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CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA£OŒÆ
TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W OSADACH

PALEOZOIKU I MEZOZOIKU

WSTÊP

Charakterystykê petrograficzn¹ materii organicznej roz-
proszonej w profilu osadów paleozoiku i mezozoiku z otwo-
rów wiertniczych Jamno IG 1, IG 2 oraz IG 3 przeprowadzo-
no na podstawie analizy 40 próbek reprezentuj¹cych osady
kredy górnej (1 próbka), jury œrodkowej (1 próbka), triasu
œrodkowego (1 próbka), permu górnego (5 próbek), dewonu
górnego (9 próbek), dewonu œrodkowego (13 próbek), dewo-
nu dolnego (1 próbka) oraz górnego ordowiku (9 próbek).
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane analityczne
zawarte w publikacji Grotek, 2006.

Podstawê analityczn¹ pracy stanowi¹ badania mikroskopo-
we wykonane w œwietle odbitym bia³ym oraz we fluorescencji,
umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê, nierozró¿nialnych czêsto w œwietle
bia³ym, sk³adników maceralnych grupy liptynitu oraz impregna-
cji bitumicznych (Teichmüller, 1982). Analizy przeprowadzone
zosta³y na mikroskopie polaryzacyjnym Axioskop firmy Zeiss
wyposa¿onym w przystawkê mikrofotometryczn¹ umo¿liwia-
j¹c¹ pomiar zdolnoœci refleksyjnej materii organicznej.

Pomiary przeprowadzono w imersji, na polerowanych
p³ytkach ska³ osadowych zawieraj¹cych macera³y witrynitu
oraz sta³e bituminy (bitumin) o cechach optycznych witrynitu.
Sk³adniki te charakteryzuj¹ siê liniowym wzrostem zdolnoœci
odbicia œwiat³a wraz ze wzrostem stopnia dojrza³oœci (Stach
i in,. 1982). Wymagana wielkoœæ ziaren >5 μm jest minimaln¹,
niezbêdn¹ do uzyskania w³aœciwego wyniku (Jackob, 1972).

Badania wykonano przy u¿yciu: – wzorców ze szk³a
optycznego o okreœlonej, sta³ej refleksyjnoœci: 0,9207%;
1,14130% oraz 1,6618%; – filtru monochromatycznego o d³u-
goœci fali 546 nm; – blendy pomiarowej o wielkoœci 0,16 mm;
– olejku imersyjnego o nD = 1,515 w temperaturze 20–25°C.

Analiza jakoœciowa macera³ów grupy liptynitu wykonana
zosta³a przy u¿yciu niebieskiego filtra wzbudzaj¹cego. Przy
opisie sk³adników petrograficznych stosowano nomenklaturê
i klasyfikacjê przyjêt¹ przez Miêdzynarodowy Komitet Petro-
logii Wêgla (ICCP, International..., 1994). Uzyskane wyniki
zamieszczone zosta³y w tabeli 26.
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ORDOWIK

Osady górnego ordowiku zosta³y zbadane w 9 próbkach
³upków ilastych pochodz¹cych z otworu wiertniczego Jamno
IG 1 oraz IG 2 z interwa³u g³êbokoœci 2150,2–2751,7 m.

Analizowany poziom osadów zawiera doœæ obfity mate-
ria³ organiczny typu sapropelowego tworz¹cy asocjacjê or-
ganiczno mineraln¹ stanowi¹ca od 15 do 50% planimetro-
wanej powierzchni próbek. Zawiera ona ziarna homogenicz-
nego bituminu oraz doœæ liczny liptodetrynit, którego Ÿród-
³em s¹ niew¹tpliwie algi i sinice. Fluoryzuj¹ one doœæ in-

tensywnie w kolorze ¿ó³tym i pomarañczowobrunatnym.
Wzglêdna zawartoœæ materia³u liptynitowego zmienia siê od
6 do 21%. Znaczny udzia³ w sk³adzie materii organicznej
maj¹ macera³y witrynitopodobne reprezentowane przez zwi-
trynityzowane szcz¹tki organiczne – zooklasty (np. frag-
menty graptolitów; 10–37%) oraz bitumin (27–40%) wystê-
puj¹cy w formie cienkich (3–6 μm) ¿y³ek i wyd³u¿onych so-
czewek o gruboœci rzêdu 20–100 μm (tab. 26; fig. 46; fig.
47A, B).

