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Zgodnie z art. 49.f Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) obszary przeznaczone do postępowania przetargowego ustala organ koncesyjny we współpracy z państwową służbą geologiczną. Obszar
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w ogólnodostępnych publikacjach naukowych. Źródła zamieszczonych informacji zawarte są w końcowej części pakietu danych
geologicznych. Opracowanie to zawiera również ogólne dane o istniejących informacjach geologicznych nie będących własnością Skarbu Państwa.
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1. WSTĘP
1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Obszar przetargowy „Wetlina“ ma powierzchnię 220,93
km2 i obejmuje fragment bloku koncesyjnego na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż węglowodorów oznaczonego numerem
477 (Fig. 1.1). Koordynaty geograficzne punktów załamania
granic obszaru przetargowego są zdefiniowane w Tab. 1.1, a
położenie tych punktów ilustruje Fig. 1.2.

Numer punktu

5

Układ 1992
X

Y

1

158815.50

739398.07

2

159474.24

754616.81

3

141287.73

755460.15

pomiędzy punktami 3 a 4 granica obszaru
przetargowego biegnie po granicy państwa
4

146816.39

739917.45

Tab. 1.1. Współrzędne punktów załamania granic obszaru przetargowego „Wetlina”. Obszar jest zilustrowany na Fig. 1.1 i 1.2.

Obszar przetargowy „Wetlina“ sąsiaduje z koncesjami na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów: „blok 457”
nr 19/2014/p (PGNiG S.A.) oraz „blok 458” nr 20/2014/p
(PGNiG S.A.).
Pakiet danych geologicznych dla obszaru przetargowego
„Wetlina” dotyczy aspektów budowy geologicznej i perspektyw
poszukiwawczych dla poszukiwań konwencjonalnych i nie-

konwencjonalnych złóż ropy naftowej w jednostkach dukielskiej, przeddukielskiej i śląskiej Karpat zewnętrznych.
W niniejszym opracowaniu przyjęto pisownię nazw otworów wiertniczych w wersji bez myślnika, np. Wetlina 4 zamiast
Wetlina-4. Obie wersje są jednak spotykane w opracowaniach
archiwalnych i publikacjach naukowych.

Fig. 1.1. Położenie obszaru przetargowego „Wetlina” na mapie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów
oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 30.09.2017 r.
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Fig. 1.2. Punkty załamania granic oraz pozycja obszaru przetargowego „Wetlina” na tle sąsiednich koncesji.

1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Położenie administracyjne
Obszar przetargowy „Wetlina” położony jest w województwie podkarpackim, niemal w całości w gminie Cisna (gmina
wiejska), której siedziba, będąca jednym z głównych bieszczadzkich ośrodków ruchu turystycznego, jest jednocześnie
największym ośrodkiem urbanizacyjnym na charakteryzowanym terenie.
Skrajne fragmenty opisywanego wydzielenia należą do
trzech innych jednostek administracyjnych: na północnym
zachodzie do gminy Baligród (gmina wiejska), zaś na północnym wschodzie do gmin Czarna (gmina wiejska) i Lutowiska
(gmina wiejska). Południowa granica obszaru pokrywa się
z granicą państwa. Wyznacza ją grań pasma granicznego.
W jej ciągu nie funkcjonuje żadne polsko-słowackie przejście
graniczne, brak jest również jakichkolwiek elementów infrastruktury.
Sieć komunikacyjna
Dostępność komunikacyjną obszaru „Wetlina“ zapewniają dwie drogi wojewódzkie. Pierwsza z nich, DW nr 893 relacji Lesko – Cisna, biegnie od północno-zachodniego naroża
obszaru przetargowego bezpośrednio do wsi Cisna. Druga,
DW nr 897 łącząca Tylawę z granicą państwa na przełęczy
Beskid (na południe od Wołosatego), w granicach opisywanego terenu prowadzi od jego zachodniej granicy, przez wsie

Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup i Smerek, aż do Wetliny.
Znajdujące się w granicach obszaru przetargowego odcinki
obu dróg są fragmentem wielkiej (dużej) pętli bieszczadzkiej.
Poza drogami wojewódzkimi na charakteryzowanym terenie
występują drogi skategoryzowane jako powiatowe i gminne.
Funkcjonującym obecnie w celach turystycznych,
a w przeszłości mającym duże znaczenie gospodarcze elementem sieci komunikacyjnej obszaru „Wetlina“ jest również
kolej wąskotorowa. Przewozy pasażerskie realizowane są
pomiędzy stacjami: Majdan – Przysłup – Majdan (z przystankami w Cisnej, Dołżycy oraz Krzywem) lub Majdan – Balnica
– Majdan, przede wszystkim w sezonie letnim.
Cechą charakterystyczną opisywanego terenu jest również gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych oraz szlaków rowerowych i konnych. Przez charakteryzowany obszar wiedzie m.in. trasa Głównego Szlaku
Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego (znakowanego
kolorem czerwonym), najdłuższego szlaku w polskich górach,
którego przebieg na tym obszarze wyznaczają punkty: Cisna,
Małe Jasło, Okrąglik, Fereczata, Smerek Wieś, Smerek oraz
Przełęcz Mieczysława Orłowicza.
Infrastruktura techniczna
W granicach obszaru przetargowego „Wetlina“ nie zidentyfikowano elementów krajowego systemu infrastruktury techniczno-inżynieryjnej takich jak sieć elektroenergetyczna najwyższych napięć (wg danych PSE S.A.) czy też gazociągi
systemu przesyłowego (wg danych Operatora Gazociągów
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Przesyłowych Gaz-System S.A.). Nie stwierdzono również,
aby inwestycje takie były planowane w przyszłości.
Infrastruktura wodna
W granicach obszaru przetargowego „Wetlina” nie zinwentaryzowano ujęć wód podziemnych i/lub powierzchniowych
o wydajności przekraczającej 25 m3/h. Ujęcia wód o mniejszej
wydajności zlokalizowane są m.in. we wsiach Wetlina, Smerek
oraz Cisna.
Położenie fizyczno-geograficzne
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski
(Kondracki, 2013) charakteryzowany obszar położony jest
w całości w obrębie stanowiącego część Beskidów Wschodnich mezoregionu Bieszczady Zachodnie. Wydzielenie to
zbudowane jest z fliszu, tworzącego tzw. fałdy dukielskie,
w skład którego wchodzą m.in. odporne na denudację piaskowce. Budują one równoległe grzbiety górskie, w których
najwyższych częściach występują partie skalne.
W granicach opisywanego obszaru oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się pasmo Chryszczatej (997
m) i Wołosania (1071 m), które zaczyna się koło Rzepedzi nad
Osławą, a za przełomem Solinki pod Cisną przedłuża się
w grzbiet graniczny. Równolegle do niego położone jest pasmo
rozpoczynające się grzbietem Durnej (979 m), które za kulminacją Łopiennika (1069 m) przecinają przełomy Solinki i Wetliny, po czym dalszy ciąg tworzy grzbiet Połoniny Wetlińskiej.
Cechą charakterystyczną Bieszczadów Zachodnich jest
niskie położenie górnej granicy lasu (1200-1220 m) oraz brak
górnego piętra leśnego ze świerkiem. Na górnej granicy lasu
rosną wyłącznie skarłowaciałe buki i olchy, zaś powyżej występują łąki górskie (połoniny).
Warunki wodne i zagrożenia osuwiskowe
Sieć hydrograficzna obszaru przetargowego „Wetlina“ jest
dobrze rozwinięta. Głównym ciekiem przepływającym przez
opisywany teren jest lewobrzeżny dopływy Sanu – Solinka wraz
z uchodzącymi do niej: Wetliną, Dołżyczką, Smerekiem i Roztoczką. Dorzecze Solinki od sąsiednich zlewni – Hoczewki, Tworylczyka, Hulskiego i Berda – rozdzielają wododziały 3. rzędu.
Zarówno rzeki, jak i potoki płyną krętymi, na ogół głęboko wciętymi dolinami o dużym spadku. Gdzieniegdzie występują niewysokie wodospady (np. na Wetlinie w Starym Siole).
W granicach obszaru przetargowego nie występują tereny dolinne zagrożone podtopieniami. Zinwentaryzowano tu
natomiast kilkanaście, zróżnicowanych pod względem powierzchni, obszarów predysponowanych do występowania
ruchów masowych. Obszary te rozmieszczone są w sposób
nieregularny i występują m.in. na północny wschód od Smereka, na północ od Przysłupia, a także w rejonie Lisznej.
Formy ochrony przyrody
Niemal cały charakteryzowany teren objęty jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na mocy
przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wzdłuż wschodniej
granicy obszaru rozciągają się południkowo tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Niewielkie jego obszary znajdują się
również na południe od Wetliny. Pozostała powierzchnia obszaru przetargowego, z wyjątkiem północno-zachodnich krańców, znajduje się w zasięgu strefy ochronnej tego parku.
Tereny znajdujące się poza zachodnią granicą Bieszczadzkiego PN stanowią część Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, a w skrajnej północno-wschodniej części
obszaru przetargowego – Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.
W środkowej części opisywanego terenu znajduje się
rezerwat przyrody Olszyna Łęgowa w Kalnicy. Jest to rezerwat
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leśny utworzony w 1971 r. w celu ochrony fragmentu górskiego lasu łęgowego z udziałem olszy czarnej. Na jego terenie
występują gatunki umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze
Roślin: tojad wschodniokarpacki oraz kukułka plamista.
W północnej części obszaru przetargowego znajduje się fragment innego rezerwatu - Sine Wiry. Ochroną jest tu objęty
fragment przełomowej doliny Wetlinki i Solinki z układem siedlisk roślinnych o zróżnicowanych gradientach wilgotności
i żyzności. Pośród wielu występujących w obrębie rezerwatu
gatunków roślin na szczególną uwagę zasługują: tojad wschodniokarpacki, buławnik mieczolistny oraz buławnik wielkokwiatowy, zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Cały obszar przetargowy „Wetlina“ jest również elementem sieci Natura 2000 i znajduje się w granicach wydzielenia
oznaczonego symbolem PLC 180001 Bieszczady. Jest to
zarówno obszar specjalnej ochrony ptaków, utworzony w oparciu o dyrektywę ptasią, jak również obszar mający znaczenie
dla wspólnoty, funkcjonujący na mocy dyrektywy siedliskowej.
W jego granicach występują wszystkie puszczańskie gatunki
dużych ssaków, tj. niedźwiedź (jest to jego najważniejsza
w Polsce ostoja), żubr (jedyna wolno żyjąca górska populacja),
wilk, ryś, jeleń oraz żbik. Pośród żyjących tam przedstawicieli fauny 24 gatunki to endemity karpackie (m.in. traszka karpacka czy biegacz Zawadzkiego). Niezwykłe bogactwo prezentuje również awifauna - odnotowano tam 200 gatunków
ptaków, w tym 150 lęgowych.
Niezwykle bogata flora Bieszczad koncentruje się w obrębie około 100 różnych zespołów, podzespołów lub zbiorowisk przyrodniczych. W granicach obszaru przetargowego
chronione są 23 typy siedlisk przyrodniczych wymienionych
w załączniku dyrektywy siedliskowej. Do ciekawszych należą
ziołorośla górskie, wysokogórskie borówczyska bażynowe,
górskie jaworzyny ziołoroślowe, a także dobrze zachowane
górskie lasy – głównie żyzne i kwaśne buczyny karpackie.
W strukturze zagospodarowania przestrzennego dominują zwarte kompleksy leśne, z których zdecydowana większość posiada status lasów ochronnych.
Poza opisanymi powyżej formami przyrody podlegającymi ochronie prawnej w granicach obszaru przetargowego
znajduje się również pojedynczy pomnik przyrody – Lipa
z Zawoju oraz 8 użytków ekologicznych. Na opisywanym terenie użytki nie tworzą zwartych przestrzeni. Ich struktura
cechuje się rozdrobnieniem, jako że często obejmują one
fragmenty oddalonych od siebie działek, na których występują będące przedmiotem ochrony ekosystemy.
Obok istniejących obszarów i obiektów cennych przyrodniczo w obrębie charakteryzowanego wydzielenia znajduje się
też teren, który jest proponowany do objęcia ochroną w randze
rezerwatu („Na stokach Falowej”). Zlokalizowany jest on
w północnej części jednostki. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zinwentaryzowano 2 geostanowiska (Warstwy hieroglifowe w Dołżycy; Kamieniołom w Dołżycy – warstwy krośnieńskie). Kolejne obiekty tego typu znajdują się w rejonie Wetliny
(np. Wodospad Siklawa Ostrowskich w Starym Siole).
Złoża kopalin
Na obszarze przetargowym „Wetlina“ znajduje się tylko
jedno udokumentowane złoże – jest to złoże gazu ziemnego
(nr 6740 Wetlina), rozpoznane wstępnie w kategorii C. Jego
zasoby wydobywalne pozabilansowe określono na 73 mln m3.
Na charakteryzowanym terenie nie stwierdzono obecności
obszarów perspektywicznych i/lub prognostycznych wystąpień
kopalin.
Uwarunkowania środowiskowe obszaru przetargowego
„Wetlina” zostały podsumowane na Fig. 1.3 i 1.4.
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KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „WETLINA
1.

2.

3.

4.

LOKALIZACJA OBSZARU
PRZETARGOWEGO NA MAPIE

POŁOŻENIE
ADMINISTRACYJNE

REGIONALIZACJA
FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA
(wg KONDRACKIEGO, 2013)

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW
WYZNACZAJĄCYCH
GRANICE OBSZARU
PRZETARGOWEGO

nazwa i numer arkusza
mapy w skali 1:50 000

Jabłonki 1065, Wetlina 1067

województwo

podkarpackie

powiat

leski

gmina i % powierzchni
zajmowanej w granicach
obszaru przetargowego

Cisna (91,67%), Baligród (1,47%)

powiat

bieszczadzki

gmina

Lutowiska (4,10%), Czarna (2,77%)

makroregion

Beskidy Wschodnie (522.1-2)

mezoregion

Bieszczady Zachodnie (522.12)

układ PL 1992 [X; Y]

158815.50

739398.07

159474.24

754616.81

141287.73

755460.15
wzdłuż granicy państwa

146816.39

739917.45

5.

POWIERZCHNIA OBSZARU
PRZETARGOWEGO

6.

CEL KONCESJI

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów
oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

7.

WIEK FORMACJI ZŁOŻOWEJ

utwory jednostek dukielskiej, przeddukielskiej i śląskiej

PRZYRODNICZE OBSZARY
PRAWNIE CHRONIONE

tak

parki narodowe

Bieszczadzki PN (19,08%) wraz z otuliną (19,43%)

rezerwaty
parki krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu
8.

Natura 2000 – SOO

[km2]

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

220,93

Olszyna Łęgowa w Kalnicy (<1%), Sine Wiry (<1%)
Ciśniańsko-Wetliński PK (78,80%), PK Doliny Sanu (2,1%)
nie
PLC180001 Bieszczady (100%)

Natura 2000 – OSO
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

nie

użytki ekologiczne

8

pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne

[tak (ilość) / nie]

1
nie
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KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „WETLINA”
9.

GLEBY CHRONIONE

[tak/ nie]

nie

10.

KOMPLEKSY LEŚNE

[tak/ nie]

tak

LASY OCHRONNE

[tak (powierzchnia,%
powierzchni zajmowanej
w granicach obszaru
przetargowego)/ nie]

149,3 km2 (68,3%)

[tak (ilość)/ nie]

nie

grodzisko

nie

osada

nie

cmentarzysko

nie

inne

nie

11.

12.

OBIEKTY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Zabytki archeologiczne

13.

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD
PODZIEMNYCH

[tak (numer, nazwa i wiek
zbiornika)/ nie]

nie

14.

STREFY OCHRONNE UJĘĆ
WODY

[tak/ nie]

nie

15.

STREFY OCHRONY
UZDROWISKOWEJ

[tak/ nie]

nie

16.

TERENY ZAGROŻONE
PODTOPIENIAMI

[tak/ nie]

nie

17.

UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA
KOPALIN

[tak (rodzaj kopaliny)/ nie]

tak (gaz ziemny)

18.

OBSZARY PROGNOSTYCZNE
I PERSPEKTYWICZNE
WYSTĘPOWANIA KOPALIN

[tak (rodzaj kopaliny)/ nie]

nie

19.

SIECI PRZESYŁOWE GAZU

[tak/ nie]

nie

20.

PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU

[tak/ nie]

nie

21.

DATA WYPEŁNIENIA KARTY

26.09.2017 r.

22.

ZESTAWIENIE
I OPRACOWANIE DANYCH

Paulina Kostrz-Sikora, Dominika Kafara

Fig. 1.3. Karta uwarunkowań środowiskowych dla obszaru przetargowego „Wetlina”.

