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NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

W niniejszym opracowaniu zawarte zosta³y zarówno
rezultaty wczeœniejszych badañ, jakie znale¿æ mo¿na w doku-
mentacjach wynikowych analizowanych trzech profili Jamno
IG 1, Jamno IG 2 i Jamno IG 3, jak i najnowsze wyniki badañ
stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych
i geochemicznych. Wszystkie wyniki przedstawione zosta³y
w ramach rekomendowanych przez Miêdzynarodow¹ Komi-
sjê Stratygrafii jednostek chronostratygraficznych.

W analizowanych profilach wyró¿niono osady ordowiku,
dewonu, permu, triasu, jury, kredy i neogenu i/lub czwartorzêdu.

Najstarszymi nawierconymi utworami s¹ osady ordowiku,
reprezentowane przez silnie zaburzone tektonicznie drobno-
ziarniste osady silikoklastyczne, g³ównie i³owce i i³owce mu-
³owcowe, charakteryzuj¹ce siê obecnoœci¹ cienkich wk³adek,
soczewek i konkrecji syderytów ilastych oraz drobnych kon-
krecji i skupieñ krystalicznego pirytu. Fauna graptolitowa zna-
leziona w osadach i³owców wskazuje na obecnoœæ poziomów
gracilis (Jamno IG 2) oraz multidens (Jamno IG 1 i IG 2), od-
powiadaj¹cych ni¿szej czêœci brytyjskiego piêtra karadok.

W ¿adnym z analizowanych profilów nie stwierdzono
obecnoœci osadów najwy¿szego ordowiku, syluru i niemal
ca³ego dolnego dewonu.

Bezpoœrednio na osadach górnego ordowiku, karadoku,
le¿¹ utwory dewonu: ?dolnego, œrodkowego i górnego (tylko
czêœci franu) w profilu Jamno IG 1, a ?dolnego i czêœci œrodko-
wego w profilach Jamno IG 2 i Jamno IG 3. W ich obrêbie wy-
ró¿niono 4 jednostki litostratygraficzne. S¹ to, od najstarszych
poczynaj¹c, formacja jamneñska reprezentowana przez zlepie-
ñce, piaskowce i mu³owce (profile Jamno IG 1, IG 2 i IG 3),
sianowska reprezentowan¹ g³ównie przez osady wêglanowe
i mieszane silikoklastyczno-wêglanowe (Jamno IG 1), wysze-
borska, któr¹ charakteryzuj¹ osady zlepieñców, piaskowców
i mu³owców (Jamno IG 1) oraz koczalska reprezentowana
przez utwory wêglanowe i silikoklastyczno-wêglanowe (Jam-
no IG 1). Osady dewonu poddane zosta³y zró¿nicowanym ba-
daniom analitycznym. Prowadzono m.in. badania mikrofacjal-
ne, petrograficzne, a tak¿e analizowano diagenezê tych osa-
dów. Wykonano równie¿ badania biostratygraficzne, u¿ywaj¹c
miospor i konodontów jako narzêdzi stratygraficznych. Analiza
palinologiczna wykaza³a, ¿e sp¹gowe partie osadów dewoñ-
skich w wymienionych profilach nie mog¹ byæ starsze ni¿ naj-
wy¿szy ems i nie mog¹ byæ m³odsze ni¿ œrodkowy eifel (profile
Jamno IG1 i IG 3), natomiast stropowe partie dewonu (Jamno
IG 1) datowano na podstawie konodontów i miospor na dolny
i œrodkowy fran. Analiza biostratygraficzna zespo³u miospor
pozwoli³a na wyró¿nienie w ¿ywecie dwóch poziomów, Gemi-
nospora extensa i G. aurita oraz poziomu Tholisporites densus
we franie. Konodonty obecne by³y jedynie w osadach franu:

wyró¿niono poziomy transitans, punctata i ?hassi. W ¿adnym
z analizowanych profili nie stwierdzono osadów wy¿szej czêœci
dewonu, brakuje te¿ ca³ego karbonu i ni¿szej czêœci permu.
Na osadach œrodkowego (¿ywetu) lub górnego dewonu (œrod-
kowego franu) bezpoœrednio le¿¹ osady czerwonego sp¹gowca
górnego nale¿¹ce do formacji z Dar³owa (Jamno IG 2, formacji
z Miastka (Jamno IG 3) lub osady cechsztynu reprezentowane
przez anhydryt brze¿ny A2b (Jamno IG 1). Osady cechsztynu
zosta³y poddane analizie petrograficznej, mikrofacjalnej i dia-
genetycznej, bardziej szczegó³owego opisu doczeka³y siê rów-
nie¿ osady solne w profilu Jamno IG 3.

