porowatych i przepuszczalnych ska³. W zachodniej czêœci europejskiego basenu permskiego za ska³y macierzyste uznaje siê wêgle westfalu,
natomiast badania geochemiczne p³ycej zalegaj¹cych ska³
karbonu polskiego basenu sugeruj¹, ¿e zawartoœæ materii
organicznej rozproszonej w tych ska³ach jest wystarczaj¹ca, by
uznaæ je za ska³y macierzyste (Burzewski i in., 2009; Pletsch i
in., 2010; Botor i in., 2013). Œliwiñski i in. (2006) oraz Malinowski
i in. (2007) postuluj¹ ponadto mo¿liwoœæ istnienia wêglonoœnych utworów molasy górnokarboñskiej, które mog¹
stanowiæ poziomy macierzyste zlokalizowane na przedpolu
polskich eksternidów waryscyjskich. Potwierdzeniem macierzystoœci ska³ karbonu w Polsce mog¹ byæ tak¿e odkryte złoża:
Wierzchowo (dolny karbon), Gorzys³aw, Trzebusz, Wrzosowo, Daszewo, Paproæ (dolny i górny karbon), Koœcian i Brońsko (górny karbon; Karnkowski, 1993) oraz wyniki badañ geochemicznych materii organicznej i gazu ziemnego (np. Kotarba i in., 1992, 1999, 2004, 2005).
Na Pomorzu ska³y macierzyste zosta³y stwierdzone w
obrêbie utworów turnieju, wizenu i westfalu. Charakteryzuj¹ siê
one œrednim i doskona³ym potencja³em wêglowodorowym.
Ca³kowita zawartoœæ materii organicznej w ³upkach turnieju i
wizenu wynosi œrednio od ok. 1,1–1,5% wag. do maksymalnie
10,7%, natomiast ca³kowita zawartoœæ materii organicznej w
³upkach westfalu wynosi œrednio od 0,3% wag. do maksymalnie
2,7% wag. (Bachleda-Curuœ i in., 1996; Matyasik, 1998;
Kotarba i in., 2004, 2005; Grotek, 2005, 2006; Kosakowski i in.,
2006; Bahranowski i in., 2007; Pletsch i in., 2010; Botor i in.,
2013). Materia organiczna rozproszona w ska³ach karbonu
posiada geochemiczn¹ charakterystykê gazotwórczego
kerogenu typu III i mieszanego kerogenu typu III i II, przy czym
wy¿szy udzia³ kerogenu typu II stwierdzono w utworach
dolnego karbonu. Materia organiczna zbadana w otworach
nawiercaj¹cych pod³o¿e monokliny przedsudeckiej ma
charakterystykê humusowego kerogenu typu III i cechuje siê

Figura 3.1. Mapa geologicza Pomorza Zachodniego przedstawiająca zasięg występowania utworów czerwonego spągowca na tle
dolnopermskich wulkanitów oraz utworów karbonu górnego i dolnego (Botor i in., 2013)

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

niskim do bardzo dobrego potencja³u wêglowodorowego.
Ca³kowita zawartoœæ materii organicznej zawiera siê w
przedziale od 0,5% wag. do 4% wag. (Nowak, 2003; Pletsch i
in., 2010; Poprawa & Kiersnowski, 2010; Botor i in., 2013). W
strefie kujawskiej i mazurskiej tylko kilka otworów nawierca
ska³y karbonu. Charakteryzuj¹ siê one zmiennym potencja³em
wêglowodorowym od s³abego do doskona³ego. Ca³kowita
zawartoœæ materii organicznej zawiera siê w przedziale od
0,3% wag. do 15% wag. i ma charakterystykê kerogenu
mieszanego typu III i II, z dominacj¹ kerogenu typu III w ska³ach
westfalu (Botor i in., 2013).
Ska³y karbonu, stanowi¹ce silikoklastyczn¹ sukcesjê
wype³niaj¹c¹ polsk¹ czêœæ basenu przedgórskiego waryscydów (Górecka-Nowak, 2007), nie s¹ dot¹d w pe³ni rozpoznane
wiertniczo w pod³o¿u monokliny przedsudeckiej, niecce ³ódzkiej
i centralnej czêœci wa³u œródpolskiego przez wzgl¹d na ich
znaczn¹ mi¹¿szoœæ (>2000 m) i nisk¹ perspektywicznoœæ
odkrycia w nich konwencjonalnych z³ó¿ naftowych. Dlatego te¿
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wiêkszoœæ otworów wiertniczych na tym obszarze nawierci³a
jedynie stropow¹ czêœæ ska³ karboñskich.
Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo znajduje siê w większoœci w strefie wystêpowania utworów karbonu górnego i dolnego (Fig 3.1). Numeryczne modelowania karboñsko-permskiego systemu naftowego basenu polskiego (Botor i in., 2013)
sugeruj¹, ¿e obszar przetargowy znajduje siê czêœciowo w
strefie migracji wêglowodorów ze ska³ macierzystych centralnej
czêœci basenu (modelowania nie bra³y pod uwagê lokalnej
migracji wzd³u¿ stref nieci¹g³oœci; Fig. 3.2.). Modelowania te
wykazuj¹ równie¿, ¿e w po³udniowej czêœci obszaru przetargowego karboñska materia organiczna mo¿e znajdowaæ siê na
stopniu przeobra¿enia odpowiadaj¹cego fazie przejrza³ej
wzglêdem generowania wêglowodorów (2,5–3,0% Ro; Fig.
3.3). Burzewski i in. (2009) ocenili, ¿e ska³y macierzyste
karbonu dolnego w obrêbie obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo mog³y cechowaæ siê w historii geologicznej jednostkowym potencja³em genetycznym na poziomie 100–200 kg
HC/m2 basenu (Fig. 3.4.).

Figura 3.2. Mapa przedstawiaj¹ca œcie¿ki migracji gazu na tle rozprzestrzenienia zbiornikowych utworów czerwonego sp¹gowca
(Botor i in., 2013 oraz przywołane tam odniesienia).

Figura 3.3. Mapa rozk³adu dzisiejszej dojrza³oœci termicznej materii organicznej w stropie utworów karbonu (Botor i in., 2013).
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Figura 3.4. Mapa jednostkowego potencja³u powierzchniowego (JPP) utworów karbonu dolnego (Burzewski i in., 2009).

3.3. ZAWARTOŒÆ WÊGLA ORGANICZNEGO W UTWORACH
DOLNEGO KARBONU

Otwór Zabartowo 1
S³abo przebadane (3 próbki) utwory dolnego karbonu w tym
otworze zawieraj¹ ma³¹ iloœæ wêgla organicznego (od 0,1 do
0,2%; œr. 0,13%), klastyczne utwory mo¿na uznaæ za ubogie
ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów (Peters,
1986). Bituminy w tych utworach wystêpuj¹ w ma³ej iloœci (od
0,002 do 0,003%; œr. 0,002%).
Otwór Zabartowo 2
W utworach dolnego karbonu w tym otworze iloœæ wêgla
organicznego jest zró¿nicowana i waha siê od 0,1% do 0,7%
(œr. 0,41%; n = 11) – zestawienie 1. Mu³owcowo-piaszczyste
utwory nale¿y uznaæ za „s³abe” ska³y macierzyste dla
generowania wêglowodorów (Peters, 1986).
Bituminy w tych utworach wystêpuj¹ w niewielkiej iloœci – œr.
0,007% (0,010–0,003%). Udzia³ wêglowodorów w tych bituminach jest zró¿nicowany i waha siê od 12 do 57%.
Uwzglêdniaj¹c wartoœæ wspó³czynnika migracji (stosunek
zawartoœci wêglowodorów w skale do iloœci wêgla organicznego w skale – Gondek, 1980) mo¿na stwierdziæ, i¿ bituminy
wystêpuj¹ce w tych utworach s¹ syngenetyczne z osadem.
Analiza szczegó³owa materii organicznej wystêpuj¹cej w
tych utworach wykaza³a obecnoœæ g³ównie wêglowodorów o
krótkich ³añcuchach wêglowych. Dystrybucja n-alkanów pokazuje, i¿ wspó³wystêpuj¹ w materii organicznej zwi¹zki o parzystej liczbie wêgli w ³añcuchu pochodz¹ce z rozk³adu bakterii i
zwi¹zki z nieparzyst¹ liczb¹ wêgli w ³añcuchu pochodz¹ce z
rozk³adu glonów (Maliñski & Witkowski, 1988); (Fig.
3.5.–3.8.). W pionowym profilu mo¿na stwierdziæ, i¿ maksimum w dystrybucji przypada na C21, C20 w dolnej czêœci
utworów w górnych partiach przypada na C23, C22 sugeruj¹c
mniejsz¹ dojrza³oœæ materii (Fig. 3.9.–3.11.). W wy¿szych
partiach utworów w materii organicznej zwiêksza siê udzia³
n-alkanów z 25 wêglami w ³añcuchu reprezentuj¹ce materia³
terygeniczny dobrze przeobra¿ony (Fig. 3.9., Fig. 3.11.).
Pojawiaj¹ siê tak¿e n-alkany C27 ³¹czone z materi¹
organiczn¹ pochodz¹c¹ z rozk³adu roœlin wy¿szych, ale ma³o
przeobra¿on¹ (Fig. 3.11.).

Figura 3.5. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu, g³.
4565,0 m (CPITot = 0,95, CPI17-23 = 0,92, CPI25-31 = 0,95)

Figura 3.6. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu, g³.
4548,0 m (CPITot = 0,98, CPI17-23 = 0,91, CPI25-31 = 0,98).

Podsumowuj¹c dane geochemiczne z utworów dolnego
karbonu w otworach Zabartowo 1 i Zabartowo 2 mo¿na stwierdziæ, i¿ utwory te s¹ biednymi (Zabartowo 1) i s³abymi (Zabartowo 2) ska³ami macierzystymi dla generowania wêglowodorów.

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Figura 3.7. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu, g³.
4491,3 m (CPITot = 1,08, CPI17-23 = 1,14, CPI25-31 = 0,90).
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Figura 3.10. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu,
g³. 4140,5 m (CPITot = 0,99, CPI17-23 = 0,93, CPI25-31 = 1,02).

Figura 3.8. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu, g³.
4307,0 m (CPITot = 0,91, CPI17-23 = 0,91, CPI25-31 = 0,81).
Figura 3.11. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu,
g³. 3931,5 m (CPITot = 0,97, CPI17-23 = 0,98, CPI25-31 = 1,01).

Figura 3.9. Dystrybucja n-alkanów w próbce z dolnego karbonu, g³.
4289,0 m (CPITot = 0,97, CPI17-23 = 0,98, CPI25-31 = 0,95).

Materia organiczna jest g³ównie typu sapropelowego z ma³¹
domieszk¹ typu humusowego, jednak jej ma³a iloœæ w utworach
powoduje, i¿ s¹ one ma³o perspektywiczne dla generowania
wêglowodorów.
3.4. ANALIZA MIKROSKOPOWA MATERII ORGANICZNEJ

Badania mikroskopowe wykonano w œwietle odbitym bia³ym
oraz ultrafioletowym (UV) umo¿liwiaj¹cym okreœlenie obecnoœci sk³adników lipidowych.
Ocenê dojrza³oœci termicznej materii organicznej, zawartej
w utworach starszego paleozoiku wykonano na podstawie

pomiarów wspó³czynnika refleksyjnoœci witrynitu. Charakteryzuje siê on liniowym wzrostem zdolnoœci odbicia œwiat³a wraz
ze wzrostem stopnia przeobra¿enia. (Stach i in., 1982; Taylor i
in., 1998).
Analizê przeprowadzono w imersji, na polerowanych
fragmentach rdzeni wiertniczych przy zastosowaniu œwiat³a
odbitego bia³ego, przy u¿yciu: wzorca ze szk³a optycznego o
refleksyjnoœci: 0,907 i 1,722%; filtru monochromatycznego o
d³ugoœci fali 546 nm; olejku imersyjnego o nD = 1,515 w temp.
20–25oC Pomiary wykonano na fragmentach materii organicznej o wielkoœci powy¿ej 5 mm i przedstawione w formie
tabelarycznej (Tab. 3.1., 3.2.) obejmuj¹cej zakres pomiarów
oraz ich uœrednion¹ wartoœæ (% Ro).
Analizê iloœciow¹ przeprowadzono metod¹ planimetrowania
powierzchni preparatów, przy skoku mikroœruby = 0,2 mm.
Badania zosta³y wykonane na mikroskopie badawczym
Axio Imager firmy Zeiss z optyk¹ ICS (Infinity Colour Corrected
System), z wyposa¿eniem optycznym do œwiat³a odbitego;
wyposa¿eniem do badañ fluorescencyjnych (lampa HBO 100):
zestawem mikrofotometru (Spektrometr CCD SPECTRA
VISION) z systemem fotometrycznym oraz specjalistycznym
oprogramowaniem PMT 200 firmy J&M GmbH do pomiarów
zdolnoœci refleksyjnej materii organicznej.
KARBON

Klastyczne osady dolnego karbonu, na obszarze przetargowym, przebadane w 13 próbkach pochodz¹cych z 3 otworów

26

Ocena perspektywicznoœci geologicznej zasobów z³ó¿ wêglowodorów

G³êb.
(m)

Stratygrafia

Litologia

Ro
(%)

Otwory
wiertnicze
Lipka 1

4344,0

C1

i³c

Lipka 1

4466,0

C1

m³c

Wit.
(%)
1,05 40
1,05 45

Lipka 1

4532,0

C1

m³c

1,07

50

Iner.
(%)

Lip.
(%)

10

AOM
(%)

MO
(%)

50

2,00

10

5

40

3,50

œl

5

35

2,10

Lipka 1

4601,0

C1

i³c

1,08

50

5

5

40

3,70

Lipka 1

4670,0

C1

i³c

1,08

60

10

œl

30

4,80

Lipka 1

4692,0

C1

m³c

1,09

50

5

45

2,00

zuj¹ na maksymalne paleotemperatury diagenezy
osadów ok. 100–110oC (Lipka 1) i 170–190°C
(Zabartowo 1, 2) (Gaupp & Batten, 1985).
PERM