DEWON

Osady dewonu ?dolnego przeanalizowane w jednej prób-
ce piaskowców z g³êbokoœci 2746,5 m z otworu Jamno IG 1
zawieraj¹ jedynie œladow¹ iloœæ amorficznej materii organicz-
nej (bitumin).

Œrodkowodewoñskie utwory klastyczne (g³ównie pias-
kowce) zbadane zosta³y w 13 próbkach skalnych pocho-
dz¹cych z interwa³u g³êbokoœci 1926–2501,7 m z otworów
wiertniczych Jamno IG 1, IG 2 oraz IG 3. Zawieraj¹ one ubogi
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Analiza mikroskopowa materii organicznej rozproszonej w osadach z otworów Jamno IG 1, IG 2 i IG 3

Microscopical analysis of the organic matter dispersed in the sediments from Jamno IG 1, IG 2 and IG 3 boreholes

Otwory
wiertnicze

G³êbokoœæ
[m]

Stratygrafia Litologia
RO

[%]

Zakres
pomiarów

Liczba
pomiarów

Witrinit
* wtp
[%]

Bitumin
[%]

Liptynit
[%]

Inertynit
[%]

AOM
[%]

Jamno IG 1

751,4 K2 m³c 0,42 0,38–0,46 21 65 – 20 12 3

822,0 J2 psc 0,48 0,39–0,54 62 52 – 19 13 16

1214,7 T2 m³c 0,67 0,62–0,82 46 66 10 – 6 18

1678,0 P3 dol 0,60 0,54–0,72 44 50 – 25 15 10

1699,0

D3

wap 0,63 0,50–0,68 57 80 – 10 1 9

1702,5 wap 0,62 0,55–0,67 42 75 – 14 5 6

1722,2 wap 0,65 0,56–0,70 50 72 – 13 4 11

1753,0 wap 0,63 0,52–0,68 48 73 – 16 3 8

1772,0 dol 0,62 0,53–0,71 51 77 – 12 2 9

1825,5 dol 0,69 0,56–0,74 36 72 – 15 5 8

1844,0 wap 0,67 0,58–0,72 40 80 – 16 2 2

1906,0 dol 0,70 0,62–0,73 37 75 – 15 5 5

1917,0 psc 0,72 0,60–0,76 50 71 – 14 4 11

2023,0

D2

psc 0,71 0,58–0,75 34 80 – 10 10

2219,5 psc 0,75 0,64–0,80 32 70 – 10 5 15

2220,9 psc 0,74 0,58–0,82 18 100 – – – –

2258,4 psc 0,74 0,60–0,78 14 100 – – – –

2317,5 psc 0,72 0,70–0,83 12 100 – – – –

2501,7 psc 0,70 0,53–0,74 42 76 – 11 3 10

2746,5 D1 psc brak – – – 100 – – –

2751,7 O3 i³c 0,73 0,58–0,83 26 24 40 21 – 15

Jamno IG 2

1710,5
P3

i³c 0,46 0,40–0,53 50 45 – 25 10 20

1893,5 dol 0,48 0,42–0,54 42 54 – 20 2 24

1926,0

D2

i³c 0,63 0,52–0,66 38 40 – 20 5 35

1953,5 psc 0,64 0,58–0,69 18 100 – – – –

2035,8 psc 0,68 0,53–0,74 22 56 – 15 – 29

2067,2 psc 0,66 0,61–0,75 32 60 – 17 – 23

2150,2

O3

³pk 0,71 0,58–0,83 46 32 35 18 – 16

2220,5 ³pk 0,73 0,58–0,86 54 38 32 12 – 18

2391,5 ³pk 0,75 0,60–0,84 50 21 39 20 – 20

2427,0 ³pk 0,73 0,59–0,84 54 32 33 18 2 15

2453,5 ³pk 0,75 0,58–0,88 49 28 40 9 – 23

2519,0 ³pk 0,78 0,63–0,89 38 25 30 6 – 39

2581,0 ³pk 0,78 0,64–0,92 40 37 27 11 – 25

2600,0 ³pk 0,81 0,66–0,98 42 10 30 10 – 50

Jamno IG 3

1812,4
P3

dol 0,51 0,45–0,66 54 50 – 25 5 20

1877,0 i³c 0,52 0,45–0,65 50 40 10 20 9 21

2031,4

D2

psc 0,65 0,52–0,72 28 95 – 5 – –

2085,0 psc 0,67 0,53–0,81 32 91 – 7 2 –

2194,2 psc 0,75 0,54–0,85 36 94 – 6 – –

Objaœnienia, explanations: K2 – kreda górna, Upper Cretaceous; J2 – jura œrodkowa, Middle Jurassic; T2 – trias œrodkowy, Middle Triassic; P3 – perm