Osady mezozoiku reprezentowane s¹ przez utwory triasu,
jury i kredy.

We wszystkich analizowanych profilach osady triasu wy-
daj¹ siê prezentowaæ niemal kompletny przedzia³ stratygraficz-
ny tego systemu. Wyró¿niono tu 13 jednostek litostratygraficz-
nych w randze grupy, formacji i warstw. S¹ to, od najstarszych
poczynaj¹c, pstry piaskowiec dolny (formacja ba³tycka), œrod-
kowy (formacja pomorska i po³czyñska) i górny (formacja bar-
wicka), wapieñ muszlowy dolny, œrodkowy i górny, kajper dol-
ny (warstwy sulechowskie) i ?górny (?piaskowiec trzcinowy)
oraz warstwy drawnieñskie, jarkowskie, zb¹szynieckie i wieli-
chowskie. Profil Jamno IG 2 wydaje siê byæ kompletny straty-
graficznie, chocia¿ obserwuje siê tu œlady silnego zaanga¿owa-
nia tektonicznego. W profilach Jamno IG 1 i Jamno IG 3 nie
stwierdzono jedynie osadów piêtra karnik.

Osady jury zidentyfikowano we wszystkich analizowanych
profilach, chocia¿ w ¿adnym nie s¹ one kompletne. Obecnoœæ
jury dolnej stwierdzono w profilach Jamno IG 1, Jamno IG 2
i Jamno IG 3, gdzie jest ona reprezentowana przez osady piêter
hetang, synemur i pliensbach (Jamno IG 1, IG 2, IG 3) oraz toark
(Jamno IG 2 i IG 3). Jura œrodkowa zidentyfikowana zosta³a
równie¿ w wymienionych profilach wiertniczych, przy czym
obecnoœæ w¹tpliwych osadów aalenu sugerowana jest tylko
w profilu Jamno IG 3, bajos górny notowany jest w Jamnie IG 2,
a mniej lub bardziej kompletny baton i kelowej obecny jest we
wszystkich wskazanych profilach. Utwory jury górnej wystê-
puj¹ obecnie jedynie w profilu Jamno IG 3, gdzie reprezento-
wane s¹ przez piêtra oksford i kimeryd. W jurze dolnej wyró¿-
niono siedem jednostek litostratygraficznych w randze forma-
cji. S¹ to kolejno formacja zagajska, sk³obska, ostrowiecka,
³obeska, komorowska, ciechociñska i borucicka. W obrêbie
jury œrodkowej tego regionu, reprezentowanej przez osady
w¹tpliwego aalenu (seria limniczna) wy¿szej czêœci bajosu, bato-
nu i ni¿szej czêœci keloweju nie wyró¿niono do tej pory jedno-
stek litostratygraficznych. W œrodkowej i górnej czêœci keloweju
wyró¿niono tylko jedn¹ jednostkê litostratygraficzn¹, formacjê
£yny, której najwy¿sza czêœæ nale¿y równie¿ do oksfordu. Jurê



górn¹ charakteryzuj¹ cztery jednostki litostratygraficzne w ran-
dze formacji: formacja £yny, z Chociwla, Brdy i pa³ucka.

Osady kredy wystêpuj¹ obecnie tylko w profilu Jamno
IG 1. Utwory te zaliczono do kredy górnej, identyfikuj¹c
obecnoœæ kolejnych piêter od cenomanu po górny mastrycht.
W badanym obszarze w obrêbie kredy górnej nie wyró¿niono
do tej pory jednostek litostratygraficznych.

Profile Jamno IG 1, Jamno IG 2, Jamno IG 3 wieñcz¹ osa-
dy nale¿¹ce prawdopodobnie do neogenu i/lub czwartorzêdu.