Analizowane utwory wêglanowo-ilaste górnego
permu pochodz¹ce z 2 otworów wiertniczych (4
próbki), z interwa³u g³êbokoœci 3541,0–3735,0 m,
Lipka 1
4744,0
C1
i³c
10
30 3,20
1,11 60
charakteryzuj¹ siê podobn¹ zawartoœci¹ materia³u
Zabartowo 1 4641,1
Cv
psc 1,62 80
20
0,50
organicznego (0,4–0,6% planimetrowanej powieZabartowo 1 4691,2
Cv
m³c 1,60 80
15
5
0,80
rzchni próbki). Wyj¹tek stanowi próbka wyraŸnie
Zabartowo 2 4289,2
Cv
m³c 1,53 75
10
15 1,00
wzbogaconego poziomu dolomitu g³ównego z
otworu Lipka 1 (5,60%) (Tab. 3.2.).
Zabartowo 2 4410,0
Cv
m³c 1,56 70
20
10 1,20
Materia³ organiczny jest reprezentowany przez
Zabartowo 2 4548,0
Cv
m³c 1,67 70
20
10 1,40
macera³y grupy witrynitu, g³ównie bezstrukturalny
Zabartowo 2 4565,0
Cv
m³c 1,69 60
25
15 0,70
¿elokolinit oraz pochodz¹cy z redepozycji witrodetrynit. Towarzyszy im powszechnie wtórny sk³aTabela 3.1. Analiza mikroskopowa materii organicznej w osadach karbonu.
dnik bitumin (sta³e bituminy). Witrynit stanowi
20–30% materii organicznej w skale,
natomiast bitumin 10–15% (otw. Lipka 1), a
LitoRo Wit. Iner. Lip. AOM Bit MO
G³êb. StratyOtwory
w silniej przeobra¿onych osadach z otworu
grafia
logia
(%) (%)
(%) (%) (%) (%) (%)
wiertnicze
(m)
Wyrzysk IG1, 40–45%. Macera³y grupy
Lipka 1
3541,0
Ca2
dol/i³c 0,73 30
20
20
20
10 0,50
inertynitu (fuzynit, semifuzynit mikrynit)
Lipka 1
3735,0
Ca2
dol/i³c 0,74 20
20
30
15
15 5,60
wystêpuj¹ w iloœci 0–20%. Pierwotny maWyrzysk IG1 3613,8
Ca2
wap/i³c 1,40 30
15
10
45 0,40
teria³ liptynitowy, fluoryzuj¹cy w kolorze
pomarañczowym, wystêpuje w s³abiej dojWyrzysk IG1 3622,6
Ca2
wap/i³c 1,68 20
40
40 0,60
rza³ych osadach dolomityczno-ilastych z
otworu Lipka 1. W ca³ym profilu osadów
Tabela 3.2. Analiza mikroskopowa materii organicznej w osadach górnego permu.
obserwuje siê obecnoœæ (10–40%) asocjacji organiczno-mineralnej typu bitumicznego, z materi¹ organiczn¹ stanowi¹c¹
wiertniczych, z interwa³u g³êbokoœci 4289,2–4744,0 m,
mieszaninê pierwotnych sk³adników lipoidalnych i np. glonów
charakteryzuj¹ siê zmienn¹ zawartoœci¹ materii organicznej
czy bakterii, na których obecnoœæ i dzia³alnoœæ wskazywaæ
wahaj¹c¹ siê w granicach 0,50–4,50% planimetrowanej powiemog¹ powszechnie wystêpuj¹ce cia³a bituminu.
rzchni próbek. Najwy¿sze koncentracje (2,0–4,50%) wystêpuj¹
w i³owcach i mu³owcach z otworu Lipka 1, natomiast zdecydoDojrza³oœæ termiczna
wanie ubo¿sze w materia³ organiczny (0,50–1,40%) s¹ utwory
Dojrza³oœæ termiczna materii organicznej z utworów dolomitu
wizenu z otworów Zabartowo 1 i 2.
g³ównego odpowiada, w pó³nocnej czêœci obszaru przetargoSk³ad maceralny oraz forma wystêpowania sta³ej materii
wego, g³ównej fazie generowania ropy naftowej, gdzie na g³êboorganicznej s¹, w analizowanym kompleksie ska³, analogiczne.
koœci 3541,0–3735,0 m œrednia wartoœæ wspó³czynnika refleRó¿nice zaznaczaj¹ siê w zawartoœci poszczególnych mikroksyjnoœci wynosi 0,73–0,74% Ro (otw. Lipka 1). Zdecydowanie
sk³adników organicznych (Tab. 3.1.).
silniej przeobra¿one osady wystêpuj¹ przy po³udniowej granicy
Najliczniej reprezentowane s¹ macera³y grupy witrynitu
obszaru koncesyjnego. Œrednia zdolnoœæ refleksyjna macera³ów
(g³ównie bezpostaciowy kolotelinit) stanowi¹ce 40–80% matewitrynitu z otworu wiertniczego Wyrzysk IG 1, z g³êbokoœci
ria³u organicznego w skale, z którymi wspó³wystêpuje inertynit
3613,8–3622,6 m, zmienia siê w granicach 1,40–1,68% Ro.
(fuzynit, semifuzynit, mikrynit) (5–25%). Obserwuje siê podWyniki te wskazuj¹ na g³ówn¹ fazê generowania gazów i
wy¿szenie zawartoœci obu grup maceralnych w otworach
maksymalne paleotemperatury diagenezy ok. 80–90°C (otw.
Zabartowo 1 i 2 w stosunku do otworu Lipka 1. Du¿y udzia³, w
Lipka 1) i 140–180oC (otw. Wyrzysk IG1) (Gaupp & Batten,
badanym profilu osadów, ma asocjacja organiczno-mineralna
1985).
typu bitumicznego (AOM) zawieraj¹ca znaczn¹ iloœæ drobnych,
rozproszonych cia³ homogenicznego bituminu. WyraŸnie
wzbogacone w AOM s¹ i³owce dolnego karbonu z otworu Lipka
3.5. CHARAKTERYSTYKA HYDRODYNAMICZNA I
1 (30–50%).
HYDROCHEMICZNA POZIOMÓW ZBIORNIKOWYCH
Dojrza³oœæ termiczna
Dojrza³oœæ termiczna materii organicznej zawartej w osadach dolnego karbonu, w interwale g³êbokoœci 4344,0–4744,0
m (otw. Lipka 1) odpowiada póŸnej fazie generownia ropy
naftowej z mo¿liwoœci¹ generowania gazów mokrych i kondensatów, przy œredniej refleksyjnoœci 1,05–1,11% Ro.
WyraŸnie silniej przeobra¿one s¹ osadu wizenu z otworów
Zabartowo 1 i 2, z interwa³u g³êbokoœci 4289,2–4641,1 m,
znajduj¹ce siê w g³ównej fazie generowania gazu i wykazuj¹ce
œredni¹ refleksyjnoœæ 1,53–1,69% Ro. Uzyskane dane wska-

Niniejszy rozdzia³ opracowano na podstawie dokumentacji
otworów wiertniczych: Zabartowo 1 (Lech, 1975), Zabartowo 2
(Lech, 1976) i Z³otów 2 (Wolnowski, 1974).
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Zabartowo 1
Zadaniem opróbowania by³o zbadanie w³asnoœci zbiornikowych serii wêglanowych cechsztynu i serii osadowej czerwonego sp¹gowca oraz zbadanie mo¿liwoœci nagromadzenia siê
bituminów w obrêbie czerwonego sp¹gowca. Ze wzglêdów
technicznych zrezygnowano z selektywnego opróbowania
utworów karbonu. Opróbowanie przeprowadzono w trakcie
wiercenia (Lech, 1975).
Poziom 4070,0–4119,0 m – perm (czerwony sp¹gowiec):
piaskowce, mu³owce
Opróbowanie przeprowadzono próbnikiem z³o¿a w interwale ods³oniêtym pod rurami. Stwierdzono brak przyp³ywu oraz
brak œladów bituminów. Przepuszczalnoœæ badanego poziomu
jest znikoma. Temperatura w obrêbie badanego poziomu
wynosi 91°C.
Poziom 4253,0–4278,0 m – perm (czerwony sp¹gowiec):
piaskowce
Po p³ukaniu otworu przy g³êbokoœci 4278,0 m pobrano przy
odlewie 3 próbki filtratu p³uczki do analizy. Pierwsza próbka
zawiera³a p³yn o odczynie pH = 7,8, ciê¿arze w³aœciwym 1,035
g/cm3 i zawartoœci Cl – 21,6306 g/dm3, Ca – 4,3430 g/dm3 i Mg
– 0,1882 g/dm3. Charakterystykê pozosta³ych próbek przedstawiono w dwóch tabelach poni¿ej.
Opróbowanie przeprowadzono próbnikiem z³o¿a w interwale ods³oniêtym pod rurami. W wyniku opróbowania w czasie
76 min. uzyskano przyp³yw wody z³o¿owej (tabela poni¿ej)
w iloœci oko³o 6 m3 zgazowanej gazem podtrzymuj¹cym palenie
(tabela poni¿ej). Badany poziom posiada œrednie cechy
kolektorskie. S¹dzi siê, i¿ przepuszczalnoœæ w strefie przyodwiertowej jest ni¿sza ni¿ w strefie drena¿u. Ekstrapolowanie

Sk³adnik wody
Cl

-

Br

-

HCO3
SO4

-

2-

Aniony razem
NH4
Fe

+

3+

Ca2+
Mg

2+

Na

+

Kationy razem

g/dm3

mval/dm3

% mval

91,9829

2593,9177

97,694

0,2131

2,6658

0,100

0,2623

4,2990

0,162

2,6051

54,2381

2,044

95,0634

2655,1206

100,000

0,0270

1,4993

0,056

0,0783

4,2054

0,158

20,1650

1006,2000

37,896

2,7607

227,0400

8,552

32,5700

1416,1759

53,338

55,6010

2655,1206

100,000

pH: 5,80
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,111 g/cm3
Sucha pozosta³oœæ: 154,6 g/dm3

Sk³adnik wody
Cl

-

BrHCO3
SO4

-

2-

Aniony razem
+

Fe3+

NH4

Ca

mval/dm3

% mval

142,0062 4004,6312

99,490

g/dm3

0,1364

2,3318

0,058

0,2781

4,5580

0,114

0,6543

13,6225

0,338

143,0750 4025,1435

100,000

0,0430

2,3877

0,060

0,1860

9,9906

0,248

2+

33,5030

1671,8400

41,534

2+

3,6704

301,8600

7,500

46,8960

2039,0652

50,658

84,2984

4025,1435

100,000

Mg

Na

+

Kationy razem

pH: 6,5
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,167 g/cm3
Sucha pozosta³oœæ: 230,4 g/dm3

ciœnienie z³o¿owe w g³êbokoœci 4259,0 m wynosi 567,5 atn., a
temperatura badanego poziomu 100°C.

g/dm3
mval/dm3
146,1224
4120,6516
1,3320
16,6633
0,0592
0,4664
0,1634
2,6781
0,3004
6,2543
147,9774
4146,7137
0,0400
2,2212
0,3636
19,5289
34,3310
1713,1200
3,3581
278,6373
49,0610
2133,2063
87,1537
4146,7137
pH: 6,84
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,169 g/cm3
Sucha pozosta³oœæ: 236,2 g/dm3

Sk³adnik wody
ClBrIHCO3SO42Aniony razem
NH4+
Fe3+
Ca2+
Mg2+
Na+
Kationy razem

% mval
99,372
0,402
0,012
0,064
0,150
100,000
0,054
0,470
41,312
6,720
51,444
100,000
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Sk³adnik gazu

% obj.

g/Nm3

46,40

332,595

C 2H 6

œlady

-

CO2

1,00

19,768

N2

51,70

646,508

H2

0,23

0,206

He

0,67

1,195

Ar

œlady

-

Razem

100,00

1000,272

CH4

Gêstoœæ gazu czystego: 0,775
Gêstoœæ gazu czystego: 0,773
Zawartoœæ powietrza z iloœci O2: 0,61% obj.
Zawartoœæ N2 z domieszki powietrza: 0,48% obj.
Zawartoœæ N2 nadmiarowego: 51,38% obj.
Ciep³o spalania gazu czystego: 4415,01 kcal/Nm3
Wartoœæ opa³owa gazu czystego: 4065,91 kcal/Nm3

Przy g³êbokoœci otworu 4469,0 m, po p³ukaniu, pobrano
próbkê gazu rozpuszczonego w p³uczce (tabela poni¿ej),
Sk³adnik gazu
w mieszaninie z powietrzem

% obj.

CH4

6,91

C 2H 6

œlady

Ar

0,72

He

0,05

H2

4,83

O2

12,01

N2

75,48

Razem

100,00

Zawartoœæ powietrza wyliczona z iloœci O2: 57,16%
Zawartoœæ N2 z domieszki powietrza: 45,15%
Zawartoœæ N2 nadmiarowego: 30,33%

a przy g³êbokoœci 4500,0 m z przewodu w czasie wiercenia,
po przytkaniu œwidra, pobrano próbkê p³ynu (tabela poni¿ej).
Sk³adnik wody
ClBrHCO3SO42Aniony razem
Fe3+
Ca2+
Mg2+
Na+
Kationy razem

3

3

g/dm
mval/dm
135,9382 3833,4572
1,2920
16,1629
0,3233
5,2989
0,5885
12,2526
138,1420 3867,1716
0,3147
16,9025
38,1170 1502,8000
3,8370
317,2000
46,6950 2030,2691
88,9637 3867,1716
pH: 5,8
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,157 g/cm3
Sucha pozosta³oœæ: 219,8 g/dm3

% mval
99,128
0,418
0,137
0,317
100,000
0,438
38,860
8,202
52,500
100,000
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Zabartowo 2
Celem opróbowania otworu by³o zbadanie mo¿liwoœci
uzyskania przyp³ywu bituminów na skalê przemys³ow¹ z piaskowców czerwonego sp¹gowca. Ponadto badania mia³y na
celu okreœlenie w³asnoœci kolektorsko-z³o¿owych cechsztynu
(Lech, 1976).
Opróbowanie w trakcie wiercenia
Poziom 3496,0–3520,0 m – perm (cechsztyn, czerwony
sp¹gowiec): wapienie, piaskowce
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem z³o¿a
w interwale ods³oniêtym pod rurami. Badanie wykonano
metod¹ dwukrotnego ociêcia przyp³ywu:
I cykl: czas oczekiwania na przyp³yw 10 min, czas
oczekiwania na wzrost ciœnienia 20 min.
II cykl: czas oczekiwania na przyp³yw 110 min, czas
oczekiwania na wzrost ciœnienia 49 min.
Stwierdzono brak przyp³ywu oraz brak œladów bituminów.
Przepuszczalnoœæ badanego poziomu jest znikoma. Brak
stabilizacji krzywej wzrostu ciœnienia nie pozwala na okreœlenie
wielkoœci ciœnienia z³o¿owego. Temperatura badanego
poziomu w g³êbokoœci 3498,0 m wynosi 74°C.
Poziom 3914,0–3929,5 m – karbon: piaskowce
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem z³o¿a
w interwale ods³oniêtym pod rurami. W czasie 58 min.
stwierdzono œladowy przyp³yw gazu palnego (zgazowanie 300
m zalewki). Badany gaz okreœlono jako gaz ziemny bezgazolinowo-azotowy (tabela poni¿ej). Szybka odbudowa
ciœnienia do wartoœci ciœnienia z³o¿owego wskazuje na silne
uszkodzenie strefy przyodwiertowej. Ciœnienie z³o¿owe wynosi
Pz=504 atn., a temperatura 88°C (w g³êbokoœci 3918,0 m).

Sk³adnik gazu

% obj.

g/Nm3

CH4

55,56

398,254

C 2H 6

1,06

14,373

Ar

0,29

5,172

N2

42,61

532,838

H2

0,48

0,431

He

œlady

-

Razem

100,00

951,068

Gêstoœæ gazu czystego: 0,757
Gêstoœæ gazu czystego: 0,735
Zawartoœæ powietrza z iloœci O2: 8,18% obj.
Zawartoœæ N2 z domieszki powietrza: 6,46% obj.
Zawartoœæ N2 nadmiarowego: 39,09% obj.
Ciep³o spalania gazu czystego: 5470,92 kcal/Nm3
Wartoœæ opa³owa gazu czystego: 5036,54 kcal/Nm3

Poziom 3900,0–3942,7 m – karbon: piaskowce
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem z³o¿a
w interwale ods³oniêtym pod rurami. W wyniku opróbowania w
czasie 370 min. uzyskano przyp³yw 4,9 m3 solanki (tabela
poni¿ej)
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Sk³adnik wody
Cl

-

Br

-

HCO3SO4

2-

Aniony razem
Fe

3+

Ca

2+

Mg2+
Na

+

Kationy razem

mval/dm3

% mval

160,2056 4517,8035

99,255

g/dm3

1,4918

18,6624

0,410

0,2562

4,1991

0,092

0,5308

11,0512

0,243

162,4844 4551,7162

100,000

0,0475

2,5512

0,056

31,9663

1595,1200

35,044

2,3163

190,5000

4,185

63,5589

2763,5450

60,715

97,8890

4551,7162

100,000

pH: 6,2
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,179 g/cm3
Sucha pozosta³oœæ: 260,5 g/dm3

zgazowanej gazem palnym (tabela poni¿ej). Na skutek
awarii ciœnieniomierza nie zarejestrowano przebiegu opróbowania.
Sk³adnik gazu

% obj.

g/Nm3

CH4

68,62

491,868

C 2H 6

2,39

32,408

C 3H 8

0,43

8,615

C4H10

œlady

-

Ar

0,13

2,318

CO2

0,05

0,988

N2

28,24

353,141

H2

0,05

0,044

He

0,09

0,160

Razem

100,00

889,542

Gêstoœæ gazu czystego: 0,693
Gêstoœæ gazu czystego: 0,688
Zawartoœæ powietrza z iloœci O2: 1,66% obj.
Zawartoœæ N2 z domieszki powietrza: 1,31% obj.
Zawartoœæ N2 nadmiarowego: 27,76% obj.
Ciep³o spalania gazu czystego: 7026,86 kcal/Nm3
Wartoœæ opa³owa gazu czystego: 6467,67 kcal/Nm3

Opróbowanie po zakoñczeniu wiercenia
Poziom 3867,0–3843,0 m – perm (czerwony sp¹gowiec):
i³owce, piaskowce
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem z³o¿a
w interwale perforowanym. Stwierdzono brak przyp³ywu i brak
œladów bituminów. Przepuszczalnoœæ poziomu jest znikoma.
Temperatura w g³êbokoœci 3815,0 m wynosi 82°C.
Z³otów 2
Celem opróbowania by³o zbadanie mo¿liwoœci akumulacji
bituminów w poziomach wêglanowych cechsztynu i w seriach
piaskowcowych czerwonego sp¹gowca. Opróbowanie otworu
przeprowadzono wy³¹cznie w trakcie wiercenia (Wolnowski,
1974).