górny, Upper Permian; D3 – dewon górny, Upper Devonian; D2 – dewon œrodkowy, Middle Devonian; D1 – dewon dolny, Lower Devonian; O3 – ordo-
wik górny, Upper Ordovician; i³c – i³owiec, claystone; m³c – mu³owiec, mudstone; psc – piaskowiec, siltstone; wap – wapieñ, limestone; dol – dolomit,
dolomite; wtp – materia³ witrynitopodobny, vitrinite-like material; AOM – asocjacja organiczno-mineralna typu bitumicznego i sapropelowego, orga-
no-mineral association bitumine and sapropelic type; RO – œrednia refleksyjnoœæ witrynitu i bituminu in situ, random value of the vitrinite and bitumine
“in situ” reflectivity; * – zakres pomiarów wspó³czynnika Ro na macera³ach witrynitu i bituminu in situ, range of the reflectivity index of the “in situ”
vitrinite and bitumine macerals
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Fig. 46. Zmiennoœæ stopnia dojrza³oœci materii organicznej w profilu osadów
z otworów Jamno IG 1, IG 2, IG 3

Changes of organic matter maturity degree in the profile sediments
from Jamno IG 1, IG 2, IG 3 boreholes



i bardzo ubogi materia³ organiczny reprezentowany g³ównie
przez sk³adniki witrynitopodobne stanowi¹ce od 40 do 100%
planimetrowanej powierzchni próbek, przy niewielkim udziale
liptynitu (3–10% w piaskowcach z otworów Jamno IG 1, IG 3).
Podwy¿szon¹ zawartoœæ macera³ów grupy liptynitu (15 do
20%) oraz wspó³wystêpuj¹cej z nimi asocjacji organiczno-mi-
neralnej typu sapropelowego (23–35%) obserwuje siê w osa-
dach z otworu Jamno IG 2, w których doœæ licznie wystêpuje
materia³ algowy fluoryzuj¹cy intensywnie w kolorze ¿ó³tym
i ¿ó³to-pomarañczowym. Lokalnie zaznacza siê obecnoœæ (œla-
dy–5%) macera³ów z grupu inertynitu, które reprezentowane s¹
przez sfuzynityzowane szcz¹tki organiczne.

Osady dewonu górnego przeanalizowane w 9 próbkach
utworów wêglanowych z otworu Jamno IG 1 w interwale
g³êbokoœci 1699,0–1917,0 m zawieraj¹ zmienn¹, lecz gene-
ralnie niezbyt bogat¹ iloœæ materii organicznej. Reprezento-

wana jest ona g³ównie przez mikrokomponenty witrynitopo-
dobne o cechach optycznych witrynitu, stanowi¹ce 70 do 80%
planimetrowanej powierzchni próbek. Ich obecnoœæ zwi¹zana
jest ze szczelinami oraz ilastymi prze³awiceniami wêglanów
(fig. 47C). Najczêœciej tworz¹ drobne ziarna oraz pasemka,
¿y³ki i soczewki o zmiennej gruboœci 5–30 μm, sporadycznie
obserwuje siê tak¿e du¿e (>100 μm) okruchy. Z materia³em
witrynitopodobnym wspó³wystêpuje doœæ liczny liptynit
(14–16%): alginit oraz liptodetrynit zwi¹zany najczêœciej
z obecnoœci¹ asocjacji organiczno-mineralnej typu sapropelo-
wego (2–11%). W niewielkiej iloœci (2–5%), ale powszechnie
wystêpuje inertynit w postaci sfuzynityzowanych szcz¹tków
organicznych.