Fig. 1.4. Mapa środowiskowa obszaru przetargowego „Wetlina”.
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Obszar przetargowy „Wetlina ”

2. BUDOWA GEOLOGICZNA
2.1. PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

Historia badań rejonu Wetliny sięga XIX wieku. Pierwsze
wzmianki o geologii obszaru znaleźć można na mapie Puscha-Koreńskiego (w: Ślączka, 1966). Dotyczyły one rud żelaza
wykorzystywanych w Cisnej. W 1883 roku Paul opisał region
Łupkowa (Paul, 1883). Tę część Bieszczadów obejmują arkusze „Atlasu Geologicznego Galicji” (Szajnocha, 1896, 1901).
Wieloletnie badania Opolskiego (1926, 1927, 1928, 1930, 1933)
pozwoliły na zarysowanie ogólnego obrazu kartograficznego
tego regionu, jak i na sformułowanie podstaw stratygrafii. Autor dokonał podziału litologicznego warstw krośnieńskich,
które wypełniają tutaj tzw. centralną depresję karpacką (CDK).
Ponadto Opolski (op. cit.) wydzielił tzw. płaszczowinę michowską zwaną później dukielską. Podał także zarys głównych
elementów tektonicznych, m.in. łuski Bystrego.
Z pierwszych opracowań dotyczących ropy naftowej należy wspomnieć o opracowaniu Krajewskiego (1932) dotyczącym eksploatowanego do końca XIX wieku złoża ropy naftowej
w Rajskiem. Na uwagę zasługują liczne prace Horwitza
(1927a, b, 1928, 1929, 1930a, b, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936)
dotyczące regionu oraz problemu podziału warstw krośnieńskich, a także Teisseyre’a (1932a, b) – odnoszące się do utworów jednostki dukielskiej.
Przedwojenne materiały kartograficzne wykorzystał Świdziński (1953, 1958) w zestawionej przez siebie przeglądowej
mapie w skali 1:200 000. Największy wkład w poznanie budowy geologicznej rejonu Wetliny wniosły badania Ślączki
(1956, 1958a, b, c, 1959a, b, c, 1961a, b, c, 1963a, b, 1966,
1968, 1970, 1971, 1977a, b), który podał zarówno szczegółową stratygrafię jednostki dukielskiej, jak też strefy przeddukielskiej czy łuski Bystrego. Autor ten angażował się ponadto
w szereg opracowań dotyczących badań podstawowych
z zakresu mineralogii czy sedymentologii (Dżułyński i in., 1957;
Dżułyński i Ślączka, 1958; Koszarski i in., 1961; Blaicher
i Ślączka, 1963). Tej części Bieszczadów dotyczyły również
prace z zakresu tektoniki oraz badania dotyczące rozwoju
ciosu (Rubinkiewicz, 1998). Procesami morfogenetycznymi
na tym obszarze zajmował się Pękala (1969).
Na obszarze przetargowym wykonano także szereg obserwacji dotyczących stref mineralizacji, której przejawy po
raz pierwszy stwierdzone zostały przez Kamieńskiego (1937),
ponadto zajmowali się nią m.in. Ostrowicki (1958), Bojakowska
i Borucki (1992) , Młynarczyk (1996), Rybak (2000) oraz Jarmołowicz-Szulc i Dudok (2005). Wykonano też badania petrograficzne ogniw piaskowcowych pod kątem wykorzystania
surowcowego (Peszat, 1984, 1988; Peszat i Buczek-Pułka,
1984; Peszat i in., 1985; Ratajczak, 1984, 1986, 1989). Przejawy mineralizacji dały podstawę do poszukiwań wód mineralnych. Płytkie wiercenia i badania pod tym kątem (Poprawa,
1977) doprowadziły do odkrycia m.in. wód arsenowych
w rejonie Bystrego. Warte podkreślenia jest zaangażowanie
Żgieta (1954, 1955) w rozpoznanie terenu.
Wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny na terenie Bieszczadów głębokie otwory wiertnicze (Ślączka, 1968,
1969; rozdział 5) pozwoliły w pewnym stopniu wyjaśnić relacje
przestrzenne jednostek litostratygraficznych, jednak znaczna

część opisywanych profili wymaga reinterpretacji. Szereg
profili i odsłonięć umożliwił przeprowadzenie badań sedymentologicznych odnoszących się do charakteru depozycji poszczególnych ogniw (Dżułyński i in., 1957; Dżułyński i Ślączka, 1958a, c). Materiał zebrany na profilach tej części Karpat
posłużył do badań stratygraficznych, głównie ogniw oligoceńskich (Blaicher i Ślączka, 1970 a, b; Olszewska, 1973, 1975,
1980; Olszewska i Smagowicz, 1977). Obserwacje kierunków
transportu materiału klastycznego posłużyły do opracowań
dotyczących rekonstrukcji paleogeograficznych (Koszarski
i in., 1961). Wracano także do ciągle rozpatrywanego tematu
podziału warstw krośnieńskich (Sikora, 1959; Koszarski i Żytko, 1959; Jucha i Kotlarczyk, 1961; Żgiet, 1963). Profile otworów na obszarze przetargowym były podstawą do prób tworzenia pierwszych przekrojów zbilansowanych i opracowania
modeli dotyczących przestrzennych relacji elementów tektonicznych (Roure i in., 1993). Północno-zachodnia część terenu była także polem obserwacji z zakresu tektoniki oraz badań
dotyczących rozwoju ciosu (Rubinkiewicz, 1998, 2007; Mastella i Zuchiewicz, 2000;). Układ uskoków w tym rejonie przedstawili Mastella i Szynkaruk (1998).
Podsumowaniem prac kartograficznych na obszarze przetargowym były mapy w skali 1:200 000 (Ślączka i Żytko,1979;
Jankowski i in., 2004). Melanże tektoniczne odkryte na obszarze arkusza w ramach prac kartograficznych były tematem
opracowań Jankowskiego (2007, 2008).
Istotne znaczenie ma odporność na wietrzenie poszczególnych ogniw litologicznych, ale największy wpływ na morfologię terenu ma układ strukturalny, a szczególnie nieciągłości tektoniczne. Ciąg potoków i głównych rzek założony jest
na szczelinach uskokowych, poszerzanych przez erozje.
Wzdłuż koryt rzek i potoków zaznaczają się poziomy tarasów
rzecznych i niekiedy stożki napływowe. Erozja rzek doprowadza do wypreparowania w Bieszczadach w wielu miejscach
malowniczych progów skalnych, zwłaszcza na wychodniach
piaskowców warstw ciśniańskich i warstw hieroglifowych.
Stwierdzić można wyraźny związek „meandrowania” większych rzek z dopasowywaniem koryta do przebiegu uskoków
(Margielewski, 2004). Tarasy rzeczne w tym regionie są to
głównie tarasy erozyjno-akumulacyjne. Większość mniejszych
dopływów głównych rzek płynie wciętymi dolinami. Zauważyć
można tendencje do zawieszania dolinek rzek. Ułożenie głównych grzbietów na obszarze Bieszczadów jest związane
z przebiegiem elementów tektonicznych, podkreślonych wychodniami piaskowców warstw ciśniańskich lub otryckich.
Natomiast strefy obniżeń pokrywają się z wychodniami warstw
krośnieńskich. Głęboko wcięte doliny wciosowe rozcinają strome grzbiety. Na przeważającej części obszaru stromo nachylone stoki rozcięte są głębokimi, pozbawionymi aluwiów dolinami. Powierzchnie stoków charakteryzują się progami
i załomami strukturalnymi. Nisze osuwisk mają niekiedy kilka
metrów wysokości. Osuwiska w tej części terenu są głębokie
i obejmują podłoże podczwartorzędowe.
Obserwacje terenowe (por. Jankowski i Ślączka,
2014; Jankowski, 2017) nie potwierdzają występowania tzw.
powierzchni zrównań opisywanych z tego obszaru. Widoczne
w obrazie morfologicznym zrównania to raczej powierzchnie
strukturalne i mające związek z tektoniką, ułożeniem warstw,
ponadto ze zróżnicowaniem odporności na wietrzenie poszczególnych ogniw litologicznych.
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2.2. STRATYGRAFIA

Obszar przetargowy „Wetlina” znajduje się na pograniczu
trzech elementów tektonicznych o odrębnych sekwencjach
skalnych (Fig. 2.1). Wyróżnia się tu sekwencje jednostki dukielskiej, o odmiennym od pozostałych jednostek wykształceniu utworów późnej kredy, sekwencje tzw. strefy przeddukielskiej (strefa ma charakter wyraźnie wyodrębnionego
elementu tektonicznego, ale skład facjalny podobny do jednostki śląskiej) i jednostkę śląską, której elementem jest CDK,
o charakterze rowu tektonicznego z założeniami tektonicznymi odziedziczonymi jeszcze z wczesnego oligocenu (por.
Jankowski, 2015).
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Nie wszystkie elementy sukcesji można znaleźć na obszarze przetargowym. Różnice w składzie sekwencji wynikają z ujęcia w elementy tektoniczne nieco odrębnych obszarów
basenowych, co może wynikać ze zmian konfiguracji basenu
albo też z odmiennej geometrii basenów ukształtowanych jako
np. system półrowów. Wszystkie elementy tektoniczne mają
jednakże w składzie podobnie wykształcone utwory oligocenu: warstwy menilitowe i krośnieńskie, choć pojawia się tu
facja tzw. warstw przejściowych, zawierająca facje litologicznie podobne zarówno do ciemnych utworów warstw menilitowych, jak i do szarych warstw krośnieńskich.

Fig. 2.1. A. Pozycja obszaru przetargowego „Wetlina” na mapie geologicznej Karpat zewnętrznych (Jankowski, 2017; zmienione). B. Przekrój
geologiczny przez południową część obszaru przetargowego „Wetlina” na pograniczu jednostek dukielskiej i śląskiej (Rubinkiewicz i Tomaszczyk,
2017). Skróty nazw: jednostka magurska - J.M; jednostka dukielska - J.D; jednostka śląska - J.Ś; jednostka podśląska - J.P; jednostka węglowiecka - J.W; jednostka skolska - J. S.; jednostka borysławsko-pokucka - J.B.P; jednostka stebnicka - J.St
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2.2.1. SERIA ŚLĄSKA
W pełnym wykształceniu na powierzchni terenu utwory
serii śląskiej znajdujemy w rejonie tzw. łuski Bystrego, na południe od Baligrodu (na zachód od obszaru przetargowego).
Starsze elementy, poza odsłoniętymi na powierzchni, spotykamy także w wierceniach. Na całą sekwencję jednostki śląskiej (Fig. 2.2 i 2.3) składają się elementy deponowane od
wczesnej kredy (warstwy cieszyńskie) po oligocen/miocen
(łupkowe poziomy warstw krośnieńskich).
Piaskowce średnioławicowe i cienkoławicowe oraz
łupki – warstwy cieszyńskie górne (kreda dolna, walanżyn)
występują na zachód od obszaru przetargowego (na południe
od Baligrodu) w łusce Bystrego (Jankowski i Ślączka, 2014;
Jankowski, 2017), gdzie, co jest ewenementem tej części Karpat, pojawiają się na powierzchni. Łuska Bystrego przylega
do CDK – szerokiej i głęboko zakorzenionej struktury tektonicznej, ograniczonej strefami uskoków, prawdopodobnie
odziedziczonych po wcześniejszych etapach górotwórczych.
W obrębie łuski Bystrego odsłaniają się najstarsze, dolnokredowe ogniwa serii. Brak ich jednakże w otworach Wetlina,
zlokalizowanych na obszarze przetargowym. Najstarszym
elementem facjalnym są tutaj warstwy cieszyńskie górne. Są
one reprezentowane przez około kilkusetmetrową serię ciemnobrunatnych, silnie wapnistych piaskowców średnio- i cienkoławicowych przeławicanych ciemnobruntanymi i czarnymi
łupkami ilastymi, rzadziej wapnistymi (Fig. 2.4 i 2.5) . Piaskowce cienkoławicowe są drobno- i średnioziarniste, laminowane.
W dolnej części profilu występują dość licznie wkładki
piaskowców gruboławicowych (do 1 m) o warstwowaniu frakcjonalnym. We frakcji grubszej oprócz na ogół dobrze obtoczonych ziaren kwarcu występują fragmenty wapieni pelitycznych, zoogenicznych i oolitycznych oraz ułamki mszywiołów
i klasty łupków, zupełnie sporadycznie pojawiają się okruchy
węgla kamiennego. Piaskowce są poprzecinane białymi żyłkami kalcytu. Podrzędnie występują pojedyncze ławice mułowców wapnistych z ziarnami kwarcu, klastami łupków, fragmentami mszywiołów, muszli i aptychów. Ku górze profilu
ławice piaskowców cienieją i stają się drobniej ziarniste,
a zwiększa się ilość wkładek łupkowych. W tej wyższej części
pojawiają się wapienie piaszczyste, wapienie plamiste oraz
soczewki brunatnych rogowców z igłami gąbek. Sporadycznie
pojawiają się cienkie syderyty.

Fig. 2.2. Profil litostratygraficzny jednostki śląskiej (materiały
autorskie).

Fig. 2.3. Profile jednostek Karpat zewnętrznych odpowiadające jednostce śląskiej (Jankowski i in., 2012).

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów
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Ogniwo to jest dobrze odsłonięte jedynie w Rabskim Potoku i potoku Jabłonka, gdzie osiąga miąższość do 300 m,
choć liczne ścięcia tektoniczne (ułożone geometrycznie
w strukturę kwiatową ujmującą cały profil) nie pozwalają na
dokładne obliczenie miąższości. W części stropowej omawianej serii, w potoku Jabłonka, pojawia się kilkumetrowy kompleks o zdecydowanej przewadze ciemnych łupków ilastych,
które mogą odpowiadać silnie tu zredukowanym łupkom wierzowskim, co udowodniono stratygraficznie (Jankowski

i Ślączka, 2014). Może to potwierdzać również zespół otwornicowy, w którym stwierdzono Saccammina placenta (Grzybowski), Ammodiscus tenuissimus (Gumbel), Trochammina
vocontiana (Moullade), Thalmannammina neocomiensis (Geroch), Haplophragmoides kirki (Wickenden), Haplophragmoides
nonioninoides (Reuss), Recurvoides ajf. contortus (Earland),
Praedorothia haute-riviana (Moullade). Warstwy cieszyńskie
zostały przebadane i wykazują dojrzałość materii organicznej
(I. Matyasik – inf. ustna).

Fig. 2.4. Potok Jabłonka. Warstwy cieszyńskie (Jankowski, materiały autorskie).

W profilu łuski Bystrego, nad warstwami cieszyńskimi,
pojawiają się warstwy grodziskie (hoteryw–apt). Jest to
kompleks o grubości około 100 m, składający się głównie
z piaskowców gruboławicowych, rzadziej średnioławicowych,
szarych, niekiedy niebieskawych. Piaskowce są frakcjonowane, w spągu gruboziarniste lub drobnozlepieńcowe. Oprócz
ziaren kwarcu zawierają skalenie, mikę oraz fragmenty fauny
(człony liliowców, skorupy małży, igły gąbek) i zwęglonej flory.
Spoiwo jest ilasto-wapienne, niekiedy lekko żelaziste, co powoduje, że niektóre odmiany piaskowców pokrywają się przy
wietrzeniu wiśniowym nalotem. Łupki przekładające piaskowce są na ogół wapniste, jasno- i ciemnoszare, z drobnymi
fukoidami. Miejscami występują soczewki syderytów. W górnej części profilu pojawiają się wkładki łupków czarnych przeławicanych piaskowcami kwarcytowymi z zielonymi ziarnami

glaukonitu, już o litotypie warstw lgockich. Sporadycznie pojawiają się ławice jasnoszarych margli krzemionkowych. Ten
poziom nie został osiągnięty wierceniami na obszarze przetargowym.
Wyższą część profilu w tym rejonie, znaną jedynie z odsłonięć w okolicach Baligrodu (łuska Bystrego), zaczynają
warstwy lgockie (kreda górna, alb – cenoman). Ogniwo
warstw lgockich jest dwudzielne: w dolnej części przeważają
piaskowce gruboławicowe, w górnej zaś – cienkoławicowe
(Jankowski i Ślączka, 2014; Jankowski, 2017). W warstwach
lgockich dolnych przeważają piaskowce średnio- i gruboziarniste, frakcjonowane, silnie skrzemionkowane, o przełamie
tnącym, barwie ciemnej, prawie czarnej. W części dolnej profilu, niedaleko przejścia do ogniwa piaskowców grodziskich,
występują sporadycznie piaskowce o spoiwie słabo wapnistym.

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów
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Fig. 2.5. Rabski Potok. Warstwy cieszyńskie (Jankowski, materiały autorskie).

Oprócz ziaren kwarcu występują ziarna skaleni, klasty ciemnobrunatnych łupków, drobne okruchy fauny otwornicowej,
liliowców, mszywiołów oraz igły gąbek. Spotyka się drobne
wpryśnięcia pirytu. Piaskowce lub zespoły piaskowców przekładane są kompleksami (do 10 m) łupków czarnych, liściastych, twardych, niewapnistych, niekiedy krzemionkowych.
Łupki te pokrywają się żółtym, czerwonym lub pomarańczowym nalotem. Zupełnie podrzędnie przybierają one barwę
szarą i widoczne są wtedy drobne fukoidy. Sporadycznie pojawiają się mułowce słabo wapniste. W kompleksach łupkowych występują podrzędnie cienkie ławice laminowanych
piaskowców krzemionkowych. Warstwy lgockie górne składają się z piaskowców średnio- i cienkoławicowych, przeławicanych ciemnymi łupkami. Piaskowce są drobnoziarniste,
rzadziej średnioziarniste, wyraźnie laminowane, kwarcytowe,
o przełamie tnącym. Zawierają liczne ziarna glaukonitu nadające im barwę jasnozielonawą. Łupki są czarne, twarde, na
ogół bezwapniste, krzemionkowe. Na powierzchni łupków
występuje czerwony i żółty nalot. Miejscami stwierdzono cienkie warstwy łupków silnie skrzemionkowanych. Podrzędnie
pojawiają się łupki szare, plamiste. W górnej części profilu
ilość łupków maleje i zdecydowanie przeważają piaskowce
cienkoławicowe. Zarówno piaskowce z warstw lgockich dolnych, jak i górnych wietrzejąc, rozsypują się na ostrokrawędzisty gruz sypiący się po zboczach. Facja warstw lgockich
uważana jest za fację basenową, rozprzestrzenioną w bardzo
podobnym litologicznie wykształceniu po całym basenie Kar-

pat zewnętrznych, aż po obszar Rumunii. Nie wykazuje jednakże cech typowych dla głębokowodnych turbidytów (należy
przeprowadzić badania sedymentologiczne w celu określenia
paleogłębokości i analizę basenową). Najlepiej warstwy lgockie są odsłonięte w Rabskim Potoku i pobliskim kamieniołomie,
gdzie znajdują się w pozycji odwróconej, z licznie występującymi kanałami (Fig. 2.6 – 2.8). Warstwy lgockie osiągają tu
miąższość ponad 200 m i podobnie jak warstwy cieszyńskie
górne są silnie ścięte tektonicznie i zmineralizowane, głównie
mineralizacją kwarcową.
W odsłonięciach łuski Bystrego (w potoku Jabłonka, na
południe od Baligrodu) pojawiają się tzw. łupki pstre (cenoman-turon), które można tu uznać za odpowiednik warstw godulskich, dobrze rozwiniętych w zachodniej części Karpat. Rozwinięte są jako około kilkudziesięciometrowy kompleks
czerwonych łupków. Warstwy te zaczynają się kilkudziesięciocentymetrowym kompleksem łupków szarych, twardych
i bezwapnistych. Ku górze przechodzą w ceglastoczerwone
łupki ilaste, stanowiące zasadniczą masę łupków godulskich.
Są one twarde, grubo łupiące się, bezwapniste. Kompleks
łupków czerwonych kończy się ponownie kilkudziesięciocentymetrową serią łupków szarych i zielonoszarych. W osadzie
typu sedymentacji tła, jakim są łupki czerwone, występują
włożone w tę sukcesję miąższe kompleksy piaskowcowe. Poziom godulskich łupków czerwonych odpowiada szeroko rozprzestrzenionym w Karpatach czerwonym osadom marglistym,
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Fig. 2.6. Rabski Potok. Warstwy lgockie. Struktury typu końskiego ogona (Jankowski, materiały autorskie).