Poziom 4590,0–4629,0 m – perm (czerwony sp¹gowiec)
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem z³o¿a
typu KII-95 w interwale ods³oniêtym pod rurami. W wyniku
opróbowania stwierdzono œladowy przyp³yw gazu palnego
(zgazowanie 50 m zalewki w przewodzie). Przyp³ywu wody
z³o¿owej nie uzyskano. Temperatura badanego poziomu
wynosi³a 106°C. Wykres ciœnieniomierza wskazuje na mo¿liwe
przytkanie przelotów próbnika w czasie opróbowania lub na
niepe³ne otwarcie zaworów.
Poziom 4592,3–4638,0 m – perm (czerwony sp¹gowiec)
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem z³o¿a
typu KII-95 w interwale ods³oniêtym pod rurami. W wyniku
opróbowania stwierdzono œladowy przyp³yw gazu palnego
(zgazowanie ok. 50 m zalewki w przewodzie). Przyp³ywu wody
z³o¿owej nie uzyskano. Temperatura badanego poziomu
wynosi³a 106°C. Poziom posiada znikom¹ przepuszczalnoœæ.
Analizy mediów:
1. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce przy
przewiercaniu osadów kajpru w g³êbokoœci 896,0 m. Wyniki (w
% obj. w przeliczeniu na wêglowodory): azot – 78; tlen – 21,
wêglowodory – brak.
2. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce przy
przewiercaniu osadów pstrego piaskowca w g³êbokoœci 1922,0
m. Wyniki (w % obj.): wodór – 80,74; tlen – 19,01; dwutlenek
wêgla – 0,25; hel – brak; tlenek wêgla – brak; wêglowodory –
brak.
3. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce przy
przewiercaniu osadów pstrego piaskowca w g³êbokoœci 2148,0
m. Wyniki (w % obj.): dwutlenek wêgla – 0,07; tlen – 21,37; azot
– 78,20, wodór – brak; hel – brak; metan – 0,36.
4. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce przy
przewiercaniu osadów dolomitu g³ównego w g³êbokoœci 3885,0
m. Wyniki (w % obj.): metan – 0,03; tlen – 10,94; dwutlenek
wêgla – 0,49; hel – brak; wodór – 0,32; azot – 88,22.
5. Analizie poddano gaz rozpuszczony w wodzie pobranej z
wylewu po zwierceniu korka cementowego przy g³êbokoœci
4067,0 m (dolomit g³ówny). Wyniki (w % obj.): tlen – 17,08; azot
– 82,92; metan – œlady; wodór – œlady.
6. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce podczas
rdzeniowania osadów dolomitu g³ównego w g³êbokoœci
4067,0-4072,0 m. Wyniki (w % obj.): dwutlenek wêgla – 0,07;
tlen – 9,83; azot – 90,09; wodór – 0,01; metan – œlady.
7. Analizie poddano filtrat p³uczkowy przy przewiercaniu
osadów czerwonego sp¹gowca w g³êbokoœci 4546,0 m (tabela
poni¿ej).
g/dm3
mval/dm3
% mval
182,5924 5149,1056
97,426
0,0266
0,3327
0,006
0,484
1,5616
25,5946
0,6432
16,9161
0,320
4,4776
93,2236
1,764
189,3014 5285,1726
100,000
0,0210
1,1661
0,022
0,1286
6,9071
0,130
1,7635
88,0000
1,666
119,3450 5189,0994
98,182
121,2581 5285,1726
100,000
pH: 6,4
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,198 g/cm3
Sucha pozosta³oœæ: 315,8 g/dm3

Sk³adnik wody
ClBrHCO3SiO32SO42Aniony razem
NH4+
Fe3+
Ca2+
Na+
Kationy razem
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8. Analizie poddano gaz z degazatora p³uczki przy przewiercaniu osadów czerwonego sp¹gowca w g³êbokoœci 4357,0
m. Wyniki (w % obj. w czystym gazie): metan – 0,74; azot –
99,20; wodór – 0,06.
9. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce przy
przewiercaniu osadów czerwonego sp¹gowca w g³êbokoœci
4357,0 m. Wyniki (w % obj. w przeliczeniu na sumê
wêglowodorów): metan – brak; dwutlenek wêgla – 0,45; wodór
– 0,28; azot – 99,27.
10. Analizie poddano gaz rozpuszczony w p³uczce przy
przewiercaniu osadów czerwonego sp¹gowca w g³êbokoœci
4608,0 m. Wyniki (w % obj. w przeliczeniu na wêglowodory i
inne): metan – brak; dwutlenek wêgla – 0,06; tlen – 19,54; azot
– 76,61; wodór – 3,79; hel – brak; siarkowodór – brak. Wynik (w
% obj. w przeliczeniu na wêglowodory): metan – brak; dwutlenek wêgla – 0,85; azot – 14,93; wodór – 84,22.
Spis wykorzystanych materia³ów
Koperski M., 1995. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszukiwawczego Lipka-1. PGNiG, Pi³a. NAG, nr inw. 133701.
Lech, I., 1976. Dokumentacja wynikowa otworu badawczego
Zabartowo-2. PPNiG, Pi³a. NAG, nr inw. 122665.
Lech, I., 1975. Dokumentacja wynikowa otworu badawczego:
Zabartowo-1. PPN, Pi³a. NAG, nr inw. 119953.
Wolnowski, T., 1974. Dokumentacja wynikowa otworu badawczego
Z³otów-2. PPN, Pi³a. Arch. PGNiG, nr inw. SW/SZ/345.
3.6. WIEK I MECHANIZM GENERACJI, MIGRACJI I AKUMULACJI
WÊGLOWODORÓW

Charakterystykê dotycz¹c¹ wieku i mechanizmu generacji,
migracji i akumulacji wêglowodorów dla obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo wykonano na podstawie m.in. wyników modelowañ (Botor, 2006, 2011; Maækowski & Reicher,
2006). Na obszarze tym wystêpuje karboñsko-dolnopermski
system naftowy. Perspektywiczne ska³y, w których mog¹
wystêpowaæ z³o¿a gazu ziemnego, to utwory klastyczne
czerwonego sp¹gowca. W strefie tej potencjaln¹ – chocia¿
biedn¹ – ska³¹ macierzyst¹ s¹ utwory karbonu dolnego,
natomiast za uszczelnienie odpowiedzialne s¹ ewaporaty
cechsztynu.
G³ówna faza generowania gazu ziemnego nast¹pi³a z
pocz¹tkiem triasu, kiedy ska³y macierzyste zosta³y pogr¹¿one
na g³êbokoœæ ok. 3500 m, osi¹gaj¹c dojrza³oœæ >1,3% Ro.
G³ówna faza generowania trwa³a do koñca jury, kiedy utwory
karbonu zosta³y pogr¹¿one na g³êbokoœæ <6000 m, a ich
dojrza³oœæ wzros³a do >2,6% Ro. Wypiêtrzanie i erozja, która
mia³a miejsce z koñcem kredy, zahamowa³a dalszy przyrost
g³êbokoœci i dojrza³oœci, która ostatecznie zosta³a ukszta³towana w tym w³aœnie czasie.
Czas generowania gazu ziemnego na obszarze przetargowym jest bardzo korzystny, poniewa¿ generowanie mia³o
miejsce w mezozoiku, kiedy istnia³o ju¿ regionalne uszczelnienie ewaporatami cechsztynu utworów zbiornikowych czerwonego sp¹gowca. Ponadto, pocz¹tek generacji odby³ siê równie¿ po intensywnej przebudowie tektonicznej fazy asturyjskiej,
która mia³a miejsce w póŸnym karbonie i wczesnym permie,
prowadz¹c do rozformowania istniej¹cych wówczas pu³apek
z³o¿owych. Powy¿sze zale¿noœci mog³y wp³yn¹æ na akumulacjê i zachowanie siê z³ó¿ w pu³apkach dolnego permu.
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3.7. SKA£Y ZBIORNIKOWE I USZCZELNIAJ¹CE

Ska³ami zbiornikowymi s¹ piaskowce czerwonego sp¹gowca. S¹ one omówione w rozdziale 2.2.2; ponadto ich charakterystyka jest przedstawiona poni¿ej na przyk³adzie otworu
Zabartowo 1.
W profilu czerwonego sp¹gowca górnego wydzielono
cztery kompleksy osadowe (Fig. 2.2.).
1. Kompleks osadowy playi górnej i fluwialny
(3700,0–4220,0 m) to kompleks utworów drobno-i œredniookruchowych: i³owców, mu³owców i piaskowców ró¿noziarnistych o mi¹¿szoœci 520,0 m. W ca³ym profilu kompleksu
przewa¿aj¹ osady ilaste i ilasto-mu³owcowo-piaskowcowe facji
playi ilastej i piaszczystej. Fluwialne piaskowce ró¿noziarniste
facji korytowych i pozakorytowych to przewarstwienia o
mi¹¿szoœci nie przekraczaj¹cej kilku metrów.
2. Kompleks osadowy aluwialny i fluwialny (4220,0-4255,0
m). W jego ni¿szej czêœci, poni¿ej utworów ilasto-mu³owcowo-piaskowcowych, wystêpuje seria utworów œrednio- i grubookruchowych: piaskowców ró¿noziarnistych i zlepieñców.
Dominuj¹ piaskowce zlepieñcowate i piaskowce ró¿noziarniste
oraz – w sp¹gu kompleksu, bezpoœrednio nad piaskowcami
eolicznymi – zlepieñce drobnoziarniste. Utwory te s¹ genetycznie zwi¹zane ze œrodowiskiem fluwialnym i aluwialnym.
3. Kompleks osadowy eoliczny (4255,0–4274,0 m) to
jednorodna litologicznie seria utworów œredniookruchowych –
piaskowców eolicznych. Piaskowce by³y deponowane w
œrodowisku eolicznym wydmowym i miêdzywydmowyrn oraz na
obszarach równi piaskowych.
4. Kompleks osadowy playi dolnej i fluwialny
(4274,0–4392,0 m) to osady ilaste i ilasto-mu³owcowe facji playi
ilastej i playi piaszczystej z przewarstwieniami piaskowców
drobnoziarnistych, których mi¹¿szoœæ nie przekracza kilku
metrów.
Zarówno badania laboratoryjne, jak i pomiary geofizyki
wiertniczej wskazuj¹, ¿e w³asnoœci zbiornikowe utworów
czerwonego sp¹gowca górnego w otworze Zabartowo 1 s¹
bardzo s³abe. Bardzo niskie wartoœci porowatoœci wynikaj¹ z
pierwotnego wykszta³cenia strukturalnego i teksturalnego osadów oraz przemian diagenetycznych, jakie zasz³y w trakcie
oraz po depozycji tych osadów. Wyniki pomiarów laboratoryjnych s¹ reprezentatywne jedynie dla dwóch kompleksów
osadowych. W najwy¿szym kompleksie osadowym playi górnej
i fluwialnym porowatoœæ nie przekracza 2,76% (Tab. 3.3.) a
przepuszczalnoœæ dochodzi do 0,120 mdcy (Tab. 3.4.). Z kolei
w kompleksie osadowym eolicznym stwierdzono znacznie
lepsze w³asnoœci zbiornikowe: œrednia porowatoœæ wynosi
8,62%, a œrednia przepuszczalnoœæ piaskowców eolicznych
porowatoœæ
maks.
œrednia
(%)
(%)
0,18
2,76
0,90
0,88
1,01
0,96
1,42
13,90
8,62
pojedyncza próbka: 11,99

min. (%)
kompleks playi górnej i fluwialny
kompleks aluwialny i fluwialny
kompleks eoliczny
kompleks playi i fluwialny

Tabela 3.3. Wartoœci pomiarów laboratoryjnych porowatoœci w
kompleksach osadowych czerwonego sp¹gowca górnego w
otworze Zabartowo 1 (wg Górecki & Zawisza, 2011).
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kompleks playi górnej i fluwialny
kompleks aluwialny i fluwialny
kompleks eoliczny
kompleks playi i fluwialny

przepuszczalnoœæ
min.
maks.
œrednia
(mdcy)
(mdcy)
(mdcy)
0,001
0,120
0,014
kompleks nieprzepuszczalny
0,001
7,230
1,636
pojedyncza próbka: 0,472

Tabela 3.4. Wartoœci pomiarów laboratoryjnych przepuszczalnoœci
w kompleksach osadowych czerwonego sp¹gowca górnego w
otworze Zabartowo 1 (wg Górecki & Zawisza, 2011).

wynosi 1,636 mdcy (a w pojedynczych próbkach dochodzi do
7,230 mdcy). W pozosta³ych kompleksach osadowych iloœæ
próbek nie by³a reprezentatywna, aby szacowaæ wielkoœæ porowatoœci i przepuszczalnoœci, jednak¿e znaj¹c wykszta³cenie
litologiczne i facjalne tych kompleksów mo¿na za³o¿yæ, ¿e
parametry zbiornikowe s¹ bardzo niskie.
Pomiary geofizyczne wskazuj¹ na s³abe lub bardzo s³abe
parametry zbiornikowe w kompleksach osadowych zwi¹zanych
ze œrodowiskiem jeziornym, fluwialnym i aluwialnym. Porowatoœæ w tych kompleksach nie przekracza kilku procent. W
kompleksie eolicznym piaskowce wykazuj¹ porowatoœæ dochodz¹c¹ do 15%.
Z³o¿a gazu wystêpuj¹ce w utworach czerwonego
sp¹gowca s¹ uszczelnione ewaporatami cechsztynu (w
Niemczech i w rejonie Morza Pó³nocnego uszczelnione s¹
równie¿ i³owcami oraz poziomami soli w utworach czerwonego
sp¹gowca). W polskim basenie czerwonego sp¹gowca nie jest
rozstrzygniêta kwestia uszczelnieñ wewn¹trz osadów czerwonego sp¹gowca. Nie stwierdzono wystêpowania poziomów soli,
a poziomy ska³ ilastych maj¹ ró¿n¹ mi¹¿szoœæ i ograniczone
zasiêgi lateralne. Wystêpuje mo¿liwoœæ uszczelnienia gazu w
piaskowcach w systemie tight gas. Nale¿y dodaæ, ¿e w przypadku g³êboko pogrzebanych piaskowców mo¿na siê
spodziewaæ systemu naftowego okreœlanego jako Basin Centered Gas System, w którym uszczelnienie gazu stanowi
unieruchomiona woda kapilarna (Kiersnowski i in., 2010).
Powstanie takiego z³o¿a gazu, traktowanego jako z³o¿e niekonwencjonalne, jest uzale¿nione od historii pogr¹¿ania i
dojrza³oœci termicznej ska³ macierzystych, jak i zbiornikowych,
gdy¿ gaz zamkniêty na du¿ej g³êbokoœci mo¿e ulec destrukcji
(Wójcicki i in., 2014).