W ca³ym profilu utworów dewonu zaznacza siê obecnoœæ
impregnacji bituminami i ¿ywicami o ¿ó³topomarañczowych
i brunatnych barwach fluorescencyjnych (fig. 47D).

PERM GÓRNY

Utwory wêglanowe oraz i³owce cechsztynu, przeanalizowa-
ne w 5 próbkach pochodz¹cych z otworów wiertniczych: Jamno
IG 1, IG 2 oraz IG 3 z interwa³u g³êbokoœci 1678– 1893,5 m za-
wieraj¹ generalnie doœæ ubogi materia³ organiczny. Odnosi siê to
szczególnie do utworów wêglanowych, osady ilaste s¹ wyraŸnie
wzbogacone w organikê, która najliczniej reprezentowana jest
w próbce z g³êbokoœci 1710,5 m (Jamno IG 2).

Sk³ad jakoœciowy organiki cechsztyñskiej jest generalnie
bardzo s³abo zró¿nicowany. We wszystkich próbkach wystê-
puj¹ te same mikrokomponenty organiczne, zmienia siê jedy-
nie ich wzglêdna procentowa zawartoœæ. Najpowszechniej
wystêpuj¹cym macera³em jest witrynit (kolotelinit) stano-
wi¹cy od 40 do 54% materii organicznej w osadzie (tab. 26;
fig. 46). Powszechnie wspó³wystêpuje, zwi¹zany genetycznie
z witrynitem, inertynit (2–15%). Nie nale¿y on jednak do
sk³adników diagnostycznych zarówno w analizie basenowej,

jak i w prospekcji naftowej. Doœæ bogato reprezentowane s¹
macera³y grupy liptynitu (20–25%), których g³ównym sk³ad-
nikiem jest alginit, liptodetrynit oraz lokalnie bituminit, dla
którego materia³em Ÿród³owym s¹ najprawdopodobniej glo-
ny. Licznym, poza maceralnym sk³adnikiem organicznym,
jest asocjacja organiczno-mineralna typu sapropelowego
(10–24%). W jej sk³ad wchodzi najczêœciej (oprócz sk³adni-
ków mineralnych) silnie rozdrobniony i zdyspergowany, pier-
wotny materia³ organiczny grupy liptynitu (alginit, rezynit,
¿ywice, woski, liptodetrynit itp). Obecnoœæ oraz dobry stan
zachowania znacznej iloœci pierwotnych macera³ów grupy
liptynitu, a w szczególnoœci alginitu, spowodowana jest
niew¹tpliwie nisk¹ dojrza³oœci¹ termiczn¹ badanych osadów
oraz redukcyjnymi warunkami ich diagenezy, o czym œwiad-
czy powszechne wystêpowanie skupieñ framboidalnego piry-
tu, a tak¿e lokalnie silna pirytyzacja szcz¹tków organicznych.

TRIAS ŒRODKOWY

Próbka mu³owca triasu œrodkowego z g³êbokoœci 1214,7 m
(Jamno IG 1) zawiera niezbyt bogaty materia³ organiczny
typu humusowego, którego g³ównym sk³adnikiem s¹ mace-
ra³y grupy witrynitu reprezentowane przez bezpostaciowy
kolotelinit, wystêpuj¹cy najczêœciej w postaci soczewek i la-
min o gruboœci rzêdu 10–20 μm. Towarzysz¹ mu liczne re-
deponowane okruchy witrynitowe ostrokrawêdziste i obto-
czone, zró¿nicowanej wielkoœci od kilku do kilkudziesiêciu
mikrometrów. Materia³ witrynitowy stanowi oko³o 66% ma-