Fig. 2.7. Kamieniołom Rabe. Uskoki normalne (kolaps) w obrębie warstw lgockich (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.8. Rabski Potok. Warstwy lgockie. Nasunięcia wsteczne w obrębie struktury kwiatowej (Jankowski, materiały autorskie).

a niekiedy nawet wapieniom (znanym pod nazwą couche
rouges) i rozpoczyna cykl czerwonych osadów w basenie
Karpat. Miąższość tego wydzielania sięga w rejonie bieszczadzkim do 50 m.
Nad nimi pojawia się kompleks warstw istebniańskich
(kreda górna – paleocen), zwykle dwudzielny, rozwinięty jako
dwa cykle o coraz drobniejszym ziarnie. Dobre odsłonięcia
znajdują się w łusce Bystrego, ale poziomy warstw istebniańskich zostały nawiercone także na obszarze przetargowym
(np. otwór Wetlina 7; Fig. 2.9 i 2.10). Rozpoczynają je piaskowce istebniańskie dolne, których miąższość dochodzi do ok.
500 m. Piaskowce są gruboławicowe o spoiwie ilasto-wapnistym. Są one jasnoszare, gruboziarniste, o niskim stopniu
wysortowania, frakcjonowane, składają się z ziaren kwarcu,
skaleni, blaszek miki i klastów łupkowych. Ku stropowi profilu
pojawiają się ławice piaskowców drobnoziarnistych, silnie
wapnistych, laminowanych, szaroniebieskich z żyłkami kalcytu. Piaskowce przeławicane są łupkami szarymi, rzadziej
brunatnymi, grubo łupiącymi się, ilastymi, sporadycznie
wapnistymi. W obrębie tego wydzielenia spotkać można
kompleks o litotypie warstw inoceramowych, znanym z innych
jednostek, co świadczy o zazębianiu się facji istebniańskiej
i inoceramowej i ich wspólnym występowaniu w basenie. Typ
warstw inoceramowych, o miąższości kilkudziesięciu metrów,
jest zbudowany ze średnio- i cienkoławicowych, drobnoziarnistych, silnie wapnistych piaskowców barwy niebieskoszarej.
Cechą charakterystyczną piaskowców o typie inoceramowym
jest występowanie laminowania konwolutnego, w wyższej
części kompleksu równoległego, co nadaje piaskowcom charakter płytowy. Piaskowce tego kompleksu przeławicane są
łupkami szarymi, twardymi i bezwapnistymi. Piaskowce warstw
istebniańskich dolnych przechodzą ku górze profilu w łupki

pstre i piaskowce (łupki istebniańskie dolne, paleogen). Łupki,
które tworzą grubsze kompleksy, są ilaste, czerwone, cienko
i grubo łupiące się, jasno- i ciemnoszare oraz jasnozielone.
Ławice piaskowców osiągają miąższości do kilku metrów,
szczególnie w dolnej części profilu. Są to piaskowce średnioziarniste, rzadziej gruboziarniste lub drobnozlepieńcowe, frakcjonowane, niekiedy z dużą ilością spoiwa, na ogół bezwapniste, szaroniebieskie. Sporadycznie zawierają oprócz ziaren
kwarcu również skalenie. W piaskowcach występują sporadycznie drobne konkrecje pirytowe. Podrzędnie pojawiają się
piaskowce cienkoławicowe, drobnoziarniste, laminowane,
glaukonitowe. Miąższość kompleksu łupkowo-piaskowcowego wynosi do 50 m. Pojawienie się poziomu łupków istebniańskich wymaga badań sedymentacyjnych – mogą być wynikiem
relatywnego podniesienia poziomu morza lub też mogą stanowić osady tzw. sedymentacji pozagroblowej (ang. channel
levee) w stosunku do depozycji masywnych piaskowców istebniańskich. Nad tym poziomem łupków pojawiają się piaskowce gruboławicowe następnego cyklu, czyli piaskowce istebniańskie górne (warstwy istebniańskie górne), które tworzą
kompleks piaskowców gruboławicowych, średnio- i gruboziarnistych, niekiedy zlepieńcowatych, o spoiwie ilasto-krzemionkowym, barwy jasnoszarej, a przy zwietrzeniu przybierających
barwę rdzawoczerwoną. Składają się z ziaren kwarcu oraz
podrzędnej ilości ziaren skaleni, drobnej miki i sporadycznie
glaukonitu. W zwietrzałych ziarnach kwarcytu pojawiają się
czasem drobne kryształki czerwonego realgaru. W części
spągowej kompleksu stwierdzono ławice zlepieńców zbudowanych głównie z ziaren kwarcu z pojedynczymi klastami
twardych czarnych łupków. Występują również ławice żwirowców ilastych z obtoczonymi ziarnami kwarcu dochodzącymi
do kilku centymetrów. Piaskowce wietrzejąc, rozpadają się na
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Fig. 2.9. Kamieniołom Rabe. Warstwy istebniańskie (Jankowski, materiały autorskie).

różnej wielkości bloki i tworzą na zboczach charakterystyczne gołoborza. Łupki przeławicające piaskowce są szare, ciemnoszare i zielone, bezwapniste, twarde. W obrębie piaskowców, w spękaniach widoczna jest mineralizacja kwarcowa.
Dwa cykle sedymentacji warstw istebniańskich kończą łupki
istebniańskie górne. Jest to około kilkudziesięciometrowy
kompleks łupków ilastych ciemnoszarych, niekiedy brunatnawych, dość twardych, często z ciemniejszymi fukoidami.
W części niższej pojawiają się wkładki łupków wapnistych
oraz cienkoławicowych, drobnoziarnistych piaskowców kwarcytowych. Charakterystyczną cechą omawianego kompleksu
łupkowego są soczewki i warstwy czerwonawych syderytów.
Spotyka się również konkrecje pirytowe. W stropowej części
profilu pojawiają się wkładki łupków jasnozielonych, ilastych
oraz cienkoławicowych, drobnoziarnistych, laminowanych,
zielonawych piaskowców glaukonitowych.
W profilach łuski Bystrego i w wierceniach z obszaru przetargowego ponad cyklem warstw istebniańskich pojawiają się
piaskowce gruboławicowe i zlepieńce – piaskowce ciężkowickie (eocen). Warstwy te są reprezentowane przez trzy ławice
piaskowców i zlepieńców. Poniżej kompleksu piaskowcowego
leży niekiedy kilkunastometrowa seria zielonych i czerwonych
łupków ilastych oraz piaskowców cienkoławicowych, drobnoi średnioziarnistych z klastami zielonych łupków (o typie warstw
hieroglifowych). Występujące tu zlepieńce są frakcjonowane,
amalgamowane i zbudowane z ziaren (do kilku centymetrów)

głównie kwarcu, podrzędnie skaleni oraz klastów ciemnoszarych
i jasnozielonych łupków osiągających wielkość od kilku do przeszło 20 centymetrów. Ławice zlepieńców przedzielone są ciemnoszarymi łupkami i mułowcami z wkładkami żwirowców ilastych.
Nad poziomem piaskowca ciężkowickiego pojawia się szeroko rozprzestrzeniona w Karpatach (widoczna w odsłonięciach
i wierceniach z jednostki śląskiej i dukielskiej) facja warstw hieroglifowych (eocen). Na obszarze przetargowym jest znana
jedynie z otworów wiertniczych. Jest to kompleks cienkoi średnioławicowych piaskowców kwarcytowych, drobno- i średnioziarnistych, laminowanych, często glaukonitowych, rzadziej
frakcjonowanych, barwy zielonawej, szarej, niekiedy prawie
czarnej, szklistych oraz łupków ilastych zielonych i szarych. Lokalnie występują łupki ciemne – czarne lub brunatne, zbliżone
wyglądem do łupków menilitowych. Kompleks warstw hieroglifowych łuski Bystrego niezbyt różni się od kompleksu warstw
hieroglifowych zaliczanych już do jednostki dukielskiej, co świadczy o ujednolicaniu facji obserwowanych w południowej części
obszaru. Warstw hieroglifowe jednostki śląskiej wykazują charakter basenowych turbidytów – udział gruboławicowych piaskowców jest tu znikomy. Górna część warstw hieroglifowych
jest miejscami zastąpiona przez litofację piaskowców gruboławicowych. Tworzą one miąższe kompleksy w stropie warstw
hieroglifowych, na ogół poniżej margli globigerynowych Jest to
zespół piaskowców gruboławicowych, niekiedy zlepieńców,
o warstwowaniu frakcjonowanym i o jasnych barwach. Spoiwo
jest ilaste lub ilasto-wapniste. Oprócz ziaren kwarcu zawierają
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Fig. 2.10. Kamieniołom Rabe. Warstwy istebniańskie (Jankowski, materiały autorskie).

zwietrzałe skalenie, klasty brunatnych i zielonych łupków oraz
podrzędnie fragmenty gnejsów i zielonych łupków metamorficznych. Innym typem są piaskowce brunatne, średnioziarniste,
z dużą ilością ilastego matriksu, przechodzące niekiedy w mułowce piaszczyste. Lokalnie pojawiają się szare ilasto-wapniste
piaskowce gruboławicowe. Gdzieniegdzie, m.in. w rejonie Cisnej,
w ich najwyższej części pojawiają się już wkładki margli globigerynowych. Grubość warstw hieroglifowych w strefie przeddukielskiej przekracza 300 m, w łusce Bystrego zmniejsza się do
około 100 m. Badania mikrofaunistyczne prowadzone zarówno
w łusce Bystrego (Jankowski i Ślączka, 2014), jak i w strefie
przeddukielskiej wskazują, że warstwy te reprezentują cały
eocen. Górna granica warstw hieroglifowych w łusce Bystrego
ma charakter tektoniczny, jedynie w małym lewym dopływie
potoku Jabłonka odsłania się ich najwyższa część
i przejście do kilkumetrowej serii zielonawożółtych margli
z licznymi globigerynami mogących reprezentować ogniwo margli globigerynowych. W strefie przeddukielskiej cienki poziom
margli globigerynowych został stwierdzony tylko w niektórych
profilach. Zasadniczo występuje on powyżej kompleksu piaskowcowego, lokalnie tworząc wkładki w jego wyższej części, lub
przy braku tego kompleksu – powyżej warstw hieroglifowych.
Reprezentowany jest przez szarozielone, miękkie margle z licznymi globigerynami.
Warstwy hieroglifowe stanowią typową fację basenową
rozprowadzaną w basenie przez prądy zawiesinowe – wyznaczają oś basenu i są wspólne dla wszystkich rejonów. Ścięte

tektonicznie, są elementem profili każdej większej jednostki
tektonicznej. W wielu miejscach w rejonie bieszczadzkim nad
poziomem warstw hieroglifowych, zarówno w jednostce dukielskiej, jak i śląskiej, pojawia się poziom tzw. piaskowców
z Mszanki, które są wykształcone podobnie jak w jednostce
dukielskiej (co świadczy o ujednoliceniu basenu dzielonego
niekiedy na subbaseny). Są to masywne, „cukrowate” piaskowce o spoiwie ilasto-krzemionkowym, barwy od jasnoszarej do brunatnej. Piaskowce są zwykle różnoziarniste, w obrębie ławic często widoczne są struktury osuwiskowe.
Kompleks piaskowców z Mszanki jest obecnie zaliczany do
oligocenu (Jankowski i in., 2004, 2012).
W rejonie bieszczadzkim nad piaskowcami albo nad poziomem margli globigerynowych pojawia się szeroko rozprzestrzeniony w całych Karpatach poziom warstw menilitowych,
obejmujący wiele zróżnicowanych litologicznie facji (Fig. 2.11
i 2.12). Wyznacznikiem tego poziomu są przede wszystkim liściaste, twarde łupki brunatnoczekoladowe. Pojawiają się również łupki grubiej łupliwe, mułowcowe, laminowane, brunatne.
Piaskowce występują podrzędnie, są cienko-, rzadziej
średnioławicowe, drobnoziarniste, bezwapniste i brunatne.
Bardzo charakterystyczny jest poziom rogowców, które niekiedy traktowane są jako poziom korelacyjny. W wielu przypadkach
można je wyróżnić kartograficznie. Na poziom rogowców składa się niekiedy kilkanaście cienkich ławic. Rogowce warstw
menilitowych tej części Karpat są zazwyczaj brunatne, przeławicane ciemnymi łupkami – osiągają do kilkunastu metrów
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miąższości. Ich pojawienie się w basenie może wynikać ze
znacznej dostawy rozpuszczonej w wodzie krzemionki (prawdopodobnie wulkanicznego pochodzenia). Nie są wyznacznikiem paleogłębokości (występują także w bardzo płytkich strefach basenu), tylko chemizmu wód.
W wyższej części warstw menilitowych brunatne łupki
liściaste są zastępowane przez łupki grubołupliwe i mułowce
(wapniste, brunatne). Pojawiają się również łupki szare,
wapniste. Ilość tych ostatnich zwiększa się ku stropowi i stają

się one elementem przeważającym. Piaskowce występują
podrzędnie. Są to piaskowce szare, cienko- i średnioławicowe,
drobnoziarniste, wapniste, laminowane oraz piaskowce brunatne, średnioławicowe, średnioziarniste, frakcjonowane,
niekiedy przechodzące ku górze w mułowce zawierające
charakterystyczne konkrecje piaszczyste. Cechą charakterystyczną kompleksu jest występowanie soczewek ankerytów
dolomitycznych. Warstwy menilitowe zostały szerzej opisane
w kontekście skały macierzystej.

Fig. 2.11. Okolice Cisnej. Warstwy menilitowe. Struktura typu duplex (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.12. Potok Wetlina. Wirowce w obrębie warstw menilitowych (Jankowski, materiały autorskie).

Seria naprzemianległych brunatnych i szarych łupków
stanowi sukcesję przejściową pomiędzy warstwami menilitowymi a wyżej leżącymi warstwami krośnieńskimi (Fig. 2.13

i 2.14). Ten poziom jest rozwinięty w jednostce dukielskiej
i w strefie przeddukielskiej (zaliczonej tradycyjnie do jednostki śląskiej).

Fig. 2.13. Potok Wetlina. Warstwy przejściowe (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.14. Potok Wetlina. Warstwy przejściowe (Jankowski, materiały autorskie).

Kompleks warstw przejściowych wykazuje stosunkowo
dużą obecność ciemnych łupków o wysokim TOC, jednakże
są one na obszarze przetargowym niedojrzałe termicznie.
Generalnie nad warstwami menilitowymi w rejonie bieszczadzkim pojawia się wielofacjalny i zróżnicowany litologicznie
kompleks warstw krośnieńskich. Szczególnie miąższy jest
w rejonie CDK – elementu wytworzonego w formie rowu tektonicznego i wypełnianego osadami syntektonicznej sedymentacji o typie warstw krośnieńskich, w znacznej mierze
o charakterze kompleksów spływowych. Ciekawym elementem
litologicznym, którego skład egzotykowy świadczy o podłożu
ówczesnego basenu warstw krośnieńskich, jest tzw. ławica
bukowiecka, którą stanowią mułowce z egzotykami. Są to utwory typu spływów rumoszowych (ang. debris flow), związane
asocjacyjnie najczęściej z fartuchowo deponowanymi piaskowcami z Otrytu. Transport odbywał się prawdopodobnie z południa. Wiązać je można z masywem marmaroskim czy też
z wyniesionymi czasowo utworami podłoża redeponowanymi
ze stref szelfowych. Skład egzotykowy to głównie łupki chlorytowo-muskowitowe czy zielone fyllity z granatami. W okolicy
Riszkanii i Bukowca (Ślączka, 1961a, 1963a, b; Ślączka i Wieser, 1962) stwierdzono znacznej wielkości bloki wapieni muszlowych. Najczęstszymi egzotykami są wapienie i bloki innych
ogniw – łupków menilitowych rozpoznanych przez Ślączkę
(1959b) jako „łupki skał dukielskich”. Świadczą one o tym,
że erozja doszła do podłoża Karpat. W materiale egzotykowym
znaleźć można także klasty warstw krośnieńskich. Tego typu

osady są składnikiem asocjacji facjalnej skłonu. Występują
zwykle nieregularnie i choć zostały tu wydzielone, nie mogą
być brane pod uwagę jako poziom korelacyjny, co niekiedy ma
miejsce w innych opracowaniach. Skład egzotyków tego wydzielenia ma znaczenie dla rozważań nad rozwojem regionu,
ale także nad systemem naftowym Karpat. Egzotyki dokumentują głębokość erozji podczas oligoceńskiej ekstensji oraz budowę podłoża CDK i ewentualne występowanie skał macierzystych starszych niż sekwencje nasuniętych Karpat.
W całym rejonie CDK, zwyczajowo zaliczanej do jednostki śląskiej, występuje szereg facji warstw krośnieńskich – ich
obszary alimentacyjne znacznie się różnią. Wydzielono tu
tradycyjnie cykle otrycki i leski. Ten układ wymaga badań sedymentologicznych, gdyż może być odzwierciedleniem jednej
strefy basenowej zasilanej z kilku stron. W cyklu otryckim, nad
warstwami menilitowymi wydziela się najniższy poziom łupków
i piaskowców cienko- i średnioławicowych znanych jako ogniwo podotryckie lub ogniwo z Zatwarnicy i klasyfikowanych
jako warstwy krośnieńskie dolne. Charakter litologiczny warstw
krośnieńskich tego regionu sprawia problemy w ich rozpoziomowaniu kartograficznym. Wątpliwości ponadto budzą opisy
profili wielu wierceń, np. otworu Polanki IG-1 (Żgiet, 1974) czy
otworów Wetlina.
Jak wspomniano powyżej, w rozwoju warstw krośnieńskich
daje się zauważyć wykształcenie systemu depozycyjnego
z trzema kierunkami zasilania. Na obszarze przetargowym
„Wetlina”, w jego części przypadającej na CDK, można wy-
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Fig. 2.15. Brzegi Górne. Warstwy krośnieńskie. Ogniwo piaskowców z Otrytu (Jankowski, materiały autorskie).

dzielić dwie serie piaskowców gruboławicowych o przeciwnych
kierunkach transportu, które ku górze profili zastępowane są
przez sekwencje o coraz mniejszym udziale piaskowców gruboławicowych. Materiał gruboławicowych piaskowców był
transportowany bądź z północy (system leski), bądź z południa
(system otrycki). Istnieją też różnice litologiczne pomiędzy typami gruboławicowych piaskowców. Występujące ponad piaskowcami gruboławicowymi turbidytowe sekwencje o zmiennym udziale piaskowców i łupków mają prostopadły do
gruboławicowych piaskowców kierunek depozycji. Wytyczają
one osiową część rynny i mogą być związane z systemem
zasilania niezależnym zarówno od systemu leskiego, jak też
od otryckiego. Wydzielono zatem dwa regiony facjalne – rejon
leski w północnej części obszaru Bieszczadów, z zasadniczym
udziałem piaskowców typu leskiego i kierunkiem transportu
z północy, oraz rejon otrycki, z przeważającym udziałem facji
piaskowców otryckich, których obszar alimentacji znajdował się
na południu. Jednakże problem relacji przestrzenno-czasowych
w basenie krośnieńskim wymaga analizy na szerszym obszarze. Trzeba zaznaczyć, że przejścia między ogniwami są stopniowe i nie zawsze możliwe do uchwycenia.
Utwory ogniwa podotryckiego występują pasami o przebiegu NW-SE. Ich kontakt z ogniwem warstw przejściowych
był opisywany na podstawie otworu Zatwarnica 1. Stopniowe
zwiększanie udziału piaskowców gruboławicowych powoduje,
że przejście do piaskowców otryckich nie jest ostre, co sprawia
trudności z dokładnym określeniem granicy tego wydzielenia.