4. Z£O¯E GAZU ZIEMNEGO W POBLI¯U
OBSZARU Z£OTÓW-ZABARTOWO
W graniach obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo nie
wystêpuj¹ udokumentowane z³o¿a wêglowodorów; ok. 59 km
na pó³noc od granicy obszaru przetargowego wystêpuje z³o¿e

Wierzchowo (kod MIDAS: GZ 4666; Fig. 1.2 i Fig. 8.1).
Poni¿sza charakterystyka zosta³a opracowana w oparciu o
bazê danych MIDAS – PIG-PIB.
Z³o¿e zosta³o udokumentowane w dokumentacji geologicznej (Hannes & Kuchciñski, 1971), któr¹ zatwierdzono
decyzj¹ Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii z dnia 2503.1972
r. znak: KZK/012/S/2563/71/72 (nr w archiwum NAG 9033 CUG)
zmienion¹ nastêpnie decyzj¹ Prezesa Centralnego Urzêdu
Geologii z dnia 15.01.1973 r. znak: KZK/012/S/2563/72/73.
Dodatek nr 1 do dokumentacji (Mularczyk & Pyzik, 1984) zosta³
zatwierdzony decyzj¹ Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii z
dnia 13.05.1985 r. znak: KZK/012/M/4799/36/84/85pfn (nr w
archiwum NAG 15111 CUG), dodatek nr 2 (Zo³a, 1998) zosta³
zatwierdzony decyzj¹ Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa z dnia 18.02.1999 r., znak:
DG/kzk/ZW/6978/98/99 (nr w archiwum NAG 592/99), a dodatek
nr 3, najnowszy (Nowak, 2010) zosta³ zatwierdzony decyzj¹
Ministra Œrodowiska z dnia 14.10.2010 r., znak: DGiKGkzk-4741-7/7945/49562/10/AW (nr w archiwum NAG 7643/2010).
1. Po³o¿enie z³o¿a:
miejscowoœæ: Kozice, Wierzchowo
gmina: Bobolice
powiat: koszaliñski województwo:
gmina: Szczecinek powiat: szczecinecki zachodniopomorskie

2. U¿ytkownik z³o¿a: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
3. Nadzór górniczy: Okrêgowy Urz¹d Górniczy – Poznañ
4. Koncesja na wydobywanie:
nr koncesji: 110/93 z dnia 21 czerwca 1993 r.
wydana przez: Minister Ochrony Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa
5. Data rozpoczêcia eksploatacji: styczeñ 1973 r.
6. Kopaliny: gaz ziemny (gaz ziemny bezgazolinowy, azotowy)
7. Stan zagospodarowania: z³o¿e zagospodarowane, eksploatowane okresowo
8. Stratygrafia i litologia ska³y zbiornikowej: karbon dolny
(wizen), dolomity piaszczysto-pseudooolitowe, piaskowce
arkozowe, wapienie piaszczyste
9. Powierzchnia z³o¿a: 251,50 ha
10. G³êbokoœæ po³o¿enia z³o¿a, mi¹¿szoœæ efektywna z³o¿a:
g³êbokoœæ
po³o¿enia
z³o¿a [m]
mi¹¿szoœæ
efektywna
z³o¿a [m]

min. –2 962,90 max. –3 160,00
min.

–

max.

–

œr.

–

œr.

28,90

11. Parametry z³o¿a oraz parametry jakoœciowe kopalin
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GAZY ZIEMNE
Nazwa parametru
ciœnienie aktualne
ciœnienie z³o¿owe pierwotne
g³êbokoœæ po³o¿enia z³o¿a
mi¹¿szoœæ efektywna z³o¿a

Wartoœæ min. Wartoœæ max. Wartoœæ œrednia
————————7,570
————————33,100
–2 962,900
-3 160,000
————————————28,900

Jednostka
MPa
MPa
m
m

Uwagi
czerwiec 2009 r.

seria 9 wapienie piaszczyste
i piaskowce arkozowe
seria 11 dolomity
piaszczysto-pseudooolitowe
seria 10 piaskowce arkozowe

porowatoœæ

————-

————-

3,600

%

porowatoœæ

————-

————-

5,000

%

porowatoœæ
przepuszczalnoœæ
temperatura z³o¿a
temperatura z³o¿a
warunki produkowania
wspó³czynnik nasycenia
wêglowodorami
wspó³czynnik wydobycia
wspó³czynnik wydobycia
wydajnoœæ absolutna Vabs
wydajnoœæ absolutna Vabs
wydajnoœæ dozwolona Vdozw
wydajnoœæ dozwolona Vdozw
wyk³adnik ropny/kondensatowy
wyk³adnik wodny
zapiaszczenie

————0,170
————————————-

————1,256
————————————-

11,400
————347,900
74,750
————-

%
mD
K
st.C
-

————-

————-

0,800

.

————————————————————————————0,770
————-

————————————————————————————4,650
————-

————0,830
8,000
90,000
10,000
20,000
————1,970
————-

.
.
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
g/m3
ml/m3
%

wolumetryczne

0,83
W-11
W-6
W-11 okresowo
W-6
wyk³adnik gazolinowy 4m3/mln m3
nie badano

GAZ ZIEMNY

Nazwa parametru
g³êbokoœæ po³o¿enia wody podœcielaj¹cej

Wartoœæ
min.

Wartoœæ
max.

Wartoœæ
œrednia

Jednostka

–

–

-3 060,000

m

porowatoœæ

3,600

11,400

–

%

przepuszczalnoœæ

0,176

1,256

–

mD

temperatura z³o¿a

–

–

91,850

st.C

wartoœæ opa³owa

21,840

22,330

22,085

MJ/m3

wartoœæ opa³owa

–

–

6 216,000

Kcal/Nm3

wspó³czynnik nasycenia wêglowodorami

–

–

0,800

.

wspó³czynnik wydobycia

–

–

0,900

.

zawartoœæ C2H6

1,462

1,511

1,487

% obj.

zawartoœæ CH4

56,480

57,690

57,085

% obj.
% obj.

zawartoœæ dwutlenku wêgla

0,056

0,085

0,071

zawartoœæ He

0,127

0,128

0,128

% obj.

zawartoœæ Hg

0,087

0,124

0,110

µg/Nm3

zawartoœæ N2

40,060

41,350

40,705

% obj.

zawartoœæ siarkowodoru

0,000

0,000

0,000

% obj.

zawartoœæ wêglowodorów ciê¿kich C3+

0,519

0,532

0,526

% obj.

12. Wspó³czynnik wydobycia: 0,83
13. Metoda obliczenia zasobów: dynamiczna

14. Wydobycie (na podstawie corocznych zestawieñ zmian
zasobów z³ó¿ przysy³anych przez przedsiêbiorcê):
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Kopalina

G³ówna
–T

Rok

Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych
Gaz ziemny z pól gazowych

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974

Wydobycie
z zasobów
wydobywalnych
bilansowych
(mln m3)
A+B
0,45
6,23
6,95
7,79
7,52
6,82
8,07
9,54
9,57
10,51
8,37
1,75
0,16
0,68
1,07
6,14
10,00
10,43
10,68
8,82
10,74
11,31
11,32
12,67
12,22
11,44
11,34
11,39
15,23
16,68
23,63
24,02
23,23
23,61
24,90
35,98
33,29
27,46
20,82
11,87
7,37

Wed³ug informacji zawartych w „Dokumentacji geologicznej
z³o¿a gazu ziemnego Wierzchowo w kat. B. Dodatek nr 3” do
dnia 31.12.2009 r. wydobyto ³¹cznie: 485 093 154 m3 gazu
ziemnego, 1 348,23 ton kondensatu oraz 957,46 m3 wody
z³o¿owej.
15. Stan zasobów pierwotnych i aktualnych
GAZ ZIEMNY

mln m3
ZASOBY GEOLOGICZNE
PIERWOTNE
wg. stanu na 31.12.2009 r.
Bilansowe Pozabilansowe
A+B
C A+B C
Wydobywalne

39,71

0,00 0,00 0,00

Geologiczne

114,91

0,00 0,00 0,00

mln m3
ZASOBY GEOLOGICZNE
PIERWOTNE
wg. stanu na 31.12.2009 r.
Bilansowe Pozabilansowe
A+B
C A+B C
Wydobywalne

524,80

0,00 0,00 0,00

Geologiczne

630,00

0,00 0,00 0,00

mln m3
ZASOBY WYDOBYWALNE
wg. stanu na 31.12.2015 r.
A+B
C
Bilansowe

10,78

0,00

Pozabilansowe

0,00

0,00

mln m3
ZASOBY WYDOBYWALNE
wg. stanu na 31.12.2015 r.
A+B
C
Bilansowe

10,78

0,00

Pozabilansowe

0,00

0,00
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5. OTWORY WIERTNICZE
Na obszarze przetargowym „Z³otów-Zabartowo” znajduj¹ siê
3 otwory przewiercaj¹ce utwory czerwonego sp¹gowca (Fig. 2.1.):
S¹ to:
– Lipka 1
– Zabartowo 1
– Zabartowo 2
Jeden otwór (Z³otów 2) zosta³ zakoñczony w utworach
czerwonego sp¹gowca (Z³otów 2), a jeden (Z³otów 1) – w
utworach kajpru.
Profile tych podano w dalszej czêœci rozdzia³u, w oparciu o
bazê CBDG dostêpn¹ pod adresem: otworywiertnicze.pgi.gov.pl.
W przypadku, kiedy dla jednego otworu s¹ za³¹czone dwa profile,
pierwszy z nich prezentuje profil w podziale na jednostki chronostratygraficzne, a drugi – litostratygraficzne.
Za reprezentatywny dla obszaru koncesji uznano otwór
Zabartowo 1. Jego profil zbiorczy jest Za³¹cznikiem nr 1 do
części tekstowej.
LIPKA 1 – nr CDBG 29337
miejscowoœæ: Osowiec
wsp. B – 1992 L – 1992 53°25’32,89’’, 17°13’33,22’’
wsp. X - 1992 619328
wsp. Y - 1992 382154,537
arkusz: 100 000 Z³otów pas-s³up: 35–24
g³êbokoœæ (pionowa)
d³ugoœæ (g³. wiertnicza) 4752,00 m
wys. n.p.m. 131,50 m
zak. wiercenia 19.02.1995
Dane stratygraficzne z otworu s¹ w³asnoœci¹ Inwestora
(PGNIG S..A.) i nie mog¹ zostaæ ujawnione w niniejszym
opracowaniu.

WYRZYSK IG-1 – nr CDBG 30714
miejscowoœæ Witos³aw
wsp. B – 1992 L – 1992 53°14’28,89’’ 17°30’11,25’’
wsp. X – 1992 598395,094
wsp. Y – 1992 400138,462
arkusz 100 000 Nak³o pas-s³up 36–25
g³êbokoœæ (pionowa)
d³ugoœæ (g³. wiertnicza) 3654,50 m odchylenie na spodzie:
173,0 m
wys. n.p.m. 114,70 m
ZABARTOWO 1 – nr CDBG 30676
miejscowoœæ Klarynowo
wsp.B-1992 L-1992 53° 18’30,89’’ 17°24’15,24’’
wsp. X - 1992 606012,92
wsp. Y - 1992 393708,424
arkusz 100 000 Wiêcbork pas-s³up 35-25
g³êbokoœæ (pionowa)
d³ugoœæ (g³. wiertnicza) 4823,50 m
wys. n.p.m. 110,00 m
zak. wiercenia 30.09.1974

ZABARTOWO 2 – nr CDBG 30669
miejscowoœæ Nowy Dwór
wsp. B – 1992 L – 1992 53°22’09,90’’17° 28’35,23’’
wsp. X – 1992 612672,979
wsp. Y – 1992 398662,837
arkusz 100 000 Wiêcbork pas-s³up 35-25
g³êbokoœæ (pionowa)
d³ugoœæ (g³. wiertnicza) 4569,60 m
wys. n.p.m. 125,00 m
zak. wiercenia 10.07.1976
Z£OTÓW 1 – nr CDBG 78779
miejscowoœæ Skórka
wsp. B –1992 L – 1992
wsp. X – 1992
wsp. Y – 1992
arkusz 100 000 Wyrzysk pas-s³up 36-24
g³êbokoœæ (pionowa
d³ugoœæ (g³. wiertnicza) 1539,80 m
wys. n.p.m. 89,50 m
zak. wiercenia 18.10.1955
Z£OTÓW 2 – nr CDBG 29331
miejscowoœæ ¯eleŸnica
wsp. B – 1992 L-1992 53°17’ 11,86’’ 16°57’08,23’’
wsp. X – 1992 604339,619
wsp. Y – 1992 363538,286
arkusz 100 000 Z³otów pas-s³up 35-24
g³êbokoœæ (pionowa)
d³ugoœæ (g³. wiertnicza) 4845,00 m
wys. n.p.m. 100,00 m
zak. wiercenia 23.10.1973
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6. BADANIA SEJSMICZNE
Do opracowania niniejszego rozdzia³u wykorzystano materia³y zgromadzone w Narodowym Archiwum Geologicznym
(NAG) oraz dane zgromadzone w Centralnej Bazie Danych
Geologicznych (CBDG). Zidentyfikowane i za³¹czone odnoœniki do tych materia³ów i zwi¹zanej z nimi informacji geologicznej obejmuj¹ badania sejsmiczne wykonane w tym rejonie
w latach 1976–2004, tj. z okresu, w którym akwizycja danych
sejsmicznych by³a wykonywana wy³¹cznie aparaturami z zapisem cyfrowym. Wyniki tych badañ w postaci danych cyfrowych w formacie SEG-Y s¹ przechowywane w bazie danych
CBDG i mog¹ byæ ponownie przetwarzane z wykorzystaniem
aktualnych standardów w processingu danych polowych i
wspó³czesnych technik interpretacyjnych. Ewentualne starsze
dane sejsmiczne z tego rejonu wykonane technik¹ analogow¹
mog¹ mieæ ju¿ jedynie znaczenie historyczne.
Z przedstawionej na Fig. 6.1. mapy wynika, ¿e rozpoznanie
sejsmiczne obszaru przetargowego jest bardzo nierównomierne.
Znacz¹ca wiêkszoœæ profilowañ zosta³a wykonana w NE czêœci
obszaru, mniej wiêcej na 1/3 jego powierzchni.