terii organicznej w osadzie. Towarzysz¹ mu niezbyt liczne
macera³y grupy inertynitu (6%) oraz amorficzne cia³a bitu-
minu (10%) zwi¹zane z obecnoœci¹ nielicznych skupieñ aso-
cjacji organiczno-mineralnej typu bitumicznego (18%) (tab.
26; fig. 46). Nie stwierdzono obecnoœci pierwotnych mace-
ra³ów grupy liptynitu, co mo¿e byæ zwi¹zane z utleniaj¹cymi
warunkami panuj¹cymi w czasie sedymentacji analizowa-
nych utworów dolnego triasu lub w okresie postsedymencyj-
nym.

JURA ŒRODKOWA

Próbka mu³owca œrodkowej jury z g³êbokoœci 822,0 m
zwiera bogaty materia³ organiczny, zarówno in situ, jak i rede-
ponowany, zbudowany z witrynitu typu kolotelinitu oraz telini-

tu z zachowan¹ struktur¹ komórkow¹. Witrynit autogeniczny
wystêpuje najczêœciej w postaci lamin o gruboœci osi¹gaj¹cej
70 μm, natomiast redeponowany tworz¹ zró¿nicowanej wiel-
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Fig. 47. Mikrofotografie materii organicznej w imersji

A, B – Jamno IG 2, g³êb. 2391,5 m, ordowik górny, A – œwiat³o bia³e, B – œwiat³o niebieskie; C, D – Jamno IG 1, g³êb. 1702,5 m, dewon górny, C – œwiat³o bia³e,
D – œwiat³o niebieskie; E, F – Jamno IG 3, g³êb. 1812,4 m, perm górny, E – œwiat³o bia³e, F – œwiat³o niebieskie

Microphotographies of organic matter in imersion

A, B – Jamno IG 2 borehole, depth 2391.5 m, Upper Ordovician, A – white light, B – blue light; C, D – Jamno IG 1 borehole, depth 1702.5 m, Upper De-
vonian, C – white light, D – blue light; E, F – Jamno IG 3 borehole, depth 1812.4 m, Upper Permian, E – white light, F – blue light



koœci okruchy (6–30 μm). Towarzysz¹ mu macera³y inertynitu
reprezentowane przez cienkoœciankowy fuzynit oraz masywny
semifuzynit. Witrynit i inertynit stanowi¹ odpowiednio 52%
i 13% materia³u organicznego w skale (tab. 26; fig. 46).
W œwietle niebieskim obserwuje znaczn¹ iloœæ (19%) mace-
ra³ów liptynitu (kutynit, sporynit, rezynit, bituminit) fluory-

zuj¹cych intensywnie w kolorze ¿ó³tym (fig. 47E, F). Asocja-
cja organiczno-mineralna typu sapropelowego wystêpuje naj-
czêœciej w postaci gniazdowych skupieñ i cienkich prze³awi-
ceñ fluoryzuj¹cych s³abo w kolorze oliwkowo brunatnym. Jej
wzglêdna zawartoœæ wynosi oko³o 16%.

KREDA GÓRNA

Analizowana próbka mu³owca kredy górnej z g³êbokoœci
751,4 m (Jamno IG 1) zawiera g³ównie materiê organiczn¹
typu humusowego pochodz¹c¹ w znacznym stopniu z redepo-
zycji. Sk³ad petrograficzny zdominowany jest przez macera³y
grupy huminitu oraz nieliczny detrytus witrynitowy. Stanowi¹
one 65% materii organicznej w skale (tab. 26; fig. 46).

Macera³y grupy huminitu (ulminit, melinit) wystêpuj¹
g³ównie w formie soczewek i lamin o zmiennej gruboœci od
kilku do kilkuset mikrometrów. Macera³y witrynitu (kolote-
linit, witrodetrynit) wystêpuj¹ zarówno w postaci lamin i so-
czewek in situ, jak i redeponowanych ziaren w ró¿nym stop-

niu obtoczonych (5–15μm). Niewielk¹ domieszkê (12%),
w sk³adzie organiki humusowej, stanowi inertynit zbudo-
wany z inertodetrynitu, fragmentów semifuzynitu, fuzynitu
oraz sklerocji.