Ogniwo wykształcone jest jako seria turbidytów cienkoławicowych piaskowców i łupków, barwy szarej, z dużą ilością muskowitu. Spoiwo jest wapnisto-ilaste. Łupki są często margliste.
Zwykle obserwować można wyższą część sekwencji Boumy
- Tcde. W obrębie ławic często występują konwolucje. Hieroglify na spągach ławic są to najczęściej hieroglify prądowe – jamki wirowe i ślady wleczenia. Transport materiału, o zwykle stałym kierunku, następował z północnego zachodu lub zachodu,
co sugeruje, że brak tu genetycznej łączności z dostarczanymi z południowego wschodu i południa piaskowcami otryckimi.
W wyższej części profilu pojawia się więcej piaskowców masywnych o grubszych ławicach, o litotypie piaskowców otryckich. Pobrane próbki wskazują na oligocen dolny. Wyżej
w profilu ogniwo z Zatwarnicy przechodzi już w piaskowce
gruboławicowe (piaskowce z Otrytu – Fig. 2.15 i 2.16). Pasy
wychodni piaskowców otryckich budują najwyższe wzniesienia (pasmo Połonin). Tworzą je masywne, zwykle szare piaskowce, odporne na wietrzenie. Grubość ławic dochodzi do
10 m. Wewnątrz ławic widoczna jest amalgamacja, rozmycia,
uziarnienie frakcjonalne, czasem zdarzają się ławice zlepieńcowate. W niektórych odsłonięciach widoczne są niezbyt
szerokie kanały wypełnione grubszym materiałem. Na spągowych powierzchniach najgrubszych ławic brak zwykle
hieroglifów prądowych, dominują struktury obciążeniowe.
Zwykle strop grubych ławic jest ostry. W dolnych partiach ławic
widoczne są niekiedy fragmenty porwanych łupków czarnych
lub szarych. Materiał ziarnowy stanowi głównie kwarc, ale
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Fig. 2.16. Piaskowce z Otrytu (Jankowski, materiały autorskie).

zdarzają się okruchy skał metamorficznych. W dolnej części
profilu dominują grube ławice piaskowcowe. Niekiedy ławice
piaskowców mają nadległe cienkie ławice łupków. Cechy ławic
piaskowców otryckich zdają się wskazywać na depozycje
w wyniku spływów gęstościowych o mieszanym charakterze.
W wyższej części profilu zaczynają pojawiać się sekwencje,
w których stosunek piaskowców do łupków jest coraz mniejszy
– w takich kilkudziesięciometrowych sekwencjach, choć dominują piaskowce, pojawiają się już ławice o turbidytowym
charakterze, co zdaje się wskazywać na bardziej dystalne
środowisko depozycji. Relacje wiekowe ogniwa piaskowców
otryckich i nadległego ogniwa piaskowcowo-łupkowego
(warstw nadotryckich) wymagają dalszych badań na obszarze
całej CDK. Kierunki transportu materiału najbardziej masywnych
piaskowców są zwykle prostopadłe do osi basenu, którą wytycza tutaj kierunek rozprowadzania materiału ogniwa piaskowcowo-łupkowego. Cykl kończy ogniwo nadotryckie (wykształcone jako piaskowce średnioławicowe i cienkoławicowe oraz
łupki). Przejście od ogniwa piaskowców otryckich jest niewyraźne. Osady są wykształcone jak typowe warstwy krośnieńskie – jako seria szarych grubo-, średnio- i cienkoławicowych
piaskowców, silnie wapnistych i mikowych. W niektórych partiach
występują konwolucje. Przeławicające je łupki są także szare,
silnie wapniste i mikowe. Na spągowych powierzchniach ławic
występują zwykle drobne hieroglify prądowe - jamki wirowe czy
ślady wleczenia, które wskazują na stałe kierunki transportu
z północnego zachodu lub z zachodu. Ku górze profilu znacz-

nie zwiększa się udział grubo łupiących się łupków krośnieńskich
o cechach wskazujących na nieturbidytowy charakter, brak jest
turbidytowej rytmiczności. Cienkoławicowe piaskowce mają tu
znikomy udział. W obrębie tego ogniwa występują poziomy
wapieni z Jasła, a nad nimi jest jeszcze znaczny nadkład, zwykle grubo łupiących się łupków, można przypuszczać, że nawet
w strefie otryckiej sedymentacja tego ogniwa mogła trwać do
miocenu. Oznaczone próbki, pobrane w pobliżu poziomu wapieni z Jasła, wskazują na wiek NP 24 (rupel-szat; Garecka,
materiały niepublikowane). Oznaczono m.in. Chiasmolithus sp.,
Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, Cribrocentrum reticulatum (Gartner et Smith) Perch-Nielsen, Cyclicargolithus abisectus
(Muller) Wise, Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay) Bukry,
Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler et Wade) Bukry et Percival,
Dictyococcites cf. callidus Perch-Nielsen, Dictyococcites
scrippsae Bukry et Percival, Ericsonia formosa (Kamptner) Haq,
Discoaster barbadiensis Tan, Reticulofenestra hillae Bukry et
Percival, Reticulofenestra sp., Zygrhablithus bijugatus (Deflandre)
Deflandre. Malata i in. (1997) wskazują, że warstwy nadotryckie
mogły być deponowane jeszcze w miocenie dolnym.
Ogniwo typowo łupkowe kończy sukcesję warstw krośnieńskich. Jest rozprzestrzenione na całym obszarze Karpat. Ciekawą facją o charakterze chronohoryzontu są tzw. wapienie
jasielskie. Powstały one w wyniku zakwitu nanoplanktonu.
Dominują dwie formy: Cyclicargolithus abisectus (Muller) Wise
i Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay) Bukry (M. Garecka,
informacja ustna). Opad nanoplanktonu był zakłócany dosta-
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wą materiału klastycznego. Zmienna na obszarze całego
basenu dostawa materiału klastycznego dzieli cały poziom wapieni na różną ilość ławic. Niezaburzone dostawą materiału
klastycznego sekwencje lamin dają możliwość korelacji tych
wapieni na niekiedy znacznym obszarze (Haczewski, 1989).
Nadległe warstwy wapieni – wydzielone przez Haczewskiego
(1984) jako tzw. poziom wapieni z Zagórza – nie wykazują już
takiej laminacji. Izochrona wapieni z Jasła dokumentuje rozkład
facji w basenie krośnieńskim.
Inną od piaskowców otryckich facją piaskowcową warstw
krośnieńskich CDK są piaskowce gruboławicowe i łupki typu
leskiego. Ogniwo to występuje w północno-wschodniej części
obszaru przetargowego, przed nasunięciem otryckim. Brak tu
widocznych kontaktów z ogniwem warstw menilitowych, które
je podścielają. Zasadniczy litotyp stanowią szare, rozsypliwe,
gruboławicowe piaskowce. Piaskowce są zwykle drobnoziarniste, rzadziej średnioziarniste. Uwagę zwraca bardzo dobre
wysortowanie i równoziarnistość. Prawie nie spotyka się grubszego ziarna. Oprócz dominujących ziaren kwarcu występują
niekiedy ziarna skaleni. Grube ławice piaskowców są zwykle
bezstrukturalne, na spągowych powierzchniach ławic brak
hieroglifów prądowych. Spoiwo jest przeważnie ilasto-wapniste
lub ilaste. Brak cech typowych dla dystalnych turbidytów,
a także kanałów widocznych w piaskowcach typu otryckiego.
Dobre wysortowanie ziarna, bezstrukturalność i masywność
ławic wskazują na depozycję masywnych piaskowców przynajmniej częściowo ze spływów masowych, w tym wypadku
o charakterze spływów ziarnistych, mogą też stanowić wysortowany początkowo na szelfie materiał, później redeponowany,
co lokuje miejsce depozycji piaskowca leskiego w pobliżu
szelfu. Wyższą cześć obserwowanych profili stanowią sekwencje z dominującym w ich dolnej części udziałem piaskowców
masywnych. Ku górze pojawiają się już typowo turbidytowe
sekwencje z większym udziałem łupków. Zaobserwowane
kierunki transportu, trudne niekiedy do pomierzenia (brak hieroglifów prądowych na spągu najbardziej masywnych piaskowców), to transport z północy i północnego wschodu.
W serii leskiej w obrębie CDK, nad piaskowcem leskim
występuje ogniwo piaskowców grubo- i średnioławicowych
oraz łupków. Uważa się, że ich sedymentacja kończy się już
w miocenie. Są to typowe, dystalne turbidyty, z dobrze widocznymi sekwencjami Boumy. Stanowią je grubo-,
średnioławicowe, szare, mikowe piaskowce, przeławicone
szarymi, marglistymi łupkami. Hieroglify prądowe – jamki wirowe, ślady wleczenia i saltacji – wskazują na stosunkowo
stały transport z kierunku północno-zachodniego lub zachodniego. Jak wspomniano, wyjaśnienia wymaga relacja przestrzenna w basenie tego ogniwa do analogicznego – występującego nad piaskowcami otryckimi. Tutejszy układ sugeruje
zazębianie się utworów tej facji, których materiał transportowany był z kierunku północno-zachodniego, z piaskowcami
otryckimi od południa i piaskowcami leskimi od północy. Sedymentację kończą tu łupki oraz piaskowce cienkoławicowe
i średnioławicowe. Ogniwo to wyróżniono na podstawie cech
litologicznych w tej części profili, w których łupki stanowią
zdecydowaną większość. Wydzielono je w pasie w okolicy
Rajskiego (przed nasunięciem Otrytu). Nadściełają ogniwo
piaskowcowo-łupkowe. Strop jest zerodowany. Dominują tu
łupki szare, margliste, większość z nich stanowią łupki bezstrukturalne, grubo łupiące się; ta część profilu nie ma cech
turbidytowych, natomiast spotkać można spływy w obrębie
ławic. Miejsce depozycji tego ogniwa wymaga badań sedymentologicznych. Podobnie strop piaskowcowo-łupkowego
ogniwa nadotryckiego, które w większości profilu nie wykazuje cech turbidytów i może stanowić osad pelagicznych łupków,
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deponowanych w stosunkowo płytkim środowisku podczas
relatywnie wysokiego stanu poziomu morza.
2.2.2. SERIA DUKIELSKA

Nasunięcie jednostki dukielskiej przylega bezpośrednio
do tzw. strefy przeddukielskiej. Sekwencje tej jednostki różnią
się od opisywanej powyżej serii śląskiej przede wszystkim
wykształceniem utworów kredy młodszej, co może wynikać
z chwilowej separacji tych stref systemem półrowów (Fig. 2.17
i 2.18). Po ekstensji formującej CDK proces zamykania basenu przekształcił cały układ basenowy; można wyróżnić trzy
główne etapy basenowe wpływające na zestaw facjalny ob-

Fig. 2.17. Profil jednostki dukielskiej (Jankowski, materiały
autorskie).

Fig. 2.18. Profile jednostek Karpat zewnętrznych porównywalnych z jednostka dukielską (Jankowski i in., 2012).
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szaru: proces formowania i wypełniania półrowów osadowych,
formowanie rowu CDK i wreszcie okres zamykania basenu
i uformowanie układu typu orogen–basen przedpola–wypiętrzenie przedpola. W sekwencji jednostki dukielskiej widać
również wyraźny wpływ eustatycznych zmian poziomu morza
(zaznaczający się w całym basenie Karpat) – są one korelowalne zwłaszcza w eocenie. Wyraźnie zauważalny jest też
wpływ gwałtownego obniżenia się poziomu morza na przełomie kredy i paleocenu i związane zeń pojawienie się piaskowców ciśniańskich.
Najstarszym ogniwem jednostki dukielskiej występującym
w strefie nasunięcia są warstwy inoceramowe, znane tu
w dwu facjach: starszej – łupkowskiej – i młodszej – ciśniańskiej (Fig. 2.19). Fację łupkowską (kampan-mastrycht) tworzą
łupki i piaskowce. Zwykle jest to kompleks ciemnoszarych,
czarnych, niekiedy brunatnych, grubołupiących się łupków
marglistych, podrzędnie łupków ilastych, mułowców oraz cienko- i średnioławicowych, laminowanych, ciemnych piaskowców
drobno- i średnioziarnistych, o spoiwie ilastym, niekiedy krzemionkowym. Warstwy łupkowskie są w istocie lokalną nazwą
warstw inoceramowych. W piaskowcach obok ziaren kwarcu
występują drobne ziarenka glaukonitu, blaszki miki oraz detrytus roślinny. Ilość piaskowców wzrasta ku górze profilu.
Pojawiają się również wkładki piaskowców gruboławicowych,
frakcjonowanych. Sporadycznie stwierdzono w nich szare
margle fukoidowe.
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Warstwy łupkowskie przechodzą ku górze profilu w miąższy kompleks warstw ciśniańskich (paleogen). W rejonie bieszczadzkim jest to kilkusetmetrowy (niekiedy ponad 500 m) kompleks gruboławicowych piaskowców z wkładkami piaskowców
cienkoławicowych oraz łupków. Warstwy te charakteryzują
dwa dominujące typy piaskowców: 1) piaskowce gruboi bardzo gruboławicowe, gruboziarniste lub drobnozlepieńcowe,
warstwowane gradacyjnie, składające się oprócz ziaren kwarcu ze skaleni, sporadycznego biotytu i fragmentów skał metamorficznych, spoiwo typu matriks jest z reguły ilasto-węglanowe, sporadycznie w wyższej części profilu pojawia się spoiwo
ilaste lub ilasto- krzemionkowe; 2) piaskowce gruboi średnioławicowe, średnio- i drobnoziarniste, mikowe, laminowane, silnie wapniste, szaroniebieskawe, podrzędnie występują piaskowce gruboławicowe, jasnoszare lub zielonkawe, średnioziarniste, a także, w najwyższej części profilu, piaskowce
średnioławicowe, drobnoziarniste o spoiwie ilasto-krzemionkowym. Ławice piaskowców przekładane są ciemnoszarymi
i szarymi łupkami ilastymi, niekiedy marglistymi. W górze profilu pojawiają się też łupki ilaste barwy zielonawej. Sporadycznie występują wkładki szarych margli oraz syderytów ilastych.
Warstwy ciśniańskie tradycyjnie są uważane za późnokredowo-paleoceńskie. Jednakże, jak wspomniano, pojawienie się gruboławicowych piaskowców ciśniańskich może mieć związek
z gwałtowną dostawą klastyków podczas gwałtownego spadku
poziomu morza na granicy kredy i paleocenu. Dowodem na
wiek miały być skorupy inoceramów i sporadycznie znajdywa-

Fig. 2.19. Piaskowce typu ciśniańskiego (Jankowski, materiały autorskie).

30

Obszar przetargowy „Wetlina ”

nych amonitów, ale znaleziska są rzadkie, co także pośrednio
wskazuje na redepozycję nieskonsolidowanego starszego osadu. Zatem wiek całego kompleksu warstw ciśniańskich może
być już paleoceński. Pojawienie się kompleksu głównie piaskowcowych warstw ciśniańskich jest typowe dla całego basenu Karpat, zwłaszcza dla południowej części – na tle sedymentacji typowych turbidytów basenowych o litotypie warstw
łupkowskich pojawia się sedymentacja o litotypie masywnych
piaskowców zwanych w tej części Karpat piaskowcami ciśniańskimi, ale ten proces ma miejsce w całym basenie. Wynikać to
mogło (najprawdopodobniej) z wymuszonego lokalną tektoniką
względnego w stosunku do całego basenu obniżenia poziomu
morza, co skutkowało pojawieniem się masywnych piaskowców.
Podobny proces występował w całym południowym fragmencie
basenu w czasie formowania się systemu inoceramowego. Nad
ogniwem piaskowców ciśniańskich pojawiają się tzw. warstwy
z Majdanu, których charakterystycznym składnikiem są czarne
i ciemnoszare łupki ilaste, drobno łupiące się, podrzędnie margliste (Koszarski i in., 1961). Kompleks warstw z Majdanu jest
słabo odsłonięty, a ich pozycja w profilu budzi wątpliwości, tym
bardziej że kompleks czarnych łupków o typie warstw z Majdanu jest powszechny również w obrębie warstw hieroglifowych.
W wyższej części profilu pojawiają się też łupki zielone. Jako
podrzędne wkładki występują szare margle fukoidowe, margle
syderytyczne oraz ławice i soczewki syderytów. Warstwy
z Majdanu odpowiadają w basenie łupkom istebniańskim górnym – co świadczyć może o ujednoliceniu facji w paleocenie
i ujednoliceniu basenu. Pojawienie się facji łupków istebniańskich górnych i warstw z Majdanu wynikać może właśnie
z podwyższenia poziomu morza.