Obserwowane tu zagêszczenie profili ma charakter rozpoznania pó³szczegó³owego. Pozosta³e 2/3 powierzchni jest
praktycznie nierozpoznane sejsmicznie. Poza wspomnianym
wy¿ej profilem TTZ oraz kilkoma niewielkimi fragmentami profili
refleksyjnych widocznych na SE skraju obszaru, na du¿ym
obszarze bloku nie wykonywano badañ sejsmicznych z
u¿yciem aparatur cyfrowych. Nierównomiernoœæ rozpoznania
jest wynikiem usytuowania obszaru na granicy dwóch jednostek geologicznych: synklinorium szczeciñsko-miechowskiego
(w czêœci SW) oraz antyklinorium pomorskiego (czêœæ NE
obszaru) i przypisywanej tym jednostkom ró¿nej wagi w odniesieniu do perspektyw wystêpowania wêglowodorów. Archiwalne prace poszukiwawcze by³y skoncentrowane na obszarze
antyklinorium pomorskiego, wzd³u¿ jego SW granicy. Za
perspektywiczny by³ uwa¿any cechsztyñski dolomit g³ówny,
osady czerwonego sp¹gowca, osady wêglanowe i piaskowcowe w utworach dewonu i karbonu. Rozpoznaniem sejsmicznym
by³y objête równie¿ osady dolnego mezozoiku, które przy
istniej¹cej tektonice i za³o¿eniu mo¿liwoœci migracji wêglowodorów z ni¿szych poziomów strukturalnych, w sprzyjaj¹cych
warunkach mog³yby stanowiæ pu³apki strukturalne.
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Akwizycjê danych sejsmicznych refleksyjnych, a tak¿e processing i reprocessing danych z rejonu bloku przetargowego i
jego bezpoœredniego otoczenia na potrzeby prospekcji geologicznej wykonywa³y dwa przedsiêbiorstwa: Przedsiêbiorstwo
Badañ Geofizycznych (PBG) z Warszawy oraz Geofizyka
Toruñ (GT), aktualnie obie firmy s¹ spó³kami z o.o. Celem prac
by³o rozpoznanie strukturalne górnego paleozoiku (pocz¹wszy
od dewonu) po dolny mezozoik (trias i dolna jura). Rozpoznanie
to by³o prowadzone na potrzeby przemys³owego poszukiwania
wêglowodorów.
Jakoœæ danych pozyskiwanych w trakcie akwizycji by³a
zró¿nicowana, co stwarza³o du¿e problemy w procesie przetwarzania danych, ich korelacji i interpretacji wyników. Z jednej
strony wp³yw na jakoœæ mia³y wg³êbne warunki geologiczne,
wœród których dominuj¹ce utrudnienie stanowi³a skomplikowana tektonika w utworach wg³êbnych, znaczne zmiany
mi¹¿szoœci kompleksów oraz obecnoœæ luk stratygraficznych.
Na jakoœæ materia³u pomiarowego równie¿ wp³yw mia³y lokalne
trudne warunki powierzchniowe zwi¹zane z mi¹¿szym kompleksem osadów polodowcowych.
Wykonane badania sejsmiczne pozwala³y na œledzenie
nastêpuj¹cych, g³ównych granic refleksyjnych, dowi¹zanych do
danych otworowych:

K1 – strop osadów kredy dolnej,
J3 – osady wapienne w stropie malmu,
Tk – strop kajpru lub sp¹gowa czêœæ retyku,
Tp1 – strop serii piaskowcowej dolnego pstrego piaskowca,
Z4 – przystropowe osady cechsztynu
Z2 – wi¹zana ze stropem serii anhydrytowo-dolomitycznej cyklotemu PZ2,
Z1’ – sp¹g cechsztynu,
P1 – przysp¹gowa czêœæ osadów czerwonego piaskowca,
D2 – granica refleksyjna umowna.
Wyniki prac by³y przedstawiane w postaci czasowych
przekrojów sejsmicznych oraz czasowych map strukturalnych
wydzielonych granic, a tak¿e map mi¹¿szoœciowych w odniesieniu do horyzontów cechsztyñskich. W przypadkach zastosowania migracji w przetwarzaniu danych by³y opracowywane
przekroje i mapy po migracji wraz z ich konwersj¹ g³êbokoœciow¹.
Wykaz profili sejsmicznych, których przynajmniej fragment
zlokalizowany jest w granicach obszaru przetargowego Z³otów–Zabartowo, zosta³ zawarty w Tabeli 6.1. W tabeli za³¹czono
równie¿ podstawowe informacje dotycz¹ce nazw do tematów,
dla jakich by³y wykonywane, wykonawcy prac oraz zleceniodawcy, a tak¿e w³aœciciela danych, o ile taki zosta³ w zasobach

Figura 6.1. Lokalizacja profili sejsmicznych w rejonie obszaru przetargowego Z³otów–Zabartowo.

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Lp

ID profilu

Rok
wykonania

Temat

1

T006018

1983

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

2

T008018

1983

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

3

T009018

1983

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

4

T024018

1983

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

5

T010018

1984

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

6

T011018

1984

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

7

T012018

1984

Wa³cz-Go³añcz

GT

PGNiG

8

T016018

1986

GT

PGNiG

9

T017018

1986

GT

PGNiG

10

T015018

1987

GT

PGNiG

11

T018018

1987

GT

PGNiG

12

T015018

1988

GT

PGNiG

13

T016018

1988

GT

14

T022018

1989

15

T047018

1989

16

T022019

1990

17

T024019*

1990

18

T030019

1990

19

T032019

1990

20

T033019*

1990

21

T034019

1990

22

T035019

1990

23

T039019

1990

24

T040019

1990

25

T042019

1990

26 T0430190

1990

27 T0440190

1990

28 T0450190

1990

SzczecinekZ³otów
Szczecinek-Z³otów
Szczecinek-Chojnice
Szczecinek-Chojnice
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czar
ne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Bia³ogard-Czarne-Wilcze

29 T0020191

1991

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

30 T0140191

1991

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

Rejon

Szczecinek
-Lêdyczek
Szczecinek
-Lêdyczek
Cz³uchówDebrzno
Cz³uchów-Debrzno
Okonek-Lêdyczek
Okonek-Lêdyczek
Tuchola-Wilcze
Tuchola-Wilcze
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Debrzno-Z³otów
Sêpólno
KrajeñskieZ³otów
Sêpólno
KrajeñskieZ³otów

Dysponent***

Cel
prac

PGNiG

Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

Wykona- Zleceniowca**
dawca
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Nominalna Krok
Maks.
Czas
krotnoœæ
prób. liczba
rejestacji pokrycia
[ms]
kana³ów
[s]
[%]
4,000

24

2,000

48

4,000

24

2,000

48

4,000

24

2,000

48

4,000

24

2,000

48

4,000

24

2,000

48

4,000

24

2,000

48

4,000

24

2,000

48

5,000

48

2,000

96

5,000

48

2,000

96

5,000

48

2,000

96

5,000

48

2,000

96

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

5,000

24

2,000

48

bad.
przem.

5,000

24

2,000

48

bad.
przem.

5,000

24

2,000

48

Tabela 6.1. Wykaz profili sejsmicznych 2D zlokalizowanych w ca³oœci lub czêœci w granicach obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo.
* brak kartoteki profilu w CBDG
** GT – Geofizyka Toruñ Sp. z o.o., PBG – Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych Sp. z o.o.,
IGF PAN – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
*** podmiot, któremu przys³uguje prawo do informacji geologicznej
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Lp

ID profilu

Rok
wykonania

Temat

Rejon

31

T0330191

1991

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

Debrzno-Z³otów

GT

32

T0410191

1991

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

Debrzno-Z³otów

33

T0240192

1992

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

34

T0300192

1992

35

T0370192

36

Nominalna Krok
Maks.
Czas
krotnoœæ
prób. liczba
rejestacji pokrycia
[ms] kana³ów
[s]
[%]

Dysponent***

Cel
prac

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

24

2,000

48

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

24

2,000

48

Cz³uchów-Debrzno-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

24

2,000

48

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

Cz³uchów-Debrzno-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

6,000

96

2,000

48

1992

Bia³ogard-Czarne-Wilcze

Cz³uchów-Debrzno-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

48

2,000

48

T0720392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

37

T0760392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

38

T0780392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

39

T0790392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

40

T0800392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

41

T0810392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

42

T0820392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

43

T0830392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

44

T0840392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

45

T0890392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

46

T0900392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

47

T0910392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

48

T0920392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

49

T0930392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

50

T0950392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

51

T0960392

1992

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

GT

PGNiG

PGNiG

bad.
przem.

5,000

60

2,000

120

52

T0970392

1992

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

53 T0990392

1992

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

54 T0010393

1993

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

55 T0020393

1993

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

56 T0030393

1993

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

57 T0060393

1993

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

58 T0080393

1993

GT

PGNiG

PGNiG

5,000

60

2,000

120

Tabela 6.1. cd.

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo

Wykona- Zleceniowca**
dawca

bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
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Lp

ID profilu

Rok
wykonania

59

T0090393

1993

60

T0100393

1993

61

T0110393

1993

62

T0120393

1993

63

T0130393

1993

64

T0150393

1993

65

T0160393

1993

66

T0190393

1993

67

T0210393

1993

68

T0740393

1993

69

T0750393

1993

70

T0850393

1993

71

T0860393

1993

72

T0870393

1993

73

T0880393

1993

74

T089039*

1993

75

T0940393

1993

76

T1000393

1993

77

T1010393

1993

78

T1030393

1993

79

T1050393

1993

80 WA010376

1976

81 W0130179

1979

82 WA040180

1980

Bydgoszcz

PBG

83 W0060382

1982

Bydgoszcz

PBG

84 W0070382

1982

Bydgoszcz

PBG

85 W0150382

1982

Bydgoszcz

PBG

86 W0180382

1982

Bydgoszcz

PBG

87 W0240382

1982

Bydgoszcz

PBG

88 WA240382

1982

Bydgoszcz

PBG

89 W0250382

1982

Bydgoszcz

PBG

90 W0260382

1982

Bydgoszcz

PBG

Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa
Skarb
Pañstwa

1993

Program
G³êbokich
Sondowañ
Sejsmicznych
PAN (profil
refrakcyjny)

IGF
PAN

Skarb
IGF PAN Pañstwa

91

TTZ

Tabela 6.1. cd.

Temat

Rejon

Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Debrzno-Z³otów
-Zabartowo
Kontakt
Platform

Wiêcbork-¯ychlin
Rejon
Pi³a-Bydgoszcz Bydgoszczy

Strefa
Teisseyre’a
-Tornquista

Wykona- Zleceniowca**
dawca

Dysponent***

Cel
prac
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.
bad.
przem.

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

GT

PGNiG

PGNiG

PBG
PBG
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Nominalna
Czas
krotnoœæ
rejestacji pokrycia
[s]
[%]

Krok
prób.
[ms]

Maks.
liczba
kana³ów

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

60

2,000

120

5,000

24

2,000

48

5,000

24

4,000

48

5,000

24

4,000

48

5,000

24

4,000

48

5,000

12

4,000

48

5,000

12

4,000

48

5,000

24

4,000

48

5,000

12

4,000

48

5,000

24

4,000

48

18,000

12

4,000

48

5,000

12

4,000

48

10,000

3

naukowe
badania
struktury 100,000
litosfery
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Lp. ID dok.

Tytu³ oprac.
Dokumentacja sejsmicznych
badañ refleksyjnych temat:
Wiêcbork–¯ychlin profil 1-III-76
1976 r.
Dokumentacja badañ
sejsmicznych refleksyjnych,
temat: Pi³a–Bydgoszcz, rok
1979/80

Autorzy

Rok

Bia³ek Alina,
Mikosz Marianna

1977

Grzesik Halina

1980

Kwiatkowska L.,
Grzesik Halina

1981

Kaleta Barbara,
Szpinalska
Stanis³awa, Wróbel
Kazimierz

1985

1

656665

2

863393

3

Dokumentacja badañ
refleksyjnych temat:
859607 sejsmicznych
Rejon Bydgoszczy rok badañ
1980

4

859624

Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych na temacie
Wa³cz–Go³añcz

5

83421

Opracowanie badañ sejsmicznych
Wierzba Dorota,
wykonanych w rejonie
Zarzycka Katarzyna, 1987
Szczecinek–Lêdyczek, temat:
Kalisz Teresa
Szczecinek–Z³otów, rok 1987

6

84084

7

82889

8

81770

9

81771

10

81790

11

81793

12

81792

13

81794

14

81801

15

83696

16

84451

17

84457

Projekt badañ sejsmicznych w
rejonie: Bia³ogard, Czarne, Wilcze
na lata 1988–1990 (Antyklinorium
i Synklinorium Pomorskie)
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonie
Cz³uchów–Debrzno przez PGNiG
Toruñ, temat: Szczecinek–Chojnice, w latach
1986–1987
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonie OkonekLêdyczek, temat:
Bia³ogard–Czarne–Wilcze w
latach 1988–1989.
Aneks nr 1 do projektu badañ
sejsmicznych na temacie:
Bia³ogard–Czarne–Wilcze
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonie Okonek w
latach 1986–1989.
Reinterpretacja
Opracowanie badañ sejsmicznych
na temacie:
Bia³ogard–Czarne–Wilcze w roku
1989 wykonanych w rejonie
Chojnice–Kamieñ Krajeñski
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonach
Debrzno-Z³otów, Debrzno dla
tematu Bia³ogard-Czarne-Wilcze
w latach 1989-1991
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonach
Tuchola-Wilcze, Sêpólno
Krajeñskie-Wilcze dla tematu
Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonie
Bydgoszczy, arkusz 148,
reinterpretacja
Opracowanie badañ sejsmicznych
w rejonie
Cz³uchów-Debrzno-Zabartowo dla
tematu Bia³ogard-Czarne-Wilcze
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonie
Debrzno-Z³otów-Zabartowo dla
tematu Bia³ogard-Czarne-Wilcze,
woj. s³upskie
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonie
Czarne-Lêdyczek i
Czarne-Zabartowo w latach
1976-1992, interpretacja i
reinterpretacja

Zamojski Jan,
Solawa Wanda,
Jab³oñski Emil

1987

Numery archiwalne
Zleceniodawca
44178,3525/202, CAG PIG, Warszawa;
Pañstw. Inst.
115W, Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ;
Geol.,
S-1398, Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o.,
Warszawa
Warszawa; 6/76, PGNiG S.A., Warszawa
E-I/8513/300, Urz. Woj. Wydz. Ochr. Œrod.,
Pi³a; S-1581, Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z
Inst. Geol.,
o.o., Warszawa; 1/80, PGNiG S.A.,
Warszawa
Warszawa; 43/243, CAG PIG, Warszawa
124W, Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ;
Pañstw. Inst.
45488,43/192, CAG PIG, Warszawa;
Geol.,
S-1615, Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o.,
Warszawa
Warszawa; 6-GF, Urz. Woj. Wydz. Ochr.
Œrod., Bydgoszcz
33857,43/199, CAG PIG, Warszawa;
PGNiG S.A.
Biur. Geol.
S-2002, Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o.,
Geonafta,
Warszawa; 17/84, PGNiG S.A., Warszawa;
Warszawa
185/S, PGNiG S.A., Oddz., Zielona Góra
39846,3423/230, CAG PIG, Warszawa; 38,
Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ; S-2320,
Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa; PGNiG, Toruñ
8/87, PGNiG S.A., Warszawa; 217/S,
PGNiG S.A., Oddz., Zielona Góra; 549/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a
PGNiG S.A.
Biur. Geol.
16444 CUG, CAG PIG, Warszawa
Geonafta,
Warszawa

1989

39757,43/205, CAG PIG, Warszawa; 4/87,
PGNiG S.A., Warszawa; S-2414, Przeds.
Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa; 41,
Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ; 570/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a

PGNiG S.A.
Biur. Geol.
Geonafta,
Warszawa

Fedorowicz Anna,
Wilk Wanda

1990

73/91, CAG PIG, Warszawa; 579/6, PGNiG
S.A., Oddz., Pi³a; 85, Geofizyka Toruñ
S.A., Toruñ; 3/89, PGNiG S.A., Warszawa

Nieokreœlony

Zydorczak-Solawa
Wanda,
£omnicki Ryszard

1991

753/92, CAG PIG, Warszawa

PGNiG,
Warszawa

Fedorowicz Anna,
Wilk Wanda

1991

1020/91, CAG PIG, Warszawa; 595/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a; 93, Geofizyka
Toruñ S.A., Toruñ; 41/91, PGNiG S.A.,
Warszawa

PGNiG S.A.
Biur. Geol.
Geonafta,
Warszawa

Fedorowicz Anna,
Wilk Wanda

1991

875/91, CAG PIG, Warszawa; 596/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a; 108, Geofizyka
Toruñ S.A., Toruñ; 26/89, PGNiG S.A.,
Warszawa

PGNiG S.A.
Biur. Geol.
Geonafta,
Warszawa

Wierzba Dorota

1992

737/92,CAG PIG, Warszawa; 611/6,PGNiG
S.A., Oddz., Pi³a; 128,Geofizyka Toruñ
S.A., Toruñ; 20/92, PGNiG S.A., Warszawa

PGNiG S.A.
Biur. Geol.
Geonafta,
Warszawa

1772/92, CAG PIG, Warszawa; 283/S,
PGNiG S.A., Oddz., Zielona Góra; 617/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a; 138,Geofizyka
Toruñ S.A., Toruñ; 18/92, PGNiG S.A.,
Warszawa
918/93, CAG PIG, Warszawa; 163,
Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ; 633/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a; 8/93, PGNiG
S.A., Warszawa
283/94, CAG PIG, Warszawa; 184,
Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ; 646/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a; 27/93, PGNiG
S.A., Warszawa

PGNiG S.A.
Biur. Geol.
Geonafta,
Warszawa
PGNiG S.A.
Biur. Geol.
Geonafta,
Warszawa
PGNiG Biur.
Geol.
Geonafta,
Warszawa

Fedorowicz Anna,
Wilk Wanda

Fedorowicz Anna,
Wilk Wanda

1992

Zarzyka Krystyna

1993

Fedorowicz Anna,
Wierzba Dorota

1994

Fedorowicz Anna,
Wierzba Dorota

1994

1297/94, CAG PIG, Warszawa; 209,
Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ; 671/6,
PGNiG S.A., Oddz., Pi³a; 23/94, PGNiG
S.A., Warszawa

PGNiG Biur.
Geol.
Geonafta,
Warszawa

Górska Wies³awa

1994

1301/94, CAG PIG, Warszawa; 196,
Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ; 9/92, PGNiG
S.A., Warszawa; 650/6, PGNiG S.A.,
Oddz., Pi³a

PGNiG Biur.
Geol.
Geonafta,
Warszawa

Tabela 6.2. Wykaz archiwalnych opracowañ Ÿród³owych z badañ sejsmicznych zlokalizowanych na obszarze przetargowym
Z³otów-Zabartowo wykonanych aparaturami cyfrowymi w ujêciu chronologicznym.