Doœæ liczne (20%) macera³y grupy liptynitu reprezento-
wane s¹ przez sporynit i kutynit fluoryzuj¹ce w kolorze ja-
sno¿ó³tym oraz rezynit i liptodetrynit fluoryzuj¹ce w kolo-
rach od ¿ó³tego do jasnobr¹zowego. Drobny udzia³ (3%)
w sk³adzie materii organicznej ma bezstrukturalna materia
organiczna typu sapropelowego, wystêpuj¹ca w postaci
gniazdowych i soczewkowatych skupieñ.

DOJRZA£OŒÆ TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ

Analizowany kompleks osadów paleozoiku i mezozoiku,
w interwale g³êbokoœci 751,4–2751,7 m, charakteryzuje siê
niskim stopniem przeobra¿enia odpowiadaj¹cym fazie niedoj-
rza³ej do generowania wêglowodorów (perm górny z otworu
Jamno IG 2 oraz jura œrodkowa–kreda górna z otworu Jamno
IG 1) przy wspó³czynniku refleksyjnoœci poni¿ej 0,50% RO

(Robert i in., 1988) oraz g³ównej fazie generowania ropy naf-

towej i refleksyjnoœci w granicach 0,51–0,75% RO, w pozo-
sta³ych utworach wieku ordowik górny–perm górny.

Dojrza³oœæ termiczna materii organicznej, zarówno w po-
szczególnych profilach otworów, jak i w ca³ym analizowa-
nym kompleksie osadów rejonu Jamna, wzrasta doœæ wyra-
Ÿnie wraz z g³êbokoœci¹ pogrzebania oraz wiekiem osadów
(tab. 26; fig. 48).

PALEOZOIK

Materia³ witrynitopodobny pochodz¹cy z utworów górnego
ordowiku z otworu Jamno IG 2 oraz Jamno IG 1 (2150–2751,7
m) wykazuje œredni¹ refleksyjnoœæ w granicach 0,71–0,75%
RO, przy skrajnych wartoœciach pomiarów wynosz¹cych 0,58–
0,98% RO. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ te najwy¿sze wartoœci (>0,90%
RO) odnosz¹ siê do podwy¿szonej, w stosunku do witrynitu,
zdolnoœci refleksyjnej zwitrynityzowanych zooklastów.

Utwory œrodkowego dewonu nawiercone w trzech analizo-
wanych otworach wiertniczych w interwale g³êbokoœci 1926,0
–2501,7 m, zawieraj¹ autogeniczny materia³ organiczny wyka-
zuj¹cy œredni¹ refleksyjnoœæ w granicach 0,63–0,75% RO, przy
skrajnych pomierzonych wartoœciach równych 0,52–0,85%.

Górnodewoñski materia³ witrynitopodobny pochodz¹cy
z otworu Jamno IG 1 (1702,5–1917,0 m) wykazuje œredni¹ re-
fleksyjnoœæ rzêdu 0,62–0,72% przy rozrzucie pomiarów w gra-
nicach 0,52–0,76% RO.

Autogeniczny materia³ witrynitowy zawarty w osadach
górnego permu wystêpuj¹cy w otworach wiertniczych Jamno

IG 1, IG 2 oraz IG 3 na g³êbokoœci 1678,0–1877,0 m wykazu-
je znaczne ró¿nice w stopniu dojrza³oœci termicznej (tab. 26;
fig. 48).

Najsilniej przeobra¿one osady cechsztynu, znajduj¹ce siê
w g³ównej fazie generowania ropy naftowej (œrednia reflek-
syjnoœæ 0,60% RO przy rozrzucie wyników w granicach
0,54–0,72%), wystêpuj¹ w utworach wêglanowycjh z otworu
Jamno IG 1. S³abiej dojrza³e utwory, we wczesnej fazie gene-
rowania ropy naftowej, charakteryzuj¹ poziom cechsztynu
z otworu Jamno IG 3. Ich œrednia wartoœæ refleksyjna wynosi
0,51–0,52% RO przy rozrzucie wyników wynosz¹cym 0,45–
0,66%.