W analizowanych osadach paleozoicznych najbogatsze
w materiê organiczn¹ s¹ ³upki ilaste górnego ordowiku, zbu-
dowane z asocjacji organiczno-mineralnej typu sapropelowe-
go, bituminu, nielicznych zooklastów oraz liptynitu reprezen-
towanego g³ównie przez algi i sinice. Drugim poziomem osa-
dów wzbogaconym w materia³ organiczny s¹ utwory wêgla-
nowe dewonu górnego, zawieraj¹ce g³ównie materia³ witryni-
topodobny, asocjacjê organiczno-mineraln¹ typu sapropelo-
wego wspó³wystêpuj¹c¹ z alginitem oraz doœæ liczne impre-
gnacje bitumiczne. Ilaste osady górnego permu zawieraj¹
podwy¿szon¹ w stosunku do utworów wêglanowych iloœæ
materii organicznej, zbudowanej g³ównie z macera³ów wi-
trynitu oraz niezbyt licznego liptynitu. Zawarty w osadach
mezozoiku humusowy materia³ organiczny, reprezentowany
przez trzy podstawowe grupy maceralne: witrynitu, inertynitu
oraz liptynitu (zarówno in situ, jak i redeponowane), wystêpu-
je najliczniej w utworach jury œrodkowej.

Dojrza³oœæ termiczna analizowanych osadów – od górnego
ordowiku po kredê – jest bardzo niska. Zaznacza siê wzrost stop-
nia przeobra¿enia autogenicznej materii organicznej z g³êboko-
œci¹ pogr¹¿enia oraz wiekiem osadów – od niedojrza³ej do ge-
nerowania wêglowodorów (kreda–jura), przy refleksyjnoœci
0,42–0,48, po g³ówn¹ fazê generowania ropy naftowej w utwo-
rach perm górny–ordowik górny (0,5–0,75% RO) i maksymal-
nych paleotemperaturach nie przekraczaj¹cych 90°C.

Podsumowuj¹c dane otrzymane z geochemicznych badañ
materii organicznej, pochodz¹cej z utworów paleozoiku i me-
zozoiku, mo¿na stwierdziæ, i¿ osady te s¹ ubogie w materiê
organiczn¹. Utwory ordowiku i dewonu generalnie wykazuj¹
cechy ubogich ska³ macierzystych, w których generowanie wê-
glowodorów by³o ma³o prawdopodobne. W osadach tych nie-
wielka jest te¿ iloœæ sk³adników labilnych. Utwory permu wy-
kazuj¹ s³abe cechy ska³ macierzystych, podobnie osady triasu.
Utwory jury dolnej i œrodkowej zawieraj¹ natomiast du¿¹ iloœæ
nierównomiernie wystêpuj¹cej materii organicznej i mog¹ byæ
uznane za ska³y, w których mog³o nastêpowaæ generowanie
wêglowodorów. Osady jury górnej s¹ s³abo przebadane, z kolei
utwory kredy, analizowane w otworze Jamno IG 1, przy ogól-
nej niewielkiej zawartoœci wêgla organicznego i ze wzglêdu na
wêglanowy charakter sedymentacji, mog¹ byæ uznawane za
„s³abe” ska³y macierzyste, w których generowanie wêglowo-
dorów by³o ma³o prawdopodobne. Stopieñ przeobra¿enia ma-
terii organicznej w nich zawarty jest niski.

W osadach ordowiku i dewonu materia organiczna pocho-
dzi z rozk³adu alg, a tak¿e w du¿ym stopniu z bakterii. Jedynie
w utworach górnego dewonu (otwór Jamno IG 1) stwierdzono
obecnoœæ tak¿e materii organicznej pochodz¹cej z roœlin wy¿-
szych, ale stopieñ jej przeobra¿enia nie jest wysoki. W osa-
dach triasu i jury wystêpuje mieszany typ materii organicznej.
W utworach triasu dolnego i jury dolnej dominuje materia or-

ganiczna pochodz¹ca z rozpadu alg i bakterii, ale zawieraj¹ca
równie¿ materia³ humusowy. Udzia³ materii organicznej typu
humusowego w ca³ej masie materii jest wiêkszy w utworach
jury dolnej ni¿ utworach triasu dolnego, gdzie udzia³ mate-
ria³u humusowego jest niewielki. W utworach górnego triasu
i jury œrodkowej zwiêksza siê natomiast udzia³ materii orga-
nicznej typu humusowego w stosunku do materii typu sapro-
pelowego. Stopieñ przeobra¿enia materii organicznej w osa-
dach mezozoicznych jest niski na tym obszarze.