Facja ciemnych utworów warstw z Majdanu przechodzi
w fację czerwonych łupków pstrych (eocen). Sedymentacja
o typie łupków pstrych pojawia się w basenie Karpat już
w późnym paleocenie – rozwijana współcześnie z deponowaną w centrum basenu facją hieroglifową. Spotykamy różnego
rodzaju profile, w których facja łupków pstrych zazębia się
z warstwami hieroglifowymi, co stwarza problemy w relacjach
wiekowych. Łupki pstre mogą zaczynać eoceńskie profile, ale
w niektórych miejscach mogą też stanowić poziomy w warstwach hieroglifowych. Na obszarze bieszczadzkim wyróżniamy je właśnie w relacji do wyższej części warstw hieroglifowych. Stwierdzono tu jeden poziom łupków pstrych.
Wykształcone są jako łupki bezwapniste, czerwone z zielonymi smugami. W obrębie łupków pstrych pojawia się lokalna
odmiana piaskowca typu ciężkowickiego zwana tutaj piaskowcem przybyszowskim. Stanowi on typ wypełnienia kanału. Są
to osady podobne litologicznie do piaskowców ciężkowickich
znanych z innych obszarów Karpat – ich pojawienie korelowalne jest z eustatycznymi zmianami w eocenie.
W późnym eocenie dominują już warstwy hieroglifowe.
Kompleks warstw hieroglifowych w całym basenie Karpat
deponowany był współcześnie z pokrywą łupków pstrych.
Jak wspomniano powyżej, facja warstw hieroglifowych stanowi wraz z łupkami pstrymi i kanałowymi piaskowcami typu
ciężkowickiego element eoceńskiego systemu depozycyjnego. Stąd różne relacje przestrzenno-wiekowe tych trzech
facji w zależności od rejonu depozycji. W niektórych miejscach w basenie warstwy hieroglifowe, deponowane w najgłębszej części basenu, zalegają już na paleoceńskich łupkach istebniańskich górnych (lub ich odpowiednikach w tej

Fig. 2.20. Jednostka dukielska. Warstwy hieroglifowe (Jankowski, materiały autorskie).
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części basenu – warstwach z Majdanu), w innych na łupkach
pstrych (wzajemnie się z nimi zazębiając), a w jeszcze innych
występują dopiero nad kanałową facją piaskowców przybyszowskich.
Przesunięcie osi centrum depozycji w basenie ku północy powoduje, że w wyższej części eocenu dominuje już facja
warstw hieroglifowych (Fig. 2.20 i 2.21) lub pelagicznych łupków zielonych – jako wyznacznik osi basenu. Warstwy hieroglifowe stanowią tu grubą serię naprzemianległych piaskowców ilasto-krzemionkowych, średnio- i cienkoławicowych,
drobno- i średnioziarnistych, laminowanych oraz zielonych
i szarozielonych łupków ilastych. Sporadycznie pojawiają się
piaskowce grubiej ławicowe, o warstwowaniu gradacyjnym
z charakterystycznymi klastami zielonych oraz brunatnych
łupków, a także drobnymi fragmentami fauny. W piaskowcach
występują często, szczególnie w wyższej części omawianego
ogniwa, skamieniałości śladowe. Warstwy hieroglifowe zachowują tu stały kierunek transportu materiału podobnie do
starszych warstw inoceramowych – od wschodu lub północnego wschodu. Rozwinięte są na znacznym obszarze bieszczadzkim w większości elementów tektonicznych. W najwyższej części warstw hieroglifowych pojawia się facja zielonych
łupków ilastych, która jednak nie występuje na całym obszarze bieszczadzkim. Znaczy ona początek relatywnie wysokiego poziomu morza, co zaznacza się w całym basenie karpackim (highstand). Jest to przykład typowego utworu
pelagicznego o typie sedymentacji tła. Łupki te są wykształcone jako kilkunastometrowy poziom zwykle zielonych łupków
ilastych ze sporadycznymi wkładkami cienkoławicowych piaskowców drobnoziarnistych.
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W najniższym oligocenie pojawia się facja piaskowca
z Mszanki (opisanego powyżej w jednostce śląskiej). Są to
masywne, „cukrowate” piaskowce o spoiwie ilasto-krzemionkowym, barwy od jasnoszarej do brunatnej, zwykle różnoziarniste; w obrębie ławic często widoczne są struktury osuwiskowe. Kompleks piaskowców z Mszanki jest zaliczany już do
oligocenu (Jankowski i in., 2004, 2012). Pojawienie się tych
osadów rozpoczyna cykle piaskowcowe w dolnej części formacji menilitowej, dla których utwory o litotypie czarnych łupków menilitowych stanowią sedymentację tła. Piaskowce
z Mszanki noszą cechy utworów płytkowodnych, rozwiniętych
na szelfie. Pojawianie się piaskowców z Mszanki oznacza
wyraźną zmianę w historii basenu i można to wiązać z reakcją
na wymuszaną lokalną tektoniką relatywną zmianę poziomu
morza w ogólnie highstandowej pozycji warstw menilitowych.
Piaskowce z Mszanki są wyjątkowo odporne na wietrzenie
i mają istotne znaczenie dla morfologii terenu.
Powyżej nich dominuje ciemna facja warstw menilitowych, zróżnicowana facjalnie i litologicznie. W jej obrębie
(w litotypie ujętym w jednostkę dukielską) można wyróżnić
kilka charakterystycznych poziomów, takich jak np. wapienie
organodetrytyczne (wapienie ze Skalnika). Są to utwory znane
w innych regionach Karpat pod nazwą wapieni łużańskich,
niekiedy o typie kalkarenitów z redeponowaną fauną eoceńską.
Miąższość ich dochodzi do kilku metrów. Znaczą one proces
destrukcji płytkowodnych szczątkowych platform węglanowych
rozwiniętych od eocenu powyżej skłonowej facji menilitowej
w tym rejonie. W dolnej części profilu warstw menilitowych
pojawia się poziom tzw. brunatnych margli krzemionkowych
zwanych tutaj marglami podcergowskimi. Są one powszechne

Fig. 2.21. Jednostka dukielska. Warstwy hieroglifowe (Jankowski, materiały autorskie).
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w szelfowo–skłonowych sukcesjach warstw menilitowych
w różnych regionach Karpat (por. tzw. margle dynowskie
w jednostce skolskiej). Ich miąższość dochodzi do ponad 100 m.
Reprezentowane są przez grubo- i bardzo gruboławicowe,
ciemnobrunatne margle krzemionkowe, wietrzejące na jasnoszary kolor. Niekiedy widoczna jest gradacja ziaren. W niższej
części profilu, w stropowych częściach margli, występują ławice lub nieregularne soczewki brunatnych rogowców. Niekiedy margle bywają jaśniejsze, bardziej miękkie i pojawiają się
wkładki brunatnych łupków ilastych i marglistych. W najwyższej
części kompleksu margli podcergowskich pojawiają się pojedyncze wkładki szarych piaskowców wapnistych stanowiące
przejście do ogniwa wyższego – piaskowców cergowskich.
Jest to kompleks piaskowcowy w obrębie warstw menilitowych,
o zmiennej miąższości (do ok. 200 m). Wykształcony zwykle
jako kompleks piaskowców grubo- i średnioławicowych, średnio- i drobnoziarnistych, o słabo zaznaczonej gradacji ziaren,
wapnistych, barwy szarej. Często występują ławice złożone.
Oprócz ziaren kwarcu zawierają drobne okruchy wapieni, wapiennej fauny, muskowitu oraz często klasty łupków zielonych
i brunatnych. Podrzędnie występują wkładki piaskowców mikowych cienko- i średnioławicowych, drobnoziarnistych, laminowanych. Niekiedy na powierzchniach lamin pojawia się
obficie czarny, zwęglony detrytus roślinny. Łupki przegradzające piaskowce są margliste, szare, grubo łupiące się. W obrębie tego ogniwa także występują wkładki rogowców, co
niekiedy powoduje problemy z wydzielaniem ogniwa rogowcowego. Kierunki transportu materiału z południa wyznaczają
położenie skłonu ówczesnego basenu głównego Karpat. Piaskowce cergowskie są typową facją kanałową o tzw.
jednopunktowym typie zasilania. Stanowią istotny element
rzeźbotwórczy, są znacznie odporniejsze na wietrzenie,

co wyraźnie zaznacza się w morfologii terenu. Facją o typie
chronohoryzontu we wczesnym oligocenie są tzw. wapienie
tylawskie (Fig. 2.22). Występują w pobliżu poziomu rogowców.
Zaznacza się tu kilka ławic o miąższości do kilkunastu centymetrów. Są to wapienie laminowane i stanowią typową pelagiczną fację powstałą w wyniku opadania fragmentów nanoflory związanego z zakwitem nanoplanktonu. Ich wiek
określono na dolny oligocen (M. Jugowiec-Nazarkiewicz,
inf. ustna). Podobnie jak i w innych regionach Karpat, w obrębie warstw menilitowych pojawia się charakterystyczny poziom
rogowców. W niektórych profilach poziomy rogowców stanowią
zwarty kompleks i można je wyróżnić kartograficznie. Zwykle
występują w dolnej części profilu warstw menilitowych w postaci kilku lub kilkunastu ławic czarnych i ciemnobrunatnych
rogowców. Tworzą one z łupkami kilku- lub kilkunastometrowe
kompleksy. Generalnie jednak typem litologicznym, który dominuje w obrębie warstw menilitowych, są brunatne łupki ilaste,
najczęściej liściaste łupki o brunatnej rysie. Ich pojawienie się
w sukcesjach jest związane z anoksycznością, a przede
wszystkim spłyceniem i izolacją tej części basenu Karpat, co
zaznacza się już w późnym eocenie. Łupki typu menilitowego
spotykane są także w młodszych sukcesjach warstw krośnieńskich, co świadczy o trwających warunkach anoksycznych.
Obecność margli oraz piaskowców cergowskich oraz facji debrytowych sugeruje charakter warstw menilitowych jednostki
(serii) dukielskiej jako utworów związanych ze strefą skłonu
basenu Karpat. Uwagę zwraca obecność w mułowcach warstw
menilitowych licznych warstw tzw. wirowców. Wirowce to buły
piaskowcowe, z charakterystycznym wzorem w formie słojów
na powierzchni – powstał on podczas procesu przemieszczania z szelfu (ruchem wirowym) w dół skłonu słabo zlityfikowanych fragmentów ławic piaskowcowych (Fig. 2.23).

Fig. 2.22. Duszatyn. Poziom wapieni tylawskich. Jednostka dukielska. Warstwy menilitowe (Jankowski, materiały autorskie).
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W rejonie bieszczadzkim pomiędzy warstwami menilitowymi a krośnieńskimi szczególnie często występuje tzw. facja
warstw przejściowych (Fig. 2.24 i 2.25), nawiercono ją także w niektórych otworach na obszarze przetargowym. Facja
jest wykształcona najczęściej jako szare albo brunatne łupki
ilaste i piaskowce cienkoławicowe. Ogniwo to jest wydzielane
kartograficznie ze względu na obecność zarówno utworów
o habitusie warstw krośnieńskich, jak i ciemnych łupków
o litotypie warstw menilitowych. Pojawianie się czarnych łupków świadczy o ciągłym niedotlenieniu basenu karpackiego
i trwaniu warunków anoksycznych. Warstwy przejściowe noszą cechy facji skłonowej (liczne debryty, rozwinięte kanały
i częste ześlizgi w obrębie wydzielenia). Są odpowiednikiem
głębszej, rozwijającej się w głąb basenu, już w rejonie CDK,
krośnieńskiej facji podotryckiej.
Powyżej występują warstwy krośnieńskie, wykształcone w jednostce dukielskiej inaczej niż w śląskiej – brak tu
ogniw piaskowców gruboławicowych (typu leskiego czy otryckiego) i w zasadzie pojawiają się tylko dwie facje. Niżej
w profilu występują piaskowce, wykształcone typowo, jako
cienko-, średnio- rzadziej gruboławicowe piaskowce, barwy
szarej, często konwolutne, silnie mikowe i wapniste, oraz łupki mułowcowe.. Jak wspomniano, charakterystyczną cechą
sukcesji warstw krośnieńskich jednostki (serii) dukielskiej jest
brak obecnego w innych częściach Karpat ogniwa piaskowców
gruboławicowych. Prawdopodobnie ich odpowiedniki facjalne,
piaskowce gruboławicowe o typie piaskowców otryckich (tzw.
rampowa facja skłonowa), obecnie znajdują się już w obrębie
tektonicznej jednostki śląskiej. Piaskowce otryckie schodzą
w głębszych częściach basenu na wspomnianą fację podotrycką. Piaskowce tego poziomu są zazwyczaj turbidytowe
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– kierunki transportu materiału są stałe, jak we wszystkich
sukcesjach warstw krośnieńskich na terenie Karpat (od zachodu). Mułowce i łupki ilaste przeławicające piaskowce są
szare lub jasnoszare, silnie wapniste (są to w istocie margle)
i mikowe. Na spągowych częściach ławic piaskowców licznie
występują jamki wirowe. Natomiast profil kończą łupki mułowcowe i ilaste oraz piaskowce cienkoławicowe. Wydzielenie to
stanowią typowe dla warstw krośnieńskich mułowce i łupki
ilaste z malejącym ku górze sukcesji udziałem piaskowców
cienkoławicowych. Łupki są zwykle jasnoszare, szare, silnie
wapniste i mikowe.
Łupki kończą sukcesję warstw krośnieńskich we
wszystkich jednostkach, w całym basenie. W ostatniej fazie
rozwoju są to typowe pelagiczne facje, nieturbidytowe, najprawdopodobniej już płytkowodne. W serii dukielskiej utwory w oligocenie deponowane były w pobliżu skłonu, na co
wskazuje udział spływów grawitacyjnych i częste zaburzenia
osadu we wszystkich osadach oligocenu (Fig. 2.26). W odsłonięciach łupkowego ogniwa warstw krośnieńskich widoczny jest proces synsedymentacyjnych chaotycznych, ześlizg ow yc h defo r mac ji o s adu. W ydzi e leni e to je st
rozprzestrzenione głównie w środkowej części obszaru,
wzdłuż stref synklinalnych.
Istotne znaczenie dla systemu naftowego ma obecność
w sukcesji licznych wkładek ciemnych łupków zaliczanych do
warstw krośnieńskich (Fig. 2.27).
Jednym z ważniejszych elementów budowy geologicznej
obszaru bieszczadzkiego jest występowanie tzw. kompleksów
chaotycznych, których czas tworzenia przypada już na miocen.
Opisane zostały szeroko w rozdziale 3. „System naftowy”,
gdyż grają w nim ważną rolę.

Fig. 2.23. Jednostka dukielska. Warstwy menilitowe. Tzw. wirowce (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.24. Potok Wetlina. Warstwy przejściowe (Jankowski, materiały autorskie).

Fig. 2.25. Potok Wetlina. Warstwy przejściowe (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.26. Potok Wetlina. Warstwy przejściowe. Przykłady „slumpingu” (Jankowski, materiały autorskie).

Fig. 2.27. Potok Solinka. Obecność ciemnych łupków w obrębie szarej sukcesji (Jankowski, materiały autorskie).
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Badania kartograficzne (Jankowski, 2004, 2007, 2017;
Jankowski i Ślączka, 2014) wykazały istnienie szeregu kompleksów chaotycznych, najczęściej o typie melanży tektonicznych. Litologicznie są to silnie roztarte łupki ilaste lub mułowce z licznymi blokami skał otaczających strefę melanżu.
Istotną cechą jest tu obecność mineralizacji kwarcowej czy
kalcytowej, jak też tzw. martwej ropy (co świadczy o tym,
że są one główną drogą migracji roztworów mineralnych
i węglowodorów – można z tą drogą migracji wiązać złoża
węglowodorów w tej części Karpat). Powstawanie stref melanży związane jest z mioceńskim etapem zamykania Karpat
– procesem formowania tzw. nasunięć pozasekwencyjnych.
Strefy te są reaktywowane we wtórnych etapach deformacji
tektonicznych już jako strefy tzw. uskoków głównych (ang.
master fault) w strukturach kwiatowych, ale także reaktywowane są jako strefy uskoków normalnych w procesie tzw.
kolapsu górotworu. Najważniejsze znaczenie ma opisana
w rozdziale 3. tzw. bieszczadzka strefa melanżu.
2.3. TEKTONIKA