Najs³abiej przeobra¿ony, niedojrza³y do generowania
ciek³ych wêglowodorów, materia³ organiczny górnego per-
mu zaobserwowano w otworze Jamno IG 2. Jego œrednia
wartoœæ refleksyjna wynosi 0,46–0,48% RO, a zakres pomia-
rów mieœci siê w granicach 0,40–0,54%.
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Fig. 48. Sk³ad maceralny materii organicznej w analizowanych profilach osadów

Distribution of organic matter content in the analised sediments profiles



MEZOZOIK

Mezozoiczna materia organiczna przebadana zosta³a jedy-
nie w pojedynczych próbkach pochodz¹cych z osadów œrod-
kowego triasu, jury œrodkowej oraz kredy górnej z otworu
wiertniczego Jamno IG 1 (tab. 26; fig. 48).

Autogeniczne macera³y witrynitu z osadów triasu œrodko-
wego (1214,7 m) wykazuj¹ podwy¿szon¹, w stosunku do
utworów permu, refleksyjnoœæ równ¹ 0,67% RO (zakres po-
miarów 0,62–0,82% RO) wskazuj¹c na g³ówn¹ fazê genero-
wania ropy naftowej. Ta podwy¿szona zdolnoœæ refleksyjna
organiki œrodkowego triasu zwi¹zana jest niew¹tpliwie z utle-

niaj¹cymi warunkami panuj¹cymi w czasie sedymentacji tych
utworów lub w okresie postsedymentacyjnym.

Materia³ organiczny zawarty w osadach œrodkowej jury
(822 m) oraz górnej kredy (751,4 m) wykazuje bardzo s³ab¹
dojrza³oœæ termiczn¹ (odpowiednio 0,48 i 0,42% RO) wska-
zuj¹c¹ na fazê niedojrza³¹ do generowania ropy naftowej.

Powy¿sze dane wskazuj¹ niskie maksymalne paleotempe-
ratury diagenezy osadów zarówno paleozoiku, jak i mezo-
zoiku w granicach 50–90°C (Lopatin, 1971; Bostic, 1973;
Gaupp, Batten, 1985).

PODSUMOWANIE

W analizowanym kompleksie osadów paleozoiku najbo-
gatsze w materiê organiczn¹ s¹ ³upki ilaste górnego ordowiku
zbudowane z asocjacji organiczno-mineralnej typu sapropelo-
wego, bituminu, nielicznych zooklastów oraz liptynitu repre-
zentowanego g³ównie przez algi i sinice.

Drugim poziomem osadów wzbogaconym w materia³ or-
ganiczny s¹ utwory wêglanowe dewonu górnego zawieraj¹ce
g³ównie materia³ witrynitopodobny (graptolity), asocjacjê or-
ganiczno-mineraln¹ typu sapropelowego wspó³wystêpuj¹c¹
z alginitem oraz doœæ liczne impregnacje bitumiczne.

Ilaste osady górnego permu zawieraj¹ podwy¿szon¹
w stosunku do utworów wêglanowych iloœæ materii organicz-
nej zbudowanej g³ównie z macera³ów witrynitu oraz niezbyt
licznego liptynitu.

Zawarty w osadach mezozoiku humusowy materia³ orga-
niczny reprezentowany przez trzy podstawowe grupy mace-
ralne: witrynitu, inertynitu oraz liptynitu (zarówno in situ,
jak i redeponowane) wystêpuje najliczniej w utworach jury
œrodkowej.

Dojrza³oœæ termiczna analizowanego profilu osadów od
górnego ordowiku po kredê górn¹ jest bardzo niska. Zaznacza
siê wzrost stopnia przeobra¿enia autogenicznej materii orga-
nicznej z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia oraz wiekiem osadów – od
niedojrza³ej do generowania wêglowodorów (kreda–jura)
przy refleksyjnoœci 0,42–0,48 po g³ówn¹ fazê generowania
ropy naftowej w utworach perm górny–ordowik górny
(0,5–0,75% RO) i maksymalnych paleotemperaturach nie
przekraczaj¹cych 90°C.
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