Zakres wykonanych badañ geofizycznych w analizowa-
nych profilach obejmowa³ profilowanie œrednicy (CALI), pro-
filowanie potencja³ów naturalnych (SP), profilowania oporno-
œci i profilowania radiometryczne oraz profilowanie temperatu-
ry w tzw. stanie ustalonym (TEMU). Poszczególne zadania po-
stawione przed geofizyk¹ wiernicz¹ obejmowa³y ustalenie lito-
logii przewiercanych ska³, okreœlenie g³êbokoœci zalegania
warstw, jak i ich mi¹¿szoœci, okreœlenie parametrów geotermicz-
nych – strumienia cieplnego i stopnia geotermicznego, wyzna-
czenie warstw wykazuj¹cych w³aœciwoœci zbiornikowe, a tak¿e
okreœlenie zmiennoœci g³êbokoœciowej parametrów fizycznych
ska³. Wykonane badania z zakresu geofizyki wiertniczej po-
zwoli³y na rozpoznanie zarówno profilu litologicznego, jak
i podstawowych cech petrofizycznych utworów wystêpuj¹cych
w profilach otworów Jamno IG 1, Jamno IG 2 i Jamno IG 3.
Tego typu badania pozwalaj¹ na wskazywanie obszarów o naj-
lepszych w³aœciwoœciach zbiornikowych.

Celem opróbowania hydrogeologicznego analizowanych
otworów wiertniczych by³o przebadanie poziomów zbiorniko-
wych paleozoiku i mezozoiku pod k¹tem mo¿liwoœci zachowa-
nia siê w nich z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, a tak¿e wy-
stêpowania wód mog¹cych mieæ zastosowanie gospodarcze.
Poziomy do badañ hydrogeologicznych wytypowano na pod-
stawie wyników karota¿y geofizyki otworowej oraz na podsta-
wie, stwierdzonych podczas wiercenia, œladów obecnoœci bitu-
minów. W profilu Jamno IG 1 opróbowano 7 poziomów zbior-
nikowych: po³¹czony poziom w obrêbie osadów ordowiku i de-
wonu, gdzie stwierdzono brak przyp³ywu, 5 poziomów w osa-
dach dewoñskich oraz 1 poziom w osadach triasu dolnego.
W profilu Jamno IG 2 przebadano 4 poziomy zbiornikowe: 1 po-
ziom w osadach dewonu i 3 poziomy w osadach permu. W pro-
filu Jamno IG 3 przebadano 7 poziomów zbiornikowych: 1 po-
ziom w utworach dewonu, 1 po³¹czony poziom w osadach per-
mu górnego i stropowej partii dewonu, 2 poziomy w utworach
cechsztynu, 2 poziomyw osadach triasu i 1 poziom w utworach
jury dolnej. Opróbowane otwory znajduj¹ siê w strefie perspek-
tywicznej pod wzglêdem mo¿liwoœci zachowania siê z³ó¿ wê-
glowodorów. W trakcie badañ nie zaobserwowano wprawdzie
bezpoœrednich œladów wêglowodorów, jednak na ich obecnoœæ
wskazuj¹ w³aœciwoœci solanek wystêpuj¹cych w opróbowanych
poziomach. Szczególnie perspektywiczne s¹ utwory dewonu
i permu (cechsztynu). Wystêpuj¹ce w nich silnie zmetamorfizo-
wane solanki s¹ izolowane od innych poziomów wodonoœnych,
a wskaŸniki hydrochemiczne jednoznacznie wskazuj¹ na mo¿-
liwoœæ wyst¹pieñ bituminów. WskaŸniki hydrochemiczne wód
pobranych z utworów permu wskazuj¹ nawet na bliskie
s¹siedztwo z³ó¿ bituminów. W opróbowanych utworach triasu
równie¿ wystêpuj¹ silnie zmetamorfizowane, izolowane solan-
ki, a wartoœci wskaŸników hydrochemicznych nie wykluczaj¹
mo¿liwoœci zachowania siê bituminów w tych osadach.
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