Obszar przetargowy, podobnie jak otaczający go fragment
Karpat zewnętrznych, przeszedł wieloetapową historię tektoniczną. Proces zamykania basenu i układania orogenu w reżimie kompresyjnym (w istocie transpresyjnym) doprowadził
do złożenia orogenu Karpat w pryzmę nasuniętych na siebie
elementów tektonicznych, tradycyjnie zwanych płaszczowinami, a w istocie będących silnie zredukowanymi (niemal
całkowite wytarcie skrzydeł północnych) jednostkami tektonicznymi. W ujęciu tradycyjnym elementom tym (np. płaszczowina skolska, śląska czy dukielska albo magurska) przypisuje się charakter jednostek tektoniczno-facjalnych, łącząc
ich genezę z wyodrębnionymi i odseparowanymi fragmentami
(subbasenami) basenu Karpat.
W takim ujęciu nie zważano jednakże na pojawianie się
w wielu okresach rozwoju basenu wspólnych facji (np. lgocka,
menilitowa czy krośnieńska), na co uwagę zwracają Jankowski i in. (2012). W świetle nowych badań są to jedynie elementy tektoniczne, tworzone podczas procesu odkłuwania i nasuwania, bez ścisłego związku z facjami w basenie karpackim.
Ponadto ostatnio zwrócono uwagę na duże znaczenie umiejscowień grawitacyjnych dużych fragmentów jednostek tektonicznych w strukturach orogenu i na istotną rolę zapełniania
resztkowych basenów Karpat przez ogromnej wielkości spływy (Jankowski, 2007).
W literaturze dominuje tradycyjne podejście do sposobu
układania i tworzenia orogenu Karpat jedynie w wyniku procesu kompresji, zawężania orogenu i skracania basenu. Ostatnie lata przyniosły odkrycie dodatkowych etapów deformacji
tektonicznych (Mazzoli i in., 2010; Jankowski i Probulski, 2011;
Jankowski i Margielewski, 2014), które miały znaczenie dla
architektury Karpat i dla obrazu kartograficznego, pomijając
proces grawitacyjnego umiejscawiania mający znaczenie nie
tylko na etapie rozwoju basenu, ale już także po etapie kompresyjnym. Etapy te miały także zasadnicze znaczenie dla
formowania systemów naftowych Karpat.
Obszar przetargowy leży na styku kilku elementów tektonicznych. Od południa są to: jednostka dukielska, pas silnie
zdeformowanych utworów zwanych strefą przeddukielską
i pas wystąpień warstw krośnieńskich zwanych tu obszarem
CDK, którą tradycyjnie zalicza się do jednostki śląskiej.
Przez lata istniał problem klasyfikacji tzw. strefy przeddukielskiej (Żytko i in., 1989), wyraźnie oddzielonej od strefy
CDK, a położonej przed zwartym pasem nasunięcia jednostki
dukielskiej. Jest to silnie zdeformowana tektonicznie strefa,

o nieregularnym przebiegu warstw, co było podkreślane już
w starych opracowaniach kartograficznych (Ślączka i Żytko,
1979). Do tej strefy zalicza się także tzw. łuskę Bystrego
– tektoniczny element z pełną sukcesją utworów od dolnej
kredy do oligocenu typowych dla jednostki śląskiej. Charakter
kontaktów tektonicznych jednostki dukielskiej, strefy przeddukielskiej i jednostki śląskiej oraz jej strefy CDK sprawiał
problemy interpretacyjne: nie tworzą one typowego układu
nasunięć. Dodatkowo znanym od lat faktem (Nowak, 1927)
jest występowanie tu tzw. nasunięć wstecznych, czyli takich
o wergencji południowej. Obserwowane w terenie powierzchnie nasuwcze mają tendencje do zmiany położenia w różnych
kierunkach. Głębokie otwory wykonane w tej części Bieszczadów (Ślączka, 1967, 1968, 1969) nie potwierdzają płaskiego
nasuwania się na siebie poszczególnych elementów, sugerowanego dla tego obszaru przez Kuśmierka (1979). Powierzchnie nasunięć, zwłaszcza w obrębie bardziej na południe
położonych elementów, mają wysokie kąty zapadania,
z tendencją do wachlarzowej zmiany kąta nachylenia powierzchni nasunięcia.
Nasunięcia wsteczne obecne we wszystkich jednostkach
i elementach tektonicznych zdają się częściowo wykorzystywać starsze powierzchnie nieciągłości, powstałe we wcześniejszym etapie. Choć tradycyjnie wyróżnia się tu dwa główne elementy tektoniczne, istotną cechą tektoniki obszaru
przetargowego jest wspólna deformacja tektoniczna głównych
jednostek – poszczególne ich elementy, zwłaszcza w strefach
granicznych, biorą udział we wspólnej deformacji i budowaniu
skomplikowanych struktur geometrycznych (o typie struktur
kwiatowych czy końskiego ogona), jak też wspólnie podlegają procesom reaktywacji w czasie ekstensyjnego etapu kolapsu górotworu. Co prawda tradycyjnie wyróżnia się tu kilka
łusek, ale są one ułożone w sposób niewynikający z kompresyjnego budowania orogenu i wykazują cechy reaktywacji
tektonicznej w zmienionym reżimie.
Pewien wgląd w relacje przestrzenne obszaru przetargowego oddaje budowa geologiczna i układ tektoniczny obserwowanego na powierzchni elementu tektonicznego jakim jest
łuska Bystrego. Łuska Bystrego to silnie stektonizowany element o południowej wergencji – profil prawie na całej jego
szerokości jest odwrócony. Obcięta jest od południa bardzo
szeroką strefą melanżu tektonicznego (przebiegającego od
Jabłonek ku zachodowi i wschodowi). Strefa melanżu wyznacza reaktywowaną i wykorzystywaną na kilku etapach deformacji strefę ścięcia, być może o pierwotnie pozasekwencyjnym
charakterze (ang. out-of-sequence thrust), reaktywowaną już
jako uskok przesuwczy, tworząc wzdłuż jej występowania
dużej skali strukturę kwiatową. Brak wykonanych badań sejsmicznych uniemożliwia odczytanie genezy wyniesienia łuski
Bystrego. Można zasugerować kilka modeli tłumaczących
układ tektoniczny tego regionu (Jankowski, 2015). Charakter
wewnętrznych deformacji w łusce Bystrego wskazuje, że może
to być element tektoniczny o charakterze struktury kwiatowej,
rozwiniętej przy szerokiej strefie melanżu tektonicznego. Istnieje też możliwość przyrampowego wytłoczenia (ang. buttress
effect), gdyż granica z CDK ma charakter normalnego uskoku o cechach rampy lub też wyniesienia przy nasunięciu pozasekwencyjnym (Jankowski, 2017).
Jak wskazują najnowsze badania kartograficzne najbardziej istotnym elementem tektonicznym obszaru jest strefa
melanżu tektonicznego, odkryta badaniami terenowymi (Jankowski, 2007) i nazwana strefą melanżu bieszczadzkiego.
Zdaje się ona grać istotną rolę nie tylko w procesie deformacji
tektonicznych, ale także w systemie naftowym tego regionu.
Ze strefą tego melanżu tektonicznego związana jest najbogatsza w Karpatach mineralizacja okolic Baligrodu (m.in. minera-
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lizacja arsenowa, miedziowa oraz diamenty marmaroskie).
Strefa ta jest główną strefą migracji fluidów – stąd też występowanie stref o podwyższonej mineralizacji w ich sąsiedztwie.
Strefa na zapleczu łuski Bystrego tradycyjnie nazywana jest
także strefą przeddukielską – rozciągnięta w kierunku wschodnim – jej przebieg w kierunku zachodnim budzi dyskusje. Układ
resztkowo zachowanych tutaj „fałdów” (wzmiankowane w literaturze tzw. fałdy np. Łubnego) układa się skośnie do przebiegu strefy melanżu, dobrze widocznej także na sąsiednim arkuszu (Jankowski i Ślączka, 2014,), co sugeruje ułożenie mas
skalnych w wielką strukturę kwiatową, zaburzoną jedynie
procesem grawitacyjnego ześlizgiwania fragmentów sukcesji
głównie warstw krośnieńskich, jak np. na przedpolu Chryszczatej. Skośne ułożenie strefy melanżu do przebiegu struktur
wynika z utworzenia jej w procesie wtórnych deformacji – choć
samo założenie wynika prawdopodobnie z pierwotnego uformowania tej strefy jako nasunięcia pozasekwencyjnego.
W najbardziej południowej części obszaru przetargowego
występuje jednostka dukielska, z wyraźnie zaznaczającym
się w morfologii obszaru froncie nasunięcia (dominują tu morfotwórcze piaskowce ciśniańskie). Jej kontakt z utworami
przedpola obrazuje sytuacja w otworach Wetlina. Obserwowane tu w odsłonięciach, jak i sugerowane przez analizę profili otworów kontakty tektoniczne sugerują raczej charakter
wysokokątowego kontaktu przyuskokowego, a nie typowe
nasunięcie. Jak można wnioskować z głębokich wierceń
w Wetlinie, kontakt ten może mieć charakter wstecznego
w tym miejscu kierunku nasuwania, co wynika ze szczególnej
geometrii struktur kwiatowych, w których strefy ścięć tektonicznych są ukierunkowane w dwie strony. Powtórzenia sukcesji (niekiedy z odwróconą kolejnością pojawiania się
w profilu otworów elementów facjalnych) wskazują na rozczłonkowania w strukturze kwiatowej.
Badania terenowe w rejonie bieszczadzkim pozwoliły na
ustalenie charakteru kontaktów i na wyciągnięcie wniosków
co do historii tektonicznej obszaru. Rozpoznanie terenowe
wskazuje na istotną rolę, jaką pełnią strefy melanżu tektonicznego wykorzystywane przez Wetlinkę i Solinkę, jak również
na błędy w opracowaniach kartograficznych (Ślączka i Żytko,
1979; Rubinkiewicz i Tomaszczyk, 2017). Ponadto analiza
otworów Wetlina wskazuje na rzeczywisty charakter strefy
tektonicznej (Jankowski, 2015; Jankowski i in., 2015).
Szczególne znacznie ma także charakter CDK, struktury
o wyraźnych założeniach tektonicznych, co także potwierdza
analiza otworów pola gazowego Wetlina i wyraźne różnice
w profilach na północ od strefy przebiegu Wetlinki i na południe
od niej. Otwory wykazują istnienie ważnej strefy tektonicznej
o charakterze uskoku normalnego. Strefa melanży była wykorzystywana wielokrotnie: jako uskok przesuwczy lewostronny i jako uskok normalny, który ma istotne znaczenie dla przepływu fluidów w tej strefie. Budowa CDK odbiega od typowej
strefy nasuwczej. Brak w niej regularnych nasunięć i fałdów,
a strefa ta wykazuje znaczne komplikacje tektoniczne (Probulski, 2008). Według ostatnich koncepcji (Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski i in., 2015) jest to strefa o typie rowu
tektonicznego, którego założenia powstały podczas wczesnooligoceńskiej ekstensji. Strefa rowu jest obserwowalna w całych Karpatach, nie tylko w obrębie CDK (Jankowski i in.,
2017).
Znaczenie dla obrazu tektonicznego obszaru „Wetlina”
mają uskoki, zwykle poprzeczne do przebiegu głównych elementów tektonicznych, które wywarły duży wpływ na formowanie się rzeźby terenu. Związane mogą być one z procesem
rozciągania równoległego do przebiegu głównych elementów
tektonicznych – z tzw. procesem przesuwczości (wtórny etap
deformacji; Jankowski i Probulski, 2011). Najczęściej spoty-
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kanymi strukturami tektonicznym na obszarze przetargowym
i przyległym są uskoki normalne związane prawdopodobnie
z etapem kolapsu ekstensyjnego górotworu, reaktywujące
pierwotne powierzchnie zasunięć, ale też tnące struktury typu
kwiatowego. Wspomniane uskoki prostopadłe do przebiegu
struktur nasuwczych też mają charakter uskoków normalnych,
z nieznacznym komponentem przesuwczym – co wskazuje
na ekstensję także o przebiegu SE–NW (Jankowski, 2015;
Jankowski i Ślączka, 2014). Mogą mieć istotne znaczenie dla
napełniania w systemie naftowym.
2.4. ROZWÓJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Opis rozwoju budowy geologicznej zakłada, że proces
formowania basenu Karpat odbył się na pasywnej krawędzi
platform wschodnio- i zachodnioeuropejskiej, rozciąganej
w procesie ekstensji oraz ponownie zestalonej w procesie
zamykania basenu i kolizyjnego etapu deformacji tektonicznej
(Wieczorek, 1993). We wczesnej kredzie skończył się okres
ekstensji (tworzenia przestrzeni akomodacyjnej w geometrii
półrowów) i zaczął proces inwersji i zamykania, wykształcony
został też basen przedpola (Jankowski, 2015). Początek formowania typowego basenu przedpola znaczyło pojawienie
się inoceramowego systemu depozycyjnego. Pojawiły się
facje „fliszowe”, najpierw na obszarze Karpat wewnętrznych.
Zatem od późnej kredy basen Karpat zewnętrznych był basenem przedpola (ang. foredeep basin) w stosunku do wcześniej
zestalonej części górotworu (któremu odpowiada rejon Karpat
wewnętrznych). Wobec wspólnej historii basenowo-tektonicznej tradycyjny podział Karpat na tzw. wewnętrzne i zewnętrzne jest podziałem sztucznym i nie ma żadnego uzasadnienia.
Obszar tzw. Karpat wewnętrznych i zewnętrznych przeszedł
te same etapy deformacji tektonicznych.
Proces zamykania i kompresji charakteryzował się przemieszczaniem układu: orogen – (ang. backstop) – basen
przedpola (ang. foredeep basin) – wypiętrzenie przedorogeniczne (ang. forebulge). Obszar skłonu basenu przedpola
i wypiętrzenia dostarczał materiału klastycznego do basenu,
pełniąc rolę czasowo istniejących „kordylier”. Na charakter
i rozkład facji w niektórych okresach wpływ miały także eustatyczne zmiany poziomu morza. Z czasem centrum depozycji migrowało w kierunku północnym. Proces migracji basenu przedpola trwał aż do późnego miocenu. Jednakże na
etapie basenowym basen Karpat przechodził okresy wzmożonej ekstensji i formowania rowów depozycyjnych (wspomniana wyżej CDK i tzw. basen „fliszu” Podhala).
Poszczególne facje, tradycyjnie zaliczane do odrębnych
subbasenów, a nawet do regionów (Karpaty wewnętrzne czy
zewnętrzne), współwystępują często w jednym systemie depozycyjnym i na jednym obszarze basenowym – np. facje
jarmucka, inoceramowa, istebniańska, margli krzemionkowych,
frydeckich oraz szelfowych piaskowców o typie piaskowców
z Rybia są elementami tego samego systemu depozycyjnego
i sąsiadowały ze sobą. Facja lgocka, znacząca okres przejściowy między etapem ekstensji i kompresji, jest podłożem
sedymentacyjnym dla migrującego basenu przedpola – stanowi także wspólne podłoże dla elementów facjalnych jednostek spotykanych na obszarze przetargowym. Proces zamykania basenu i budowania orogenu poprzez tworzenie ścięć
tektonicznych skośnych do osi systemów depozycyjnych spowodował, że te same facje znajdują się w kilku jednostkach
tektonicznych (jak np. facja lgocka, inoceramowa czy piaskowców cergowskich).
Pierwotny proces formowania orogenu polegał na odkłuwaniu i doklejaniu kolejnych elementów tektonicznych do kro-
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czącego orogenu –w stylu nazywanym „na barana” (ang.
piggy back model). Odbywał się on niejako „w sekwencji”
– odkłuwane i doklejane były coraz to młodsze elementy tektoniczne (z coraz to młodszym zestawem facji – najmłodsze
to już typ jednostki stebnickiej ze zdecydowana przewagą
facji miocenu). Ten etap formowania ułożył Karpaty w zestaw
jednostek tektonicznych oraz łusek, ze zredukowanymi skrzydłami północnymi i zdecydowanie północną wergencją. Najstarsze, najwcześniej odkłute elementy tektoniczne Karpat
zewnętrznych zajmują najwyższą pozycję w strukturach górotworu i dobudowywane były do wyraźnie zaznaczonego
w późnej kredzie frontu orogenicznego (jednostki tektoniczne
z udziałem facji jurajsko-triasowych), zestalonego już częściowo fragmentu orogenu zwanego Karpatami wewnętrznymi.
Osobnym zagadnieniem jest problem ogólnego stylu tektonicznego orogenu. W Karpatach najbardziej zdeformowany
jest rejon brzeżny (jednostki skolska, borysławsko-pokucka,
samborska), a najmniej jednostka magurska, co sugeruje proces grawitacyjnego umiejscawiania dla znacznych fragmentów
orogenu. Jednym z większych błędów i uproszczeń w omawianiu procesu pierwotnego składania „w sekwencji” (ang. in
sequence) jest funkcjonujące w literaturze pojęcie tzw. jednostek
tektoniczno-facjalnych, ściśle wiążących element tektoniczny
z „subbasenami” czy rowami sedymentacyjnymi. Niektóre
z facji są nawet tradycyjnymi wyznacznikami jednostek (lgocka,
istebniańska czy np. cergowska). Pierwotnie kierunek nasuwania i formowania orogenu był ku północy, ale później przybrał
kierunek północno-wschodni.
Istotne znaczenie w procesie migracji oraz budowania
górotworu, a także w procesie tworzenia dużych kompleksów
chaotycznych (o genezie sedymentacyjnej) miały nasunięcia
pozasekwencyjne (ang. out-of-sequence thrusts) oraz proces

utrzymania stałego kąta pryzmy (ang. wedge equilibrium).
Badania kartograficzne i obserwacje stref tektonicznych (głównie stref melanżu) uwidoczniły istotną rolę wtórnego (po etapie „w sekwencji”) etapu deformacji tektonicznych (zwanego
w tym opracowaniu etapem uskoków przesuwczych). Reaktywowane były wtedy zarówno strefy ścięć tektonicznych
z etapu „w sekwencji”, czyli nasunięć głównych elementów
tektonicznych (jednostek karpackich), lecz przede wszystkim
głęboko zakorzenionych stref nasunięć pozasekwencyjnych.
Zatem dla końcowego uformowania zarówno Karpat wewnętrznych, jak i PPS oraz tzw. Karpat zewnętrznych istotne
znaczenie miały wtórne (po etapie kolizyjnym) deformacje
tektoniczne, czyli etap formowania uskoków przesuwczych
i etap kolapsu orogenu. Podczas tego etapu doszło m.in. do
przekształcenia stref nasunięć o wergencji północnej lub
północno-wschodniej w strefy przesuwcze, niekiedy z czasem
reaktywowane. Konsekwencją tego etapu deformacji było
wyraźne przekształcenie obrazu kartograficznego Karpat
i wytworzenie szeregu struktur związanych już ze strefami
uskoków przesuwczych. Jak wspomniano, tworzone były tzw.
asocjacje uskoku przesuwczego. Ten etap deformacji decydował m.in. o procesie powstawania naprzemianległych
(w stosunku do głównej strefy przesuwczej – z ang. master
fault) stref obniżeń i wyniesień, struktur kwiatowych (ang. flower structure) czy tzw. struktur typu końskiego ogona (ang.
horse tails structure).
W znacznej mierze reaktywowane zostały pierwotne powierzchnie nasunięć „w sekwencji” oraz pozasekwencyjnych.
Etap uskoków przesuwczych powodował powstawanie szeregu asocjacji uskoków przesuwczych. Tworzyły się liczne
w Karpatach struktury o typie końskiego ogona i struktury
kwiatowe oraz liczne baseny typu „z rozdarcia” (ang. pull-apart