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Lp.

ID dok.

18

942131

19

86491

20

87965

21

1014571

22

89898

23

882730

Tytu³ oprac.
Temat: Regionalne Profile
Zbiorcze, rejon: Antyklinorium i
synklinorium pomorskie,
reinterpretacja: 1974 - 1990
Opracowanie badañ sejsmicznych
wykonanych w rejonach
Wa³cz-Go³añcz i
Chociwel-Czaplinek,
reinterpretacja
Reinterpretacja sejsmicznych
badañ refleksyjnych na profilach
GB-2 i 25-III-1982
Aneks nr 1 do tematu:
Reinterpretacja sejsmicznych
badañ refleksyjnych na profilach
GB-2 i 25-III-82
Kompleksowa interpretacja
geofizyczno-geologiczna
sejsmicznych badañ refleksyjnych
na profilach GB-2A, GB-2, GB-2B,
25-III-82

Autorzy

Rok

Zarzyka Krystyna

1994

Œwierczewska
Jadwiga,
Wnuk Zdzis³aw

1995

Cwojdziñski Stefan,
Dziewiñska Lidia,
JóŸwiak Waldemar, 1996
M³ynarski Stefan,
Pokorski J., Zientara
P., Baziuk T.
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Numery archiwalne
212,Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ;
1950/2008,CAG PIG, Warszawa;
648/6,PGNiG S.A., Oddz., Pi³a;
49/94,PGNiG S.A., Warszawa

Zleceniodawca

260/96,CAG PIG, Warszawa;
247,Geofizyka Toruñ S.A., Toruñ;
724/6,PGNiG S.A., Oddz., Pi³a;
6/95,PGNiG S.A., Warszawa

PGNiG Biur.
Geol.
Geonafta,
Warszawa

33/97,CAG PIG, Warszawa;
3588,DS457,Pañstw. Inst. Geol., Oddz.
Dolnoœl¹ski, Wroc³aw

Minist. Ochr.
Œrod., Zas.
Nat. i Leœn.,
Warszawa

Nieokreœlony

M³ynarski Stefan

1996

3071/2012,CAG PIG, Warszawa

M³ynarski Stefan,
zespó³

1997

697/98,CAG PIG, Warszawa; 1869/97,CAG
PIG, Warszawa; 4049/2015,CAG PIG,
Warszawa

Minist. Ochr.
Œrod., Zas.
Nat. i Leœn.,
Warszawa

2004

1674/2004,CAG PIG, Warszawa;
1/2002,Pañstw. Inst. Geol., Oddz.
Dolnoœl¹ski, Wroc³aw; 608/2016,CAG PIG,
Warszawa; 609/2016,CAG PIG, Warszawa

Nar. Fund.
Ochr. Œrod. i
Gosp. Wod.,
Warszawa;
Minist. Œrod.,
Warszawa

Budowa litosfery pó³nocnej czêœci
Polski (obszar projektu Polonaise)
na podstawie zintegrowanej
analizy danych geofizycznych i
geologicznych czêœæ 1 i 2

Krzywiec Piotr,
zespó³

Tabela 6.2. cd.
CBDG zdefiniowany. W tabeli zamieszczono równie¿ podstawowe informacje techniczne zwi¹zane z metodyk¹ akwizycji
danych. W kolumnie ID profilu zosta³y zainstalowane hiper³¹cza,
które (przy przegl¹daniu niniejszego rozdzia³u w aplikacji komputerowej) umo¿liwiaj¹ dostêp do kartoteki danych profilowych i
bezpoœrednio do karty wybranego profilu, znajduj¹cych siê w
bazie danych Centralnej Bazie Danych Geologicznych. Przegl¹danie kartoteki pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji
o profilu, które nie zosta³y w tabeli uwzglêdnione, a tak¿e na
aktywacjê ³¹cz do podsystemu „DOKUMENTY” w CBDG z
bezpoœrednim dostêpem do metadanych zwi¹zanych z dokumentacjami lub opracowaniami, w których dane z okreœlonego
profilu by³y wykorzystywane w jakikolwiek sposób.
Niezale¿nie od aktywnego wykazu profili z Tabeli 6.1. zosta³
sporz¹dzony zbiorczy wykaz opracowañ (Tab. 6.2.), w których
wykorzystano dane z profili zidentyfikowanych w obszarze
przetargowym. Lista obejmuje opracowania i tematy, w których
przedmiotowe profile by³y opracowane po raz pierwszy, a tak¿e
dokumenty, przy opracowaniu których wykonywano reprocessing oraz reinterpretacjê wczeœniej opracowanego profilu. W
tabeli 6.2. równie¿ zainstalowano hiper³¹cza umo¿liwiaj¹ce
aktywacjê, wspomnianego wy¿ej, podsystemu „DOKUMENTY”
w CBDG i b³yskawiczny, automatyczny dostêp do kartoteki
metadanych, odniesionych do wybranego opracowania.

7. BADANIA
GRAWIMETRYCZNE I MAGNETYCZNE
7.1. BADANIA GRAWIMETRYCZNE

W okresie powojennym na obszarze bloku przetargowego
Z³otów-Zabartowo, a tak¿e na obszarach przyleg³ych, w
ró¿nych latach prowadzone by³y regionalne, pó³szczegó³owe i
szczegó³owe badania grawimetryczne. Wiêkszoœæ prac grawimetrycznych zrealizowanych na do pocz¹tku lat 60-tych

ubieg³ego stulecia z uwagi na nisk¹ – jak na wspó³czesne
wymagania – dok³adnoœæ pomiarów oraz sposób redukcji w
oparciu o rzêdne stanowisk odczytywane z dostêpnych map
topograficznych, ma ju¿ jedynie znaczenie historyczne. Zosta³y
one zast¹pione grawimetrycznym zdjêciem pó³szczegó³owym
o zagêszczeniu 1,5–4,0 pkt/km2. Redukcjê pomiarów oparto o
rzêdne punktów pomiarowych wyznaczone na podstawie bezpoœrednich pomiarów w terenie metod¹ niwelacji technicznej.
Dane grawimetryczne ze zdjêæ pó³szczegó³owych
W latach 1976–1992 Pañstwowy Instytut Geologiczny we
wspó³pracy z Przedsiêbiorstwem Badañ Geofizycznych
zrealizowa³ obszerny program ,,Mapa grawimetryczna Polski w
skali 1:200 000" oparty g³ównie na wynikach zdjêcia pó³szczegó³owego. Tam, gdzie by³y wykonane zdjêcia szczegó³owe,
wybrano punkty reprezentatywne w iloœci do 6 na 1 km2.
W wyniku realizacji tego programu powsta³ komputerowy
bank danych grawimetrycznych, opracowano tak¿e mapy
anomalii grawimetrycznych w skalach 1:200 000 i 1:50 000 i
opublikowano mapy w skali 1:200 000. Wspó³rzêdne punktów
pomiarowych zosta³y wyznaczone w uk³adzie „Borowa Góra”, a
wartoœci anomalii Bouguera obliczone w systemie poczdamskim
z przyœpieszeniem normalnym wg wzoru Helmerta z 1901 r.
Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo znajduje siê na
arkuszach: 25-Pi³a (Soæko & Szczypa, 1979) i 26-Nak³o
(Soæko & Szczypa, 1980) mapy grawimetrycznej Polski w skali
1:200 000.
Stworzenie komputerowego banku danych grawimetrycznych umo¿liwi³o opracowanie i opublikowanie „Atlasu
grawimetrycznego Polski” (Królikowski & Petecki, 1995), w
którym anomalie grawimetryczne zosta³y obliczone w nowym,
miêdzynarodowym systemie grawimetrycznym IGSN 71 (International Gravity Standardization Net, 1971), z uwzglêdnieniem
formu³y Moritza na pole normalne dla elipsoidy odniesienia
GRS 80 (Geodetic Reference System, 1980). Atlas zawiera
mapy anomalii grawimetrycznych o charakterze przegl¹dowym
w skalach 1:500 000 i 1:750 000.
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Dane pomiarowe zdjêcia pó³szczegó³owego w nowym
systemie grawimetrycznym s¹ dostêpne w CBDG w postaci
cyfrowego banku danych. Wspó³rzêdne punktów pomiarowych
s¹ podane uk³adzie 1992, po ich transformacji z uk³adu
„Borowa Góra”. Zagêszczenie stanowisk grawimetrycznych
pomiaru przyspieszenia si³y ciê¿koœci na obszarze przetargowym Z³otów-Zabartowo przedstawia Fig. 7.1.
W granicach obszaru znajduje siê 3091 punktów pomiarowych zdjêcia pó³szczegó³owego zawartych w dwóch dokumentacjach badañ grawimetrycznych (Duda i in., 1973;
Bochnia & Duda, 1969).
Z inicjatywy i na zlecenie Instytutu Geologicznego zaprojektowano i wykonano w 1969 r. pó³szczegó³owe badania
grawimetryczne w ramach tematu „Antyklinorium pomorskie”
(Reczek & Kruk, 1970). Celem prac by³o uszczegó³owienie
obrazu anomalii grawimetrycznych zidentyfikowanych wczeœniej
pomiarami regionalnymi, wydzielenie lokalnych anomalii
zwi¹zanych z kompleksem utworów cechsztyñsko-mezozo-

icznych, wyznaczenie stref dyslokacyjnych w pod³o¿u podcechsztyñskim, a tak¿e dostarczenie danych do optymalnego
projektowania prac sejsmicznych.
Œrednie zagêszczenie punktów pomiarowych wynosi³o 2
pkt/km2. Pomiary wykonywano grawimetrami typu Sharpe.
Jako podk³adu topograficznego przy pracach polowych u¿ywano map topograficznych w skali 1:50 000 uk³adu „Borowa
Góra”. Okreœlenie wysokoœci punktów pomiarowych prowadzono na podstawie niwelacji technicznej. Anomalie w redukcji
Bouguera obliczono stosuj¹c wzór Helmerta z 1901 r. na pole
normalne, a b³¹d wyznaczenia anomalii grawimetrycznych
Bouguera oszacowano na 0,102 mGala. Przy sporz¹dzaniu
map anomalii si³y ciê¿koœci stosowano zmienn¹ wartoœæ
gêstoœci warstwy redukowanej. Wyniki pomiarów grawimetrycznych zosta³y przedstawione w postaci map anomalii si³y
ciê¿koœci w redukcji Bouguera w skali 1:50 000 – oddzielnie dla
poszczególnych arkuszy map topograficznych.

ｯ｢ｳｺ｡ｲ＠ｰｲｺ･ｴ｡ｲｧｯｷｹ
ｚ ｯｴｷＭｚ｡｢｡ｲｴｯｷｯ
ｄｵ､｡＠ｩ＠ｩｮＮＬ＠ＱＹＷＱ
ｂｯ｣ｨｮｩ｡＠Ｆ＠ｄｵ､｡Ｌ＠ＱＹＶＹ
ｍｵｳｩ｡ｴ･ｷｩ｣ｺ＠Ｆ＠ｏｳｴｲｯｷｳｫｩＬ＠
ＱＹＹＳ

Figura 7.1. Lokalizacja stanowisk grawimetrycznych z pomiarów pó³szczegó³owych w obszarze przetargowym Z³otów-Zabartowo (na
podstawie danych CBDG).
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W roku 1972 badania grawimetryczne na temacie „Antyklinorium pomorskie” zosta³y wznowione. Akwizycjê nowych
danych prowadzono poza obszarem Z³otów-Zabartowo (Duda i
in., 1973). Natomiast wyniki badañ z roku 1969 zosta³y wówczas ponownie opracowane i zinterpretowane.
Drugie Ÿród³o danych pó³szczegó³owych stanowi dokumentacja badañ grawimetrycznych na temacie „Synklinorium
pomorskie” wykonana na zlecenie Zjednoczenia Górnictwa
Naftowego (Bochnia & Duda, 1969). W opracowaniu tym omówiono i zebrano we wspólnej dokumentacji tak¿e sprawozdania
obejmuj¹ca tematy: „Bobolice-Tuchola 1968–69", “Synklinorium pomorskie 1967–68", ”Bia³ogard-Koszalin-Bobolice, Antyklina Chojnic 1962" oraz czêœæ przyleg³ych tematów. Celem
prac by³o otrzymanie jednolitego obrazu anomalii grawimetrycznych synklinorium pomorskiego.
Badania wykonano zak³adaj¹c najpierw sieæ podstawow¹
na ka¿dym z wymienionych wy¿ej tematów archiwalnych, któr¹
dowi¹zano do sieci wy¿szego rzêdu, a nastêpnie mierzono
zdjêcie wype³niaj¹ce. Œrednie zagêszczenie punktów pomia-
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rowych wynosi³o 1,7 pkt/km2. Pomiary grawimetryczne wykonywane by³y dwoma rodzajami grawimetrów Askania Gs-11
oraz grawimetrami typu Sharpe. Jako podk³adu topograficznego przy pracach polowych u¿ywano map topograficznych
w skali 1:50 000 uk³adu „Borowa Góra”. Okreœlenie wysokoœci
punktów pomiarowych prowadzono na podstawie niwelacji
technicznej. Anomalie w redukcji Bouguera obliczono wykorzystuj¹c wzór Helmerta z 1901 r. na pole normalne oraz
przyjmuj¹c gêstoœæ redukcji równ¹ 2,0 g/cm3. B³¹d wyznaczenia anomalii oszacowano na 0,114 mGala.
Wyniki pomiarów grawimetrycznych zosta³y przedstawione w postaci map anomalii si³y ciê¿koœci w redukcji
Bouguera w skali 1:50 000 oraz w postaci arkusza zbiorczego
w skali 1:200 000. Interpretacji iloœciowej, a tak¿e jakoœciowej
na tym obszarze, ze wzglêdu na olbrzymi¹ powierzchniê i
du¿y zakres prac obliczeniowych, nie przeprowadzono.
Rozk³ad anomalii si³y ciê¿koœci w redukcji Bouguera oparty na
danych pó³szczegó³owych z zasobów CBDG w rejonie obszaru Z³otów-Zabartowo przedstawia Fig. 7.2.