Fig. 2.28. Rejon centralnej depresji karpackiej. Proces wypełniania przez utwory o typie spływów (Jankowski, materiały autorskie).
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basins). Powstały także liczne uskoki normalne, wynikające
z ekstensji równoległej do przebiegu głównych elementów
tektonicznych. Ostatnim etapem rozwoju tektonicznego był
etap kolapsu orogenicznego, powodujący rozpad orogenu
i cofnięcie procesu nasuwania. Proces kolapsu zachodził zarówno w Karpatach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
ale także na obszarze okołokarpackim. W tym etapie niektóre nasunięcia zostały reaktywowane jako uskoki normalne
(m.in. nasunięcia w obrębie jednostki magurskiej).
Uformowanie struktur „przyprzesuwczych” o typie struktur kwiatowych i końskiego ogona miało zasadnicze znaczenie dla wytworzenia stref nagromadzeń węglowodorów połączonych ze strefami migracji. Jest to wyraźnie widoczne
choćby w dobrze udokumentowanych wierceniami polach naftowych Wola Jasienicka, Łodyna czy Grabownica, rozwiniętych
wzdłuż strefy węglowieckiej: np. margle węglowieckie (tradycyjny wyznacznik facjalny jednostki węglowieckiej) znajdują
się w obrębie struktury kwiatowej, która łączy ze sobą elementy tradycyjnie zaliczane do jednostki węglowieckiej albo
do śląskiej. Struktury kwiatowe, przekształcone dodatkowo
na etapie kolapsu orogenu, są jednymi z głównych miejsc
migracji i nagromadzeń złóż ropy naftowej (m.in. złoża Grobla,
Łodyna, Wola Jasienicka, Węglówka). Strefy melanży łatwo
wyróżnialne w czasie badań terenowych (nieujmowane zwykle
w dotychczasowych opracowaniach kartograficznych) są właśnie wyznacznikiem głównej strefy przesuwczej, wzdłuż której formowały się struktury o znacznej niekiedy wielkości i ze
skomplikowaną geometrią. Trzeba również wspomnieć o strefie lanckorońsko-żegocińskiej, jako jednym z najbardziej widocznych w całych Karpatach regionie tworzenia stref tektonicznych o wieloetapowej genezie. Takim rejonem jest właśnie
obszar przetargowy, gdzie wykonano szereg badań kartogra-
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ficznych i badań geochemicznych skoncentrowanych na strefach melanży (patrz rozdział trzeci).
Z punktu widzenia systemu naftowego duże znaczenie
ma budowa geologiczna i architektura oraz sposób wypełniania CDK. Jak już wspomniano, jest to strefa o charakterze
rowu tektonicznego, uformowana we wczesnym oligocenie
podczas etapu ekstensji. Ten etap utworzył także przestrzeń
akomodacyjną tzw. fliszu podhalańskiego.
Centralna depresja karpacka ograniczona jest dwiema
strefami o charakterze tektonicznym, założonymi i uformowanymi wzdłuż stref melanżu. Od północy ogranicza ją skomplikowana tektonicznie strefa węglowiecka, wykazująca cechy
uskoku przesuwczego reaktywowanego jako uskok normalny
(szereg uskoków normalnych widocznych jest w odsłonięciach
w północnym ograniczeniu CDK).
Natomiast od południa CDK jest ograniczona wspomnianą strefa przeddukielską. Badania Jankowskiego i Probulskiego (2011) wskazują, że jest to wielokrotnie odmładzana
strefa uskoku przesuwczego reaktywowanego jako normalny.
Wzdłuż niej rozwija się szereg struktur przyuskokowych typu
końskiego ogona i struktur kwiatowych. Obszar przetargowy
znajduje się w południowym ograniczeniu CDK. Co najważniejsze, większość złóż ropy i gazu w Karpatach polskich
lokowana jest wzdłuż stref ograniczających CDK: od północy
ciąg złóż Łodyna – Węglówka – Wola Jasienicka, od południa
ciąg złóż Wetlina – Gorlice. Strefy melanży tektonicznych
ograniczających CDK były przez długi czas otwartym systemem migracji fluidów.
Centralna depresja karpacka, jak wspomniano, powstała
w wyniku ekstensji tworzącej rów wypełniany syntektoniczą
sedymentacją warstw krośnieńskich, o typie ześlizgów i spły-

Fig. 2.29. Rejon centralnej depresji karpackiej. Proces wypełniania przez utwory o typie spływów (Jankowski, materiały autorskie).
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wów (Fig. 2.28 i 2.29). Proces wypełniania odbywał się wraz
z poszerzaniem przestrzeni akomodacyjnej CDK. Stąd obecność warstw krośnieńskich do znacznej głębokości (otwór
Niebieszczany – 6 km). Ich podłożem są warstwy menilitowe,
deponowane od wczesnego oligocenu, czyli w czasie formowania CDK. Pogrążone do dużych głębokości mogą wejść
w obręb tzw. okna ropnego. W procesie zamykania Karpat
i późnooligoceńsko-mioceńskiego formowania tektonicznego
orogenu, CDK przeszła okres kompresji i deformacji (możliwy
tzw. efekt przyporowy – buttress effect), doprowadzający do
silnych deformacji w marginalnych strefach CDK.

Na etapie uskoków przesuwczych (Jankowski i Probulski,
2011) strefy uskokowe ograniczające CDK były reaktywowane (wzmiankowane formowania skomplikowanych struktur
typu kwiatowego) – mogło dojść wówczas do formowania złóż
w strefach ograniczających CDK, ale także do formowania
stref uskoków normalnych (Fig. 2.30 – 2.33), wewnątrz prostopadłych do zarysów CDK. Proces formowania tektonicznego CDK zakończył etap kolapsu, doprowadzający do zapadnięcia się bloków w obrębie CDK. Powstały zarówno
otwarte, jak i zamknięte dla procesu migracji systemy geochemiczne w strefach uskokowych.

Fig. 2.30. Potok Wetlina. Strefa melanżu tektonicznego. Proces ekstensji, uskoki normalne (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.31. Rejon centralnej depresji karpackiej – proces kolapsu, zapadanie się rowu tektonicznego CDK (Jankowski, materiały autorskie).

Fig. 2.32. Potok Wetlina. Proces ekstensji (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 2.33. Mików. Proces ekstensji, uskoki normalne (Jankowski, materiały autorskie).
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2.5. HYDROGEOLOGIA

Obszar przetargowy „Wetlina” przylega do granicy państwa, przebiegającej szczytami Bieszczad Zachodnich. Znajduje się tu wododział europejski pomiędzy zlewiskiem Morza
Bałtyckiego i Morza Czarnego. Obszar przetargowy leży
w dorzecza górnej Wisły, w zlewni Morza Bałtyckiego. Sieć
hydrograficzna jest dobrze rozwinięta i obejmuje fragment
dorzecza Sanu. Obszar „Wetlina” należy według Paczyńskiego i Sadurskiego (2007) do jednostki hydrogeologicznej SKZ
(subregion Karpat zewnętrznych), zawartej w prowincji Wisły.
Według Kleczkowskiego (1990) zawiera się w paśmie zbiorników karpackich. Obszar przetargowy obejmują dwa arkusze
mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 – Wetlina
i Jabłonki (Witek, 2002; Chowaniec i Witek, 2002). Najbliższy
udokumentowany zbiornik wód podziemnych znajduje się poza
terenem przetargowym – zbiornik warstw krośnieńskich Sanok-Lesko (GZPW nr 431; Mikołajków i in., 2017).
Stan rozpoznania hydrogeologicznego rejonu przetargowego jest niewielki (Witek, 2002; Chowaniec i Witek, 2002;
patrz również Chowaniec i in., 1988; Fig. 2.34). Większość
udokumentowanych otworów hydrogeologicznych znajduje
się w rejonie Cisnej i Baligrodu, natomiast pozostałe punkty
hydrogeologiczne rozproszone są po całym obszarze. W przypadku obszarów nierozpoznanych otworami hydrogeologicznymi, przy interpretacji arkuszy SMHP posługiwano się wykształceniem litofacjalnym utworów i tektoniką oraz analogią
z terenami sąsiednimi, posiadającymi lepsze rozpoznanie
hydrogeologiczne. To podejście jest jednak obarczone wieloma błędami, co wynika z braku rozpoznania geologicznego
sieci uskokowej.
Na obszarze „Wetlina” wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego stanowią podstawę zaopatrzenia
ludności i rolnictwa. Wody podziemne ujmowane studniami
i ze źródeł wykorzystywane są bezpośrednio na miejscu, bądź
przesyłane na dalsze odległości głównie do wiejskich osiedli.
Ludność wiejska zaopatruje się w wodę głównie ze studni kopanych, którymi ujmowane są wody przede wszystkim pierwszego od powierzchni terenu poziomu wodonośnego, będącego niekoniecznie pier wszym użytkowym poziomem
wodonośnym przedstawionym na mapie. Obecnie większość
studni gospodarczych jest już nieczynna, bądź używana jest
jedynie okresowo do podlewania, celów sanitarnych i gospodarczych. W większości miejscowości sieć wodociągowa wraz
ze stacjami uzdatniania wody już istnieje lub jest w budowie.
Niewielka tylko ilość gospodarstw w dalszym ciągu korzysta
z własnych ujęć jakimi są studnie kopane często wyposażone
w hydrofory. Na podstawie zebranych informacji należy stwierdzić,
że nie we wszystkich gminach wielkość zapotrzebowania może
być pokryta z udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych.
Tzw. poziom fliszowy związany z piaskowcowo-łupkowymi warstwami krośnieńskimi i ciśniańskimi (jednostka śląska
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i dukielska) jest zasilany przez bezpośrednią infiltrację opadów
atmosferycznych, a w dolinach rzecznych przez infiltracje wód
powierzchniowych i przez dopływy ascensyjne z głębszych
partii systemu wodonośnego. Wielkość infiltracji zależy przede
wszystkim od litologii skał podłoża, litologii zwietrzeliny i nachylenia stoków. Najkorzystniejsze parametry przepływu dotyczą stref uskoków i dyslokacji przesuwczych.
Do największych ujęć wody na obszarze należy ujęcie
wód podziemnych dla Ośrodka Wczasowego Piotrowa Dolina
w Wetlinie. Dla studni tych zostały zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 2,4 m3/h (57,6 m3/24h). Ponadto ujęciami
o największym poborze wody na tym obszarze są:
• ujęcie w Smereku, którego użytkownikiem jest hotel
pracowniczy, posiadający zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 1,8 m3/h (43,2 m3/24h),
• ujęcie dla siedziby nadleśnictwa w Wetlinie z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi 2,0 m 3 /h
(48,0 m3/24h),
• ujęcie dla budynku prywatnego w Moczarnym z zatwierdzonymi zasobami w ilości 1,5 m3/h (36 m3/24h)
Osobliwością Karpat jest duże zróżnicowanie klimatu
w partiach szczytowych i w dolinach, między stokami północnymi i południowymi, mała ilość opadów w zimie obok dużych
na początku lata. W rejonie omawianego arkusza izotermy
roku układają się od +6,0 OC do +7,5OC, izotermy stycznia
około -5,0OC, a izotermy lipca około +16,0OC. Pokrywa śnieżna zalega 100–150 dni w roku, a okres wegetacyjny trwa od
190 do 210 dni. Opady atmosferyczne w okresie średnim
wieloletnim 1956-1980 (25 lat obserwacji IMGW) zasilały od
poniżej 900 mm w rejonie północno-wschodnim do ponad
1100 mm na południu (Witek, 2002; Chowaniec i Witek, 2002;
Tab. 2.1).
Na obszarze przetargowym najbardziej zagrożone są
wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego wzdłuż dolin Sanu, Solinki i Wetlinki. Wynika to z faktu istnienia większych skupisk ludności wzdłuż tych dolin, wzmożonego transportu drogowego, lokalizacji skoncentrowanych ognisk
zanieczyszczeń, stosowania środków ochrony roślin i nawożenia, stosowania środków do utrzymania przejezdności dróg.
Zagrożenie dla wód podziemnych stanowią również obiekty
związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych, oczyszczalnie ścieków mechaniczna i biologiczna, nieskanalizowane miejscowości wiejskie. Ponadto wody
podziemne w dolinach rzecznych występują płytko i nie posiadają ciągłej pokrywy izolującej, chroniącej poziom wodonośny od zagrożeń zewnętrznych.
Fliszowy poziom wodonośny w utworach fliszu Karpat
zewnętrznych z uwagi na specyficzną budowę geologiczną
(przewaga piaskowców średnio i gruboławicowych), szatę
roślinną ma mniejszy stopień zagrożenia.
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Tab.2.1. Miesięczne, półroczne i roczne sumy opadów (mm) w latach 1956–1980.
Fig. 2.34. Mapa hydrogeologiczna obszaru przetargowego „Wetlina”.
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Obszar przetargowy „Wetlina ”

3. SYSTEM NAFTOWY
3.1. WSTĘP

Wśród wielu definicji systemu naftowego można posłużyć
się m.in. definicją Demaisona i in. (1991): system naftowy jest
rozumiany jako: (...) dynamiczny zespół reakcji fizyko-chemicznych powodujących powstawanie węglowodorów, działający
w przestrzeni i czasie geologicznym. System naftowy to zespół
wzajemnych zależności wielu geologicznych elementów istotnych w powstaniu złóż węglowodorów (na przykład dojrzałości skał macierzystych, ekspulsji, migracji i akumulacji).
W literaturze anglosaskiej funkcjonuje też np. termin play,
który można rozumieć jako pewnego rodzaju koncept (model
geologiczny), określający, jak powinien wyglądać zespół czynników takich jak kolektor (ang. reservoir), uszczelnienie (ang.
top seal), skały macierzyste (ang. source rock), które wraz
z systemem napełniania doprowadzają do powstania nagromadzeń węglowodorów w wybranych poziomach stratygraficznych. Definicja wymusza zatem rozważanie w opisie systemu kolejnych elementów play, zarówno obserwowanych, jak
i dających się przewidzieć, by opisać możliwości nagromadzenia węglowodorów.
Przykładowa charakterystyka play to np. jurajski stożek
podmorski jako skała kolektorska, ujęta w późnojurajski system bloków uszczelniony kredowymi mułowcami i napełniona
z macierzystych późnojurajskich skał. Używając karpackiego
przykładu (najczęściej zresztą uznawanego za typowy dla
Karpat układ w ich systemie naftowym), można przyjąć stożek
podmorski skał eocenu (np. piaskowce ciężkowickie) uszczelniony pelagicznymi łupkami pstrymi eocenu, napełniany ze
skał oligocenu w systemie nasuwczym orogenu.
Przez lata ukształtowała się w literaturze koncepcja systemu fałdowo-nasuwczego Karpat jako powstałego w wyniku
kompresji systemu fałdów i łusek, z regularnie uformowanymi
antyklinami czy łuskami z piaskowcowymi jądrami, uszczelnionymi poziomami łupkowo-mułowcowymi, napełnianymi
z menilitowych skał macierzystych. Taka koncepcja systemu
dominowała i dominuje w procesie poszukiwań naftowych na
obszarze Karpat. Po pierwotnym okresie poszukiwań, ograniczonym do płytkich horyzontów, brak jest od kilkudziesięciu
lat znaczących efektów poszukiwawczych.
W rozważaniach nad systemami naftowymi istnieje też
definicja tzw. play fairway, który to termin można rozumieć
jako obszar basenowy, gdzie specyficzny układ czynników
geologicznych doprowadził do powstania szeregu nagromadzeń węglowodorów i specyficznego typu systemu naftowego.
Dodatkowo używany jest termin play assessment, czyli
rodzaj szacowania, wykonywanego stopniowo w miarę uzyskiwania nowych informacji odnoszących się do lokalnego
systemu naftowego. Pod uwagę brana jest początkowa ilość
informacji wynikająca z analizy wcześniejszych badań, przede
wszystkim analizy basenowej pozwalającej ocenić potencjał
węglowodorowy obszaru i prowadzącej do określenia elementów systemu. Przy kolejnej ocenie ryzyka i określeniu wszystkich elementów dochodzi do skoncentrowania badań na wybranym obszarze.
Znane z doświadczeń, opisane w literaturze i wypracowane w wyniku poszukiwań i eksploatacji koncepcje są używane także dla określenia play. Zwykle na rozpatrywanym
obszarze, ale także w projektowanych pracach poszukiwawczych istotnym elementem jest określenie stopnia prawdopodobieństwa występowania konkretnych elementów składających się na play; od określenia możliwości występowania skał
macierzystych, poprzez wynikające z historii geologicznej

obszaru rodzaje geometrii pułapek, aż po wynikające z analizy basenowej możliwości istnienia skał kolektorowych typu
np. stożków podmorskich, poziomów zlepieńców etc. Wreszcie pod uwagę brana jest możliwość powstawania dróg migracji, wynikających z rozwoju tektonicznego obszaru.
W procesie poszukiwawczym każdy z elementów powinien
być dokładnie określony, przede wszystkim jednak istotne jest
określenie potencjalnej efektywności złoża. Zatem proces
poszukiwań powinien objąć cały zestaw kolejno rozważanych
elementów play z oceną prawdopodobieństwa ich występowania – ten sposób działania jest oczywisty bez względu na
rozumienie pojęcia systemu naftowego. Proces ów przewidywać powinien identyfikację i geologiczną interpretację rozwoju tektonicznego obszaru, procesów termalnych kontrolujących
formowanie basenów sedymentacyjnych, architektury, geometrii i rozkładu facji w kolejnych sekwencjach sedymentacyjnych (systemach depozycyjnych), by uformować model geologiczny, w którym ujęte zostaną wszystkie elementy
składające się na możliwość istnienia efektywnego (uzasadnionego ekonomicznie) złoża.
W rozpatrywanych tu przypadkach rejonu karpackiego
należy łącznie uwzględnić orogen, uformowane w miocenie
przedpole oraz obszar podłoża (w znacznej mierze ze zerodowaną sekwencją skalną od prekambru po miocen), oddzielony nasunięciem spągowym od orogenu Karpat. Jednakże
– co było i jest dużym błędem – nasunięty orogen rozpatrywany był zwykle całkowicie oddzielnie zarówno od podłoża,
jak i genetycznie związanych z nim elementów przedpola
– zakładano formowanie systemów naftowych zupełnie niezależnie od siebie, bez interakcji pomiędzy tymi trzema piętrami strukturalnymi.
Poniżej opisane są kolejne elementy systemu naftowego
w odniesieniu do Karpat zewnętrznych (także play elements)
z uwzględnieniem możliwych błędów i nowych koncepcji uzasadniających konieczność poszukiwania i prawdopodobnych
przyczyn braku sukcesów w poszukiwaniach w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat.
Mimo wieloletnich badań wiele elementów systemu naftowego Karpat wymaga ponownego rozważenia i ciągle istnieje wiele niewiadomych, dotyczących zarówno pochodzenia
rop karpackich, jak i ścieżek migracji czy wreszcie charakteru i geometrii pułapek, a nawet ilości ekspulsji w historii orogenu Karpat. Zwykle w opracowaniach dotyczących systemu
naftowego Karpat opisywane są te same skały uznawane za
macierzyste (najczęściej horyzonty dolnokredowe, późnokredowe i wreszcie oligoceński, z pominięciem mioceńskich sekwencji przedpola Karpat – por. Dziadzio i in., 2001). Najmniej
uwagi poświęca się za to procesowi napełniania i ścieżkom
migracji (zwłaszcza tym ostatnim). Jak wspomniano, zauważalną tendencją w literaturze jest wiązanie rop karpackich
głównie ze skałami oligocenu (warstwami menilitowymi) i niekiedy bezpośredniego wiązania skał kolektorowych (zwykle
facji piaskowcowych obecnych w obrębie systemu menilitowego, np. piaskowców kliwskich, cergowskich czy magdaleńskich) z sąsiednimi skałami macierzystymi, czyli łupkami
systemu menilitowego (por. Dziadzio i in., 2001). Jest to podejście w większości wypadków błędne, gdyż otaczające
kolektorowe skały oligocenu (łupki menilitowe) nie wykazują
cech dojrzałości termicznej pozwalającej na ekspulsje węglowodorów. Niezbyt zrozumiałe jest także bezpośrednie łączenie warstw menilitowych głębszych horyzontów ze skałami
kolektorowymi poprzez strefy nasunięć elementów tektonicznych Karpat (np. jednostek śląskiej, podśląskiej czy magurskiej
– por. Dziadzio i Matyasik, 2006). Wieloletnie badania terenowe autorów niniejszego opracowania nie potwierdzają istnie-
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nia śladów ropy i śladów migracji w strefach kontaktów tektonicznych głównych elementów tektonicznych.
Cały proces analizy systemu naftowego Karpat wymaga
nowego podejścia i zrewidowania panujących poglądów – jest
to istotne wobec klęski poszukiwań węglowodorów w ostatnich
latach w obrębie Karpat. Poza odkryciem kolejnych ważnych
elementów rozwoju tektonicznego (etap uskoków przesuwczych czy kolapsu orogenicznego) duże znaczenie ma rozpoznanie istotnych elementów geologii wykazanych na mapach
– ważnych dla budowy geologicznej Karpat, a także rejonu
bieszczadzkiego.
Nowe podejście do odtworzenia historii napełniania, przynajmniej najpóźniej tworzonych złóż, i (mających znaczenie
dla systemu naftowego Karpat) procesów migracji rozpoczęło się wraz z odkryciem tzw. melanży tektonicznych (por. Jankowski 1995, 2007) – strefy te są szczególnie bogate w ślady
migracji ropy i fluidów mineralnych (por. Jarmołowicz-Szulc
i Jankowski 2011; Matyasik i in., 2015).
Poniżej opisano kolejne elementy systemu naftowego
z odniesieniem do południowo-wschodniego rejonu Karpat,
obejmującego obszar przetargowy.
3.2. SKAŁY MACIERZYSTE