Figura 7.2. Mapa anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera w rejonie obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo na podstawie
danych zdjêcia pó³szczegó³owego CBDG (Królikowski & Petecki, 1995).
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W póŸniejszym okresie, dotychczasowe zdjêcie zosta³o
uznane za niedostateczne z punktu widzenia mo¿liwoœci rozwi¹zania zadañ geologicznych, jakie istniej¹ wzd³u¿ granicy
antyklinorium i synklinorium pomorskiego. Z tych te¿ wzglêdów
w latach lat 1989–1992 z inicjatywy i na zlecenie PGNiG-BG
Geonafta zaprojektowano i wykonano (PBG Warszawa) w rejonie Szczecinek-Wilcze pó³szczegó³owe zdjêcie grawimetryczne nowej generacji, o stosunkowo równomiernym i znacznym zagêszczeniu punktów pomiarowych, œrednio 5,5
pkt/km2, przy u¿yciu dok³adniejszych grawimetrów (Worden-Master, Scintrex CG-2 i Ws. Sodin), a przy redukcji pomiarów
stosowano poprawki topograficzne.
Du¿e zagêszczenie punktów pomiarowych wi¹za³o siê z
zadaniem dok³adnego sprecyzowanie zasiêgu anomalii wywo³anych przypowierzchniowymi cia³ami zaburzaj¹cymi, utrudniaj¹cymi interpretacjê struktur g³êbszych. W szczególnoœci
chodzi³o o zlokalizowanie wyniesionych elementów strukturalnych i stref dyslokacyjnych w pod³o¿u czerwonego sp¹gowca, a
poœrednio stref wyklinowañ utworów czerwonego sp¹gowca i
karbonu na garbach pod³o¿a oraz struktur w utworach dolnego
cechsztynu. Informacje te mog¹ byæ pomocne przy lokalizacji
barier dolomitycznych.
W latach 1989–1990 wykonano pomiary i wyrównano sieæ
punktów podstawowych na ca³ym obszarze badañ oraz przeprowadzono pomiary wype³niaj¹ce i ich interpretacjê na obszarze po³o¿onym na zachód od po³udnika 17°20’, przedstawione
w dokumentacji czêœciowej (Lisowski & Musiatewicz, 1991). W
dokumentacji koñcowej (Musiatewicz & Ostrowski, 1993)
zawarto wyniki badañ grawimetrycznych przeprowadzonych w
latach 1991–1992, na wschód od po³udnika 17°20’. Lokalizacjê
stanowisk pomiarowych przedstawiono na mapach topograficznych w skali 1:50 000 uk³adu „Borowa Góra”. Dok³adnoœæ
pomiarów wynios³a ±0,019 mGal, a œredni b³¹d kwadratowy
wyznaczenia anomalii w redukcji Bouguera zosta³ oszacowany
na ±0,036 mGal.
Anomalie Bouguera obliczono stosuj¹c wzór Helmerta z
1901 r. na pole normalne si³y ciê¿koœci dla gêstoœci warstwy
redukowanej 2,25 g/cm3. Dodatkowo do opracowania
w³¹czono dane grawimetryczne o charakterze szczegó³owym
uzyskane w ramach tematu „Wiêcbork” na powierzchni 15 km2
(Okulus & Wojas, 1979; Okulus i in., 1983). W celu ujednolicenia poziomu odniesienia anomalie Bouguera przeliczono
dla gêstoœci 2,25 g/cm3.
Mapy grawimetryczne rozk³adu anomalii Bouguera opracowano w skali 1:50 000 dla pe³nych arkuszy map topograficznych w skali 1:50 000 w ciêciu „Borowa Góra” i mapê
zbiorcz¹ dla ca³ego rejony badañ w skali i 1:200 000. Na
arkuszach nie objêtych ca³kowicie nowymi pomiarami, wykorzystano dane pochodz¹ce z wczeœniejszych prac grawimetrycznych. W dokumentacji koñcowej (Musiatewicz &
Ostrowski, 1993) zamieszczono równie¿ mapy grawimetryczne
w skali 1:50 000 prezentowane w dokumentacji czêœciowej
(Lisowski & Musiatewicz, 1991) oraz przytoczono wyniki interpretacji jakoœciowej z obszaru objêtego badaniami w latach
1989-1990. Wyniki badañ grawimetrycznych przedstawiono
tak¿e w postaci map anomalii regionalnych i resztkowych
wed³ug metody Griffina oraz map ca³kowitego gradientu poziomego si³y ciê¿koœci wed³ug metody Rosenbacha. Mapy te
opracowano dla arkuszy w skali 1:50 000 oraz w postaci zbiorczej w skali 1:200 000.
W celu wyodrêbnienia z obrazu anomalii efektów grawitacyjnych pochodz¹cych od kompleksu permsko-mezozoicznego zosta³y wykorzystane, zcyfrowane w ramach dokumentacji czêœciowej (Lisowski & Musiatewicz, 1991), mapy
strukturalne z opracowañ sejsmicznych w granicach dokumentowanego zdjêcia. W oparciu o dane uzyskane z otworów

wiertniczych, a tak¿e niektóre dane sejsmiczne, okreœlono
zwi¹zek anomalii grawimetrycznych z regionalnymi i lokalnymi
strukturami geologicznymi wystêpuj¹cymi w kompleksie utworów permsko-mezozoicznych i w jego pod³o¿u. Sporz¹dzono
szkic wydzielonych elementów geologiczno-geofizycznych, na
którym zaznaczono osie dodatnich i ujemnych anomalii
resztkowych oraz osie ekstremalnych wartoœci gradientu poziomego. Formy grawimetryczne wydzielone na podstawie interpretacji jakoœciowej zosta³y powi¹zane ze strukturami geologicznymi. Dokumentacje badañ grawimetrycznych w rejonie
Szczecinek-Wilcze znajduj¹ siê w Narodowym Archiwum
Geologicznym (NAG), natomiast dane pomiarowe nie s¹
dostêpne w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG).
Dane grawimetryczne ze zdjêæ szczegó³owych
Dane grawimetryczne o charakterze szczegó³owym w
obszarze Z³otów-Zabartowo stanowi¹ czêœæ badañ geofizycznych ukierunkowanych na poszukiwania z³ó¿ wêgla brunatnego w obrêbie lokalnych ujemnych anomalii grawimetrycznych (Fig. 7.3.). S¹ to dwa profile grawimetryczne z 1989 r.
(Wasiak, 1990) i z 1990 r. (Ostrowska & Pisu³a, 1991) oraz
prace profilowe i powierzchniowe na fragmencie z³o¿a wêgla
brunatnego “Wiêcbork” (Okulus & Wojas, 1979; Okulus i in.,
1983). Ze wzglêdu na œciœle okreœlony charakter badañ
zorientowany na badanie bardzo p³ytkich struktur geologicznych dane tego typu nie maj¹ wiêkszego znaczenia dla
poszukiwania z³ó¿ wêglowodorów. Dane pomiarowe z grawimetrycznych prac szczegó³owych s¹ dostêpne w CBDG.
7.2. BADANIA MAGNETYCZNE

W rejonie obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo
zosta³y wykonane pomiary magnetyczne pionowej sk³adowej Z
o charakterze regionalnym, z niewielkim zagêszczeniem
punktami pomiarowymi oraz wzglêdnie ma³ej dok³adnoœci.
Wyniki tego typu badañ z Polski zosta³y ujednolicone, sprowadzone do jednolitego poziomu i epoki i opublikowane w
postaci mapy anomalii magnetycznych DZ w skali 1:200 000
(Karaczun & Karaczun, 1978) i w skali 1:500 000 (Karaczun i
in., 1978). To ma³o dok³adne zdjêcie magnetyczne zosta³o
zast¹pione pomiarami ca³kowitego pola magnetycznego T w
wyniku realizacji pó³szczególowego zdjêcia magnetycznego
Polski. Dane magnetyczne w obszarze Z³otów-Zabartowo ze
zdjêcia powierzchniowego T na l¹dzie pochodz¹ z jednego
tematu „Polska zachodnia, centralna i po³udniowo-wschodnia”,
zrealizowanego w latach 1988–1996 (Kosobudzka & Paprocki,
1997). Badania wykonano na zamówienie Ministerstwa Œrodowiska, a sfinansowano w ca³oœci ze œrodków NFOŒiGW.
Zarówno pomiary polowe, jak i prace dokumentuj¹ce wykona³o
Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych.
Celem wykonanych pó³szczegó³owych badañ magnetycznych T by³o:
– uszczegó³owienie obrazu pola magnetycznego rozpoznanego wczeœniej zdjêciem regionalnym o rzadkim
zagêszczeniu stanowisk pomiarowych i ma³ej dok³adnoœci pomiarów,
– zgromadzenie danych magnetycznych w bazie komputerowej do dalszego ich przetwarzania dla potrzeb
kompleksowej interpretacji geofizyczno-geologicznej
ukierunkowanej przede wszystkim na rozpoznanie
morfologii i tektoniki pod³o¿a magnetycznie czynnego.
W trakcie realizacji tematu by³y wykonywane nowe pomiary,
a tak¿e do tego i kolejnych tematów by³y w³¹czane i ujednolicane istniej¹ce dane z badañ wczeœniejszych. Pomiary
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Figura 7.3. Lokalizacja stanowisk grawimetrycznych z pomiarów szczegó³owych w obszarze przetargowym Z³otów-Zabartowo (na
podstawie danych CBDG).

modu³u pola geomagnetycznego T by³y wykonywane dwiema
metodami: tzw. „klasyczn¹” (na obszarach, na których nie
wystêpowa³y nienaturalne zak³ócenia pola geomagnetycznego) oraz metod¹ ró¿nicow¹ (gradientow¹) na obszarach
zak³óceñ przemys³owych, w tym szczególnie w strefach przylegaj¹cych do tras zelektryfikowanych linii kolejowych. Zdjêcie
wykonano ze œrednim zagêszczeniem punktów ok. 2 pkt/km2.
Œredni b³¹d kwadratowy pojedynczego pomiaru wyniós³ ±2 nT.
Wspó³rzêdne punktów pomiarowych zosta³y wyznaczone w
uk³adzie „1942” z dokumentacyjnych map topograficznych w
skali 1:50 000. Pomiary magnetyczne zosta³y zredukowane na
epokê 1982.5 przy zastosowaniu miêdzynarodowego pola
odniesienia DGRF (Definitive Geomagnetic Reference Field),
opracowane zosta³y katalogi anomalii magnetycznych ÄT,

utworzona zosta³a komputerowa baza danych magnetycznych,
a wyniki badañ udokumentowano na mapach anomalii magnetycznych dla arkuszy map w skali 1:50 000 oraz mapach
zbiorczych w skali 1:200 000. Elementy anomalne ujawnione w
rozk³adzie anomalnego pola magnetycznego zosta³y scharakteryzowane i opisane wraz z podaniem mo¿liwej ich genezy.
Dane pomiarowe s¹ dostêpne w CBDG w postaci cyfrowego banku danych magnetycznych. W obszarze przetargowym zlokalizowane s¹ 1684 stanowiska pomiarowe (Fig. 7.4.).
W 2003 r. bazuj¹ca na w/w nowoczesnych pomiarach mapa
magnetyczna Polski w skali 1:500 000 zosta³a opracowana do
druku dla dwóch pó³nocnych æwiartek (Petecki i in., 2003). Jej
fragment przedstawiaj¹cy mapê anomalii magnetycznych DT z
rejonu Z³otów-Zabartowo jest przedstawiony na Fig. 7.5.
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Figura 7.4. Lokalizacja stanowisk pomiarowych modu³u ca³kowitego wektora pola geomagnetycznego T w obszarze przetargowym
Z³otów-Zabartowo (na podstawie danych CBDG).
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Figura 7.5. Mapa anomalii modu³u ca³kowitego pola geomagnetycznego T w rejonie obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo (Petecki i
in., 2003).

8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŒCI
Obszar przetargowy Z³otów-Zabartowo zosta³ wyznaczony
w obrêbie pomorskiej prowincji naftowej i obejmuje fragmenty
bloków koncesyjnych nr 126, 127, 146 i 147. W swojej
pó³nocno-wschodniej czêœci znajduje siê w blisko granicy
pomiêdzy obszarem okreœlanym jako antyklinorium pomorskie
a krawêdzi¹ platformy wschodnioeuropejskiej (plan strukturalny podkenozoiczny; Karnkowski, 2008).
Obszar przetargowy rozpoznany jest metodami powierzchniowej sejsmiki 2D w czêœci NE, odleg³oœci miêdzy profilami
œrednio wynosz¹ ok. 1 km. Czêœæ SW nie jest rozpoznana
profilami sejsmiki refleksyjnej poza jednym wyj¹tkiem, regionalnym przekrojem sejsmicznym Obrzycko–Zabartowo, którego
fragment przebiega przez blok przetargowy.

Perspektywy poszukiwawcze dla z³ó¿ wêglowodorów na
obszarze przetargowym Z³otów-Zabartowo s¹ zwi¹zane z
g³êboko pogrzebanymi piaskowcami czerwonego sp¹gowca
oraz piaskowcami karbonu. Wyniki analizy systemu
naftowego wskazuj¹ na istniej¹cy w przesz³oœci system
generacyjny, a tym samym mo¿liwoœæ migracji i akumulacji
wêglowodorów na omawianym bloku. W stropie osadów
formacji Noteci na obszarze Z³otów-Zabartowo wystêpuj¹
mu³owcowo-piaskowcowe osady playi. W NE czêœci obszaru
wystêpuj¹
przewarstwienia
piaskowców
fluwialnych,
interpretowane jako cia³a piaszczyste rozwijaj¹ce siê w formie
lobów w strefie krawêdziowej basenu czerwonego sp¹gowca.
Piaszczyste osady wystêpuj¹ce w stropie czerwonego
sp¹gowca s¹ na ca³ym obszarze basenu permskiego
potencjalnym kolektorem gazowym. W s¹siedztwie obszaru
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przetargowego potwierdzaj¹ to przemys³owe przyp³ywy gazu
ziemnego z otworów Czarne 1 oraz Borki 1, odwiercone w
odleg³oœci ok. 30 km na NW od omawianego bloku. Istniej¹
interpretacje (Rowan & Krzywiec, 2014) wskazuj¹ce mo¿liwoœæ istnienia w rejonie Zabartowa pu³apek stratygraficznych
w utworach czerwonego sp¹gowca wystêpuj¹cych w postaci
przewarstwieñ piaskowców eolicznych, problem ten szerzej
opisano w rozdziale 2; warto jednak tutaj zaznaczyæ, ¿e gdyby
te interpretacje potwierdzi³y siê równie¿ na archiwalnych
przekrojach 2D, stwarza³oby to nowe mo¿liwoœci poszukiwawcze nie tylko w rejonie omawianego bloku, ale i w s¹siednich rejonach.
Kwesti¹ dyskusyjn¹ jest czas generacji i istnienie w czasie
procesu generacji pu³apek dla nagromadzeñ gazu. Potencjalne
pu³apki mog³y zostaæ rozformowane ju¿ w póŸnym karbonie,
jednak czêœæ gazu mog³a reemigrowaæ póŸniej, kiedy piaskowce czerwonego sp¹gowca by³y ju¿ uszczelnione utworami
cechsztynu. Przy takim za³o¿eniu mo¿na spodziewaæ siê
odkrycia struktur w czerwonym sp¹gowcu i nagromadzeñ gazu
ziemnego, uszczelnionych osadami cechsztynu. Istnieje tak¿e
potencjalna mo¿liwoœæ wystêpowania gazu zamkniêtego (tight
gas) w piaskowcach czerwonego sp¹gowca nawet na znacznej
g³êbokoœci przekraczaj¹cej obecnie 5000 m (Wójcicki i in.,
2014). W trakcie wiercenia archiwalnych otworów w rejonie
bloku (na pocz¹tku lat 1980.) nie zak³adano wariantu mo¿liwego wystêpowania gazu zamkniêtego, i tym samym nie
przeprowadzono wszystkich niezbêdnych analiz potrzebnych
do bezpoœredniej oceny tego potencja³u. Zak³adaj¹c jednak
mo¿liwoœæ wystêpowania nagromadzeñ gazu zamkniêtego
nale¿y nastawiæ siê w pierwszym rzêdzie na ponowne rozpoznanie obiektów antyklinalnych, w których utwory czerwonego sp¹gowca znajduj¹ siê w korzystnej sytuacji strukturalnej
oraz mog¹ byæ uszczelnione. Nie mo¿na wykluczyæ równie¿
odkrycia pu³apek konwencjonalnych dla wolnego gazu w stropie utworów czerwonego sp¹gowca pod przykryciem osadów
cechsztynu w rejonie wyniesienia Zabartowa i ewentualnie
innych podobnych obiektach perspektywicznych.
Wyniki z³o¿owe odwierconych na obszarze bloku otworów
poszukiwawczych – chocia¿ nie doprowadzi³y dotychczas do
udokumentowania z³ó¿ wêglowodorów – potwierdzi³y obecnoœæ ich œladów i objawów. W otworze Zabartowo 1 z
interwa³u 4253,0-4278,0 m (czerwony sp¹gowiec) uzyskano
przyp³yw 6 m3 zgazowanej gazem palnym solanki. W
interpretacji opróbowania zapisano i¿ „badany poziom
posiada œrednie cechy kolektorskie. S¹dzi siê, i¿ przepuszczalnoœæ w strefie przyodwiertowej jest ni¿sza ni¿ w
strefie drena¿u. Ekstrapolowanie ciœnienie z³o¿owe w g³êbokoœci 4259,0 m wynosi 567,5 atm., a temperatura badanego
poziomu 100°C”. Utworów karbonu w tym otworze nie
opróbowano ze wzglêdów technicznych. W wyniku opróbowania piaskowców karboñskich w otworze Zabartowo 2 w
interwale 3914,0–3929,5 m uzyskano œladowy przyp³yw gazu
palnego, w interwale 3900,0–3942,7 m równie¿ z piaskowców
karboñskich uzyskano przyp³yw 4,9 m3 zgazowanej gazem
palnym solanki. W otworze Z³otów 2 w interwale

4592,3–4638,0 m (czerwony sp¹gowiec) stwierdzono œladowy
przyp³yw gazu palnego (zgazowanie 50 m zalewki w przewodzie). Przyp³ywu wody z³o¿owej nie uzyskano. Wykres
ciœnieniomierza wskazuje na mo¿liwe przytkanie przelotów
próbnika w czasie opróbowania lub na niepe³ne otwarcie
zaworów. Kolejn¹ próbê przeprowadzono w interwale
4590,0–4629,0 m (czerwony sp¹gowiec), tak¿e stwierdzaj¹c
œladowy przyp³yw gazu palnego.
Modelem dla akumulacji typu konwencjonalnego w rejonie
obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo jest oddalone o ok.
59 km z³o¿e Wierzchowo (Fig. 8.1.) (zob. rozdzia³ 4) odkryte w
utworach klastycznych karbonu (wizenu). Pu³apka jest
pogr¹¿onym podniesieniem uszczelnionym ewaporatami cechsztyñskimi i powsta³ym w skrzydle wisz¹cym dyslokacji
zwi¹zanej z lini¹ T-T. Gaz zdeponowany w tym z³o¿u tworzy
akumulacjê o charakterze masywowym (Karnkowski, 1993).
Poziom gazonoœny wystêpuje na g³êbokoœci 2985–3020 m i
jest zbudowany z szarych spêkanych wapieni oraz piaskowców
drobnoziarnistych z wk³adkami mu³owców. Powierzchnia z³o¿a
wynosi 2 km2, œrednia mi¹¿szoœæ serii z³o¿owej 25 m, porowatoœæ 7,5%, przepuszczalnoœæ 1,25 mD.
Podsumowuj¹c, wed³ug obecnego stanu rozpoznania
obszaru istnieje mo¿liwoœæ odkrycia i udokumentowania konwencjonalnych, a tak¿e niekonwencjonalnych, z³ó¿ wêglowodorów w obrêbie stropowej partii utworów czerwonego
sp¹gowca lub w g³êbszej czêœci profilu, jednak¿e g³êbokoœæ
zalegania perspektywicznych interwa³ów w obrêbie utworów
czerwonego sp¹gowca w granicach 4500–5500 m, mo¿e byæ
trudn¹ do pokonania barier¹ technologiczn¹, szczególnie dla
eksploatacji gazu zamkniêtego. Na obecnym etapie rozpoznania najbardziej perspektywiczna jest czêœæ NW obszaru,
gdzie znajduje siê wyniesienie Zabartowa.
Zasoby perspektywiczne – choæ wg dzisiejszego stanu
rozpoznania nie s¹ mo¿liwe do precyzyjnego okreœlenia –
mog¹ jednak dochodziæ do 3500 mln m3 azotowego gazu
ziemnego bior¹c pod uwagê powy¿ej opisane za³o¿enia oraz
wstêpnie zdefiniowane sejsmicznie obiekty perspektywiczne.
Podane szacunkowe zasoby nie uwzglêdniaj¹ potencja³u
niekonwencjonalnego.
Proponowany minimalny zakres prac, który umo¿liwi¹
rozpoznanie perspektywicznoœci wystêpowania wêglowodorów
i ewentualne udokumentowanie z³o¿a, obejmuje:
1. Reprocessing, integracja oraz reinterpretacja archiwalnych danych sejsmicznych i otworowych;
2. Wykonanie 100 km zdjêcia sejsmicznego 3D lub 80 km
profili sejsmicznych 2D (wskazane prace sejsmiczne dotycz¹
powierzchni/d³ugoœci wzbudzania);
3. Wykonanie otworu poszukiwawczego o g³êbokoœci maksymalnej 5000 m TVD wraz z pomiarami geofizycznymi umo¿liwiaj¹cymi analizê petrofizyczn¹ litologii i nasycenia oraz bezpieczne wykonanie robót górniczych.
Poni¿ej zebrano podstawowe informacje o obszarze
przetargowym
"Z³otów-Zabartowo"
w
postaci
karty
informacyjnej (Tab. 8.1.).

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Figura 8.1. Mapa stropu horyzontu z³o¿owego wraz z przekrojem geologicznym dla z³o¿a gazu ziemnego Wierzchowo
(Górecki & Zawisza, 2011).
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Dane koncesji

Nazwa obszaru:

typ

Z³otów-Zabartowo
fragmenty bloków koncesyjnych 126, 127, 146, 147; na terenie nastêpuj¹cych jednostek administracyjnych:
Województwo: wielkopolskie
Powiat: pilski
gmina (% powierzchni zajmowanej w granicach obszaru przetargowego) Kaczory (1,82%), Bia³oœliwie
(3,75%), £ob¿enica (17,80%), Miasteczko Krajeñskie (0,12%), Wysoka (11,13%), Wyrzysk (9,78%)
powiat: z³otowski
gmina Z³otów (12,02%), Z³otów m. (0,71%), Krajenka (11,04%), Lipka (0,52%),
Zakrzewo (10,71%)
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: nakielski
gmina: Mrocza (0,53%), Sadki (1,23%)
powiat: sêpoleñski
gmina: Sêpólno Krajeñskie (3,31%), Wiêcbork (15,53%)
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wêglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze z³ó¿

czas obowi¹zywania:

koncesja na 10 lat w tym: faza poszukiwawczo - rozpoznawcza (5 lat),
faza wydobywcza – po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej

lokalizacja:

Udzia³y
Powierzchnia [km2]
Rodzaj z³o¿a

zwyciêzca przetargu (jednostka lub konsorcjum) – 100%
1 070,01
z³o¿a gazu zamkniêtego; konwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego

Piêtra strukturalne

górnopaleozoiczne

dolnopaleozoiczne

Systemy naftowe
Ska³y zbiornikowe
Ska³y macierzyste
Ska³y uszczelniaj¹ce
Mi¹¿szoœæ nadk³adu
Typ pu³apki

permo-mezozoiczne
I - karbon i perm (czerwony sp¹gowiec); II - cechsztyn (dolomit g³ówny)
I - piaskowce permu; II - utwory dolomitu g³ównego
I - i³owce i mu³owce dolnego karbonu; II - utwory dolomitu g³ównego
I - utwory ewaporatowe cechsztynu; ska³y ilaste w pakietach pomiêdzy potencjalnie zbiornikowymi utworami
czerwonego sp¹gowca; II - utwory ewaporatowe cechsztynu
>2000 m
I – karbon – stratygraficzne i tektoniczne,
I – czerwony sp¹gowiec – strukturalne, tektoniczne, litologiczne
II –- dolomit g³ówny – litologiczno-facjalne, strukturalne

Z³o¿a rozpoznane w
pobli¿u
(GZ-gaz ziemny)

Wierzchowo (GZ), odkryte w 1971 r., wydobycie kumulacyjne 514,02 mln m3 (42 lata),
w 2015 r. produkcja – brak, zasoby wydobywalne: gaz 10,78 mln m3, przemys³owe 10,69 mln m3

Zrealizowane zdjêcia
sejsmiczne [rejon],
w³aœciciel

1977 Wiêcbork–¯ychlin (Skarb Pañstwa)
1980 Pi³a–Bydgoszcz (Skarb Pañstwa)
1981 Rejon Bydgoszczy (Skarb Pañstwa)
1985 Wa³cz–Go³añcz (Skarb Pañstwa)
1987 Szczecinek–Z³otów [Szczecinek–Lêdyczek] (Skarb Pañstwa)
1986-1987 Szczecinek–Chojnice [Cz³uchów–Debrzno] (Skarb Pañstwa)
1988-1989 Bia³ogard–Czarne–Wilcze [Okonek-Lêdyczek] (PGNiG S.A.)
1986-1989 Opracowanie badañ sejsmicznych w rejonie [Okonek] reinterpretacja (PGNiG S.A.)
1989 Bia³ogard–Czarne–Wilcze [Chojnice–Kamieñ Krajeñski] (PGNiG S.A.)
1989-1991 Bia³ogard–Czarne–Wilcze [Debrzno-Z³otów, Debrzno] (PGNiG S.A.)
1993 Bia³ogard–Czarne–Wilcze [Tuchola–Wilcze, Sêpólno Krajeñskie–Wilcze] (PGNiG S.A.)
1993 Opracowanie badañ sejsmicznych wykonanych w rejonie Bydgoszczy, arkusz 148, reinterpretacja
(PGNiG S.A.)
1994 Bia³ogard–Czarne–Wilcze [Cz³uchów–Debrzno–Zabartowo] (PGNiG S.A.)
1994 Bia³ogard–Czarne–Wilcze [Debrzno–Z³otów-Zabartowo] (PGNiG S.A.)
1976-1992 Opracowanie badañ sejsmicznych wykonanych w rejonie Czarne-Lêdyczek i Czarne-Zabartowo w
latach 1976-1992, interpretacja i reinterpretacja (PGNiG S.A.)
1974–1990 Temat: Regionalne Profile Zbiorcze, rejon: [Antyklinorium i synklinorium pomorskie],
reinterpretacja: 1974–1990 (PGNiG S.A.)
1995 Opracowanie badañ sejsmicznych wykonanych w rejonach [Wa³cz–Go³añcz i Chociwel–Czaplinek],
reinterpretacja (PGNiG S.A.)
1996 Reinterpretacja sejsmicznych badañ refleksyjnych na profilach GB-2 i 25-III-1982 (PGNiG S.A.)
1997 Kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna sejsmicznych badañ refleksyjnych na profilach
GB-2A, GB-2, GB-2B, 25-III-82 (PGNiG S.A.)
2004 Budowa litosfery pó³nocnej czêœci Polski (obszar projektu Polonaise) na podstawie zintegrowanej
analizy danych geofizycznych i geologicznych czêœæ 1 i 2 (Skarb Pañstwa)

Tabela 8.1. Karta informacyjna obszaru przetargowego Z³otów-Zabartowo.

Obszar przetargowy „Z£OTÓW-ZABARTOWO”

Otwory reperowe (MD)

Proponowany minimalny
program prac fazy
poszukiwawczorozpoznawczej

Tabela 8.1. cd.
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Zabartowo 1 (4823,5 m); Zabartowo 2 (4569,6 m) Lipka 1 (4752,0 m)
Etap I (12 miesiêcy) Powtórne przetworzenie i reinterpretacja archiwalnych danych sejsmicznych 2D.
Etap II (12 miesiêcy) Wykonanie 100 km2 badañ sejsmicznych 3D lub 80 km profili 2D.
Etap III (24 miesi¹ce) Odwiercenie jednego otworu poszukiwawczego do g³êbokoœci koñcowej 5000 m (TVD)
wraz z kompletem pomiarów geofizycznych niezbêdnych do interpretacji litologii, nasycenia oraz okreœlenia
parametrów petrofizycznych panuj¹cych w strefie z³o¿owej, a tak¿e zabezpieczaj¹cych bezpieczeñstwo
procesu wiercenia. Wykonanie testów w strefach z³o¿owych oraz w przypadku dokonania odkrycia okreœlenie
parametrów produkowania ze z³o¿a.
Etap IV (12 miesiêcy) Analiza uzyskanych danych.
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2800

PZ3

2900

2800

2900

sól kamienna
młodsza Na3

3000

3000
dolomit płytowy
+ szary ił solny

anhydryt główny A3

3100

sól kamienna
starsza kryjąca Na2r

CECHSZTYN

GÓRNY

anhydryt kryjący A2r

3035,0
3056,0
3059,0
3060,5
3064,0

H

H

H

H

58
57

o

0-15

sól potasowa
starsza K2

3100
3125,5

3200

PZ2

3200

3300

3300

sól kamienna
starsza Na2

3400

PERM

3400

anhydryt podstawowy A2

3500

dolomit główny Ca2

3495,0
3497,0
3503,0

o

k 15 o
66 o
94 ok 10
o
57
5

3500

10-1

anhydryt górny A1g

3700

6 5/8" 3700,0 m

PZ1

3600

P A L E O Z O I K

3544,0

3600

sól kamienna
najstarsza Na1

anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1
+ łupek miedzionośny T1m

3661,5

3694,0
3700,0

3700
90

3800

3800
90
97
98
100
100
97
100

o

0

3900

3900

CZERWONY SPĄGOWIEC GÓRNY

87

4000

4100

4000

4070
78

4100
4119

4200

4200

4253

93
94
93

4278

4300

4300

4350
4354
4392,0

4400

28
80

4400

40
o
70
-5
100 0

4500

4500
o

0

66 ok 5-2

KARBON

100
75
90

4 1/2" 4700,0 m

4600

0-5
0

o

ok 5-20
35/50

upady warstw
zaniki płuczki
zapach bituminów

próbnik złoża
interwał perforowany

punktowe ślady ropy

4603

0
o
0

40

0

o

60

0

o

66

0

o

62

0

o

40

0

o

15

0

o

0

o

40

4582

o

4630

4700

4800

I 4070-4119 w wyniku opróbowania brak śladów bituminów
II 4258-4278 w wyniku opróbowania otrzymano przypływ
wody złożowej ok. 6m3 /76 min zgazowanej
gazem podtrzymującym palenie
III 4603-4630 uszczelniacz zapięto w gł. 4582,0 m
w wyniku opróbowania otrzymano przypływ
płynu poza rurami
Iłowce, mułowce, gruzły anhydrytu

Czwartorzęd - Żwirki, piaski, gliny
Paleogen, neogen - Iły, piaski, muły, podrzędnie węgiel brunatny
Jura dolna - Iłowce, mułowce, piaskowce, podrzędnie węgiel brunatny
Trias górny - Iłowce, podrzędnie wapienie
Trias górny + środkowy - Iłowce, mułowce, przewarstwienia piaskowców, gipsu i anhydrytu

Sól kamienna

zlepieniec
piaskowiec
iłowiec, mułowiec

Iłowce
Anhydryty

wapień

Sole potasowo-magnezowe

dolomit

Wapienie, dolomity, podrzędnie mułowce i iłowce

gips i anhydryt

Trias środkowy + dolny - Iłowce, wapienie, dolomity, podrzędnie anhydryt
Trias dolny - Iłowce, mułowce, piaskowce, podrzędnie wapienie

4600

o

4800
4823,5

o

C e c h s z t y n

4700

66

Czerwony spągowiec - Iłowce i mułowce z przewarstwieniami
piaskowców i zlepieńców
Karbon - Piaskowce, mułowce, iłowce, z przewarstwieniami
wapieni i dolomitów

sól kamienna