3.2.1. UWAGI OGÓLNE

Ocena rozmieszczenia w strukturze orogenu skał macierzystych i rozpoznanie ich potencjału i charakteru jest bodaj
jednym z najważniejszych elementów opisu systemu naftowego. Z definicji skały macierzyste muszą mieć potencjał
generacyjny do napełnienia kolektorów i wystarczający do
uformowania opłacalnych do eksploatacji złóż. Istotnym warunkiem jest podgrzanie materii organicznej, najczęściej wynikające z głębokości pogrzebania czy wystarczającego strumienia cieplnego, konieczne do osiągnięcia tzw. okna
ropno-gazowego – skała macierzysta musi osiągnąć wystarczający stopień podgrzania pozwalający na wytworzenie
i uwolnienie mogących migrować węglowodorów (ta uwaga
dotyczy głównie złóż konwencjonalnych). Jednym z bardziej
istotnych czynników (omawianych poniżej) jest istnienie połączeń (ścieżek migracji, ang. migration pathway) pomiędzy tzw.
kuchnią generacyjną a skałą kolektorową – ten aspekt jest
najbardziej zaniedbany i niedoceniany w poszukiwaniach węglowodorów w Karpatach. W przypadku tzw. migracji wtórnych
istotne znaczenie ma występowanie tego procesu we właściwym czasie przy zmieniających się innych elementach systemu. Znaczenie mają także wtórne deformacje tektoniczne,
w zasadniczy sposób wpływające na formowanie nowych
ścieżek migracji. W przypadku systemu Karpat ten element
jest przedmiotem dyskusji mimo istnienia paradygmatycznych
założeń co do migracji.
Jak wspomniano, dominującym założeniem jest uznanie
oligoceńskiego poziomu warstw menilitowych za główną skałę macierzystą, mimo występowania w karpackich kopalniach
także rop nieposiadających w swoim składzie biomarkerów
(tzw. oleanan) wskazujących na pochodzenie z menilitów
(np. ropy z pola naftowego Wola Jasienicka). Dodatkową zagadką jest dyskusyjna łączność warstw menilitowych ze złożami w rejonach, gdzie warstwy menilitowe są w swej masie
niedojrzałe (por. ropy ze złóż Borysławia).
Warto podkreślić obecność materii organicznej niemalże
we wszystkich elementach sukcesji Karpat, co wynika z stosunkowo płytkowodnego charakteru basenu karpackiego.
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Badania geochemiczne (por. np. Matyasik i in., 2002, 2003;
Matyasik, 2011) od dawna sugerowały ścisły związek materii
organicznej Karpat z obszarami lądowymi i niedaleki transport
materiału klastycznego podczas formowania sukcesji karpackich, co wyraźnie kłóci się z dominującym poglądem o głębokości „karpackiego fliszu”. Ostatnie badania sugerują już
obecność (zwłaszcza w ostatnim, np. oligoceńskim etapie
rozwoju), a nawet dominację facji płytkich (związanych ze
środowiskiem szelfu i skłonu - por. Watkinson i in., 2001;
Miclăuş i in., 2009; Dziadzio, 2015; Filipek i in., 2017).
Rozprzestrzenienie materii organicznej, a co za tym idzie
węglowodorów, jest ściśle związane z dystrybucją facji, charakterem systemów depozycyjnych, geometrią pasa orogenicznego i wynika też z wielości etapów rozwoju tektonicznego. Dominujące w literaturze błędne przekonanie o istnieniu
jedynie kompresyjnego (głównie transpresyjnego) etapu rozwoju tektonicznego w procesie formowania Karpat sprzyja
przyjęciu koncepcji krótkich ścieżek migracji i braku dalekiego transportu pomiędzy kuchnią węglowodorów a skałami
zbiornikowymi. Wpływa to w zasadniczy sposób na rozważania nad pochodzeniem rop karpackich i ogranicza poszukiwania do stref płytkich: wyszukiwania w sekcjach sejsmicznych
i procesie poszukiwań geometrii typu antyklin nadnasuwczych.
Odkryte ostatnio dodatkowe etapy deformacji tektonicznych (Mazzoli i in., 2010; Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski i Margielewski, 2014) wpływają na cały system dystrybucji węglowodorów. Powstaje także problem remigracji
podczas kolejnych etapów deformacji i – w przypadku etapów
o charakterze ekstensyjnym – otwarcia systemów geochemicznych i opróżniania istniejących złóż. Z drugiej strony
obecność etapu ekstensji stwarza warunki do otwarcia ścieżek
migracji ze znacznie głębszych horyzontów niż w przypadku
przyjęcia jedynie kompresyjnego etapu i tektoniki typu naskórkowego (ang. thin-skinned tectonics).
Proces reaktywacji tektonicznych w Karpatach może powodować degradację utworzonych wcześniej złóż i doprowadzać do ich powtórnego napełniania. Badania wskazują na
istnienie kilku etapów napełniania, ale także na znaczną degradację złóż (Leśniak, 2005; Matyasik i in., 2015). W przypadku wielu złóż karpackich udowodniono istnienie przynajmniej dwu epizodów napełniania (Matyasik i in., 2015).
Obszar przetargowy „Wetlina” leży w szczególnie skomplikowanym pod względem budowy geologicznej regionie
Karpat (por. Jankowski i in., 2004; Jankowski i Ślączka, 2014;
Jankowski, 2017; Rubinkiewicz i Tomaszczyk, 2017), gdzie
udowodniono istnienia kilku etapów deformacji tektonicznych,
ze szczególnie istotnym etapem uskoków przesuwczych (Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski, 2015; Jankowski i in.,
2015) oraz etapem kolapsu orogenicznego (Mazzoli i in., 2010).
Tradycyjnie obszar przetargowy jest zaliczany do kilku
jednostek tektonicznych: śląskiej, przeddukielskiej i dukielskiej
(patrz rozdział 1). Ten podział wynika z obecności kilku elementów tektonicznych o odmiennej sekwencji skalnej. Skomplikowana historia basenowo-tektoniczna spowodowała powstanie szczególnej geometrii i relacji tektonicznych. Istotne
znacznie ma tu etap uskoków przesuwczych, który oddziedziczony z etapu kompresji układ nasunięć (w typie piggy back)
zmodyfikował w układ wynikający z działania uskoków przesuwczych formujących m.in. struktury kwiatowe czy struktury
typu końskiego ogona. Podczas dwu ostatnich etapów historii tektonicznej (etapu przesuwczego i kolapsu) formowane są
szczególnie istotne dla systemu naftowego tego rejonu, opisane poniżej, strefy melanży tektonicznych.
W Polsce, podobnie jak i w innych krajach, istnieje przekonanie, że ciemne utwory (ang. black shales) o znacznej
zawartości materii organicznej (głównie płytkie, szelfowe,
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skłonowe czy nawet epikontynentalne facje) mają stanowić
główne skały macierzyste dla złóż węglowodorów na sąsiadujących z ich rozprzestrzenieniem obszarach. Jednym
z założeń opisywanych przez lata systemów naftowych obszaru Karpat jest ścisły związek karpackich węglowodorów
z facjami tradycyjnie składającymi się na orogen Karpat, deponowanymi od późnej kredy do miocenu (jak wspomniano
główną rolę przypisuje się warstwom menilitowym). Oddzielnie pod uwagę (jednakże rzadko) bierze się ewentualne skały paleozoiku czy mezozoiku występujące zarówno pod nasunięciem, jak i na obszarze przedpola. Dodatkowo
w opracowaniach dotyczących systemu naftowego Karpat
wiąże się ściśle węglowodory jedynie z facjami obecnymi
w nasuniętym w systemie naskórkowym (ang. thin-skinned
tectonics) orogenie (por. Matyasik i Steczko, 2000; Kotarba
i in., 2001, 2014; Matyasik i in., 2002, 2003; Matyasik i Dziadzio, 2005). Zatem proces podgrzania, migracji i formowania
pułapek w istniejącym górotworze ma według ogólnego przekonania ścisły związek z procesem pogrzebania, deformacji,
stektonizowania facji orogenu Karpackiego i zdarzyć się miał
już na etapie formowania orogenu i to w ściśle kompresyjnych
warunkach (kompresyjnym reżimie tektonicznym – por. Dziadzio i Matyasik, 2006). W rozważaniach ropy karpackie są
ściśle powiązane jedynie z facjami „karpackimi”.
Powstawanie ciemnych osadów najczęściej wiązane jest
z warunkami anoksycznymi i znaczną przewagą dostawy materiału nad możliwościami utlenienia. Z tego też powodu najczęściej łączone jest to z bliskością lądu. W przypadku Karpat
facje stosunkowo płytkie są wiązane z powstawaniem izolowanych basenów z ograniczoną cyrkulacją lub ze środowiskiem skłonu basenu. Mogą być też wiązane z podwyższoną
produkcyjnością (zależną od klimatu) materii organicznej
(por. Katz i Pheifer, 1986).
Otwarte wody stref oceanicznych są zwykle nasycone
tlenem, co jest związane z cyrkulacją wód. Wynoszenie nutrientów do stref szelfowych powoduje powstawanie bogatych
w materię organiczną szelfowych stref fotycznych, a brak cyrkulacji i rozkład materii organicznej może powodować zaistnienie wyraźnie anoksycznego środowiska. Zwykle bogate
w materię organiczną strefy związane są zatem ze środowiskiem szelfu – podobnie jak znaczna część środowisk depozycji warstw menilitowych czy też utworów wczesnej kredy
w Karpatach. Warto dodać, że utwory drobnoziarniste (iły,
mułowce) zwykle zawierają znacznie większe ilości materii
organicznej niż utwory gruboziarniste (piaskowce), co wynika
z innego środowiska sedymentacji – innej pozycji w basenie.
Ponadto poziom TOC (ogólna zawartość materii organicznej)
w skałach zwanych macierzystymi sięgać może ponad 20%.
Produktem przeobrażenia biochemicznego i geochemicznego
nagromadzonej substancji bitumicznej jest tzw. kerogen, który stanowi pozostałość materii organicznej już po procesach
sedymentacji diagenezy i procesach tektonicznych.
Proces formowania złóż obejmuje zwykle proces pierwotnej migracji (nie do końca zrozumiały, co wynika z konieczności istnienia zwykle dużego gradientu termicznego na dużych głębokościach, ale związanego zwykle z dużą
kompakcją), czyli transportu medium ze skał macierzystych
do skał porowatych (niekoniecznie kolektorowych) na bardzo
krótkim dystansie (kilkuset metrów) i migracji wtórnej w skałach
porowatych aż do kolektora i pułapki – tu niekiedy na bardzo
długim dystansie.
W sukcesjach utworów składających się na orogen Karpat
znajdujemy szereg facji z wyraźną dominacją lub ze znacznym
udziałem ciemnych łupków: najczęściej są to utwory późnej
jury i wczesnej kredy (tzw. facje cieszyńskie i wierzowskie,
znane na Ukrainie jako spaskie, a na obszarze rumuńskim

jako np. warstwy z Audia - por. Jankowski i in., 2012), które
można wiązać z etapem ekstensyjnego formowania basenu
Karpat i rozbiciem platformy europejskiej (por. Wieczorek,
1993). Dominował wtedy (mocno restrykcyjny w geometrii)
system półrowów czy system typu horst-graben. Część ciemnych facji można wiązać także z procesem zamykania basenów karpackich i ze stadium rozbicia tej części Tetydy na
szereg izolowanych subbasenów ogólnie zwanych Paratetydą,
gdy w okresie późnego eocenu – oligocenu i miocenu pojawia
się facja zwana menilitową (różnorako zwana w różnych miejscach Karpat, np. warstwy zakopiańskie, a w innych regionach
Tetydy znana jako facja majkopska). Poza innymi facjami,
jednakże o znacznie mniejszym potencjale węglowodorowym,
facje tych dwu okresów uznawane są za najważniejsze
w rozważaniach o pochodzeniu karpackich węglowodorów.
Natomiast formowanie złóż gazu w utworach miocenu przedpola rozważane jest w zupełnie innym kontekście.
Jak wspomniano, pojawienie się facji typu ciemnych łupków wiązać można z czynnikami bardziej ogólnymi, jak zmiany wynikające z globalnych uwarunkowań (tj. rozkład lądów
i oceanów wpływający na zmiany eustatyczne podobnie jak
okresy ociepleń i globalnych ochłodzeń klimatu). Z drugiej
strony istotne znacznie dla formowania ciemnych facji ma
wpływ lokalnej tektoniki, np. proces zamykania basenu i wędrówki orogenu wraz z basenem przedpola ma wpływ na
mechanizm izolacji, spłycania czy zamierania cyrkulacji. Dodatkowo proces natleniania ma swoje uwarunkowania w konfiguracji basenu i jego morfologii, jak i związek z występowaniem organizmów produkujących tlen (por Sen Gupta
i Machain-Castillo, 1993) – począwszy od dobrze natlenionych
stref fotycznych do słabo natlenionych stref skłonowych
i wreszcie dotlenionych stref głębszych, co wynika z różnych
przyczyn; m.in. z występowania prądów morskich. Dyskusyjnym problemem jest, który z czynników – tj. gwałtowna dostawa materii organicznej czy anoksyczność warunków – ma
większe znaczenie dla powstawania ciemnych osadów. Tak
czy inaczej przyczyny powstawania i trwania sekwencji anoksycznych są ciągle przedmiotem dyskusji. W Karpatach okresy
highstandu wiązać można zarówno z okresem anoksji (oligocen), jak też powstawania osadów czerwonych (późna kreda).
Zawartość tlenu ma ścisły związek z barwą osadu, w sekwencjach karpackich obserwowany jest niekiedy proces wtórnego
odbarwienia osadu i wtórnej anoksji – czerwona barwa
w wyniku obecności materii organicznej zmienia się w zielonkawą (Jankowski i in., 2015).
Analizując sekwencje karpackie od późnej jury do miocenu, można łatwo zauważyć okresy występowania osadów
ciemnych i tych z obecnością tzw. łupków pstrych (barwy czerwone). Najczęściej po okresach powstawania łupków pstrych
następowały okresy tworzenia się ciemnych utworów. Zatem
mamy dominacje ciemnych osadów w późnej jurze/wczesnej
kredzie, zakończoną pojawieniem się pstrych osadów na początku kredy późnej. W późnym paleocenie pojawia się szeroko rozprzestrzeniona facja ciemnych łupków, zwana lokalnie
warstwami z Majdanu lub łupkami istebniańskimi górnymi. Nosi
cechy pelagicznej sedymentacji wiązanej z highstandem, kończącej klastyczne cykle osadowe typu warstw istebniańskich
lub ciśniańskich. Kolejny cykl, zakończony w późnym eocenie,
znaczy pojawianie się w różnych miejscach basenu Karpat
pstrych łupków. Począwszy od późnego eocenu dominuje już
facja ciemnych łupków, zwana powszechnie facją menilitową,
ze znaczną dostawą klastyków (początkowo piaskowce cergowskie, a w późniejszym okresie szara facja krośnieńska,
jednakże z przeławiceniami łupków typu menilitowego).
Jak wspomniano, w opisach karpackiego systemu naftowego zakłada się ścisły związek materii organicznej zawartej
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w osadach tradycyjnie zaliczanych do orogenu Karpat z ropami występującymi w obrębie orogenu. Dopiero w złożach
lokowanych poza ściśle wyznaczonymi granicami orogenu
zakładany jest związek rop karpackich z utworami np. paleozoiku (np. złoża Nosówka czy Grobla). Jak wspomniano,
zakładane są nawet korelacje złóż występujących w kolejnych
elementach tektonicznych z konkretnymi utworami (por. Dziadzio i Matyasik, 2006). Ma to także związek z klasyfikacją
tektoniczną orogenu Karpat jako orogenu typu naskórkowego
(ang. thin-skinned tectonics), z dobrze określonym nasunięciem spągowym (ang. sole thrust) i formowaniem orogenu
głównie sposobem doklejania kolejnych odkłuwanych elementów do pryzmy (ang. piggy back model). Takie założenie eliminuje w rozważaniach pochodzenie rop karpackich z facji
poza tymi ściśle należącymi do karpackich sukcesji osadowych
(późna jura-miocen).
3.2.2. GŁÓWNE TYPY SKAŁ MACIERZYSTYCH

Warstwy menilitowe
Od późnego eocenu i w oligocenie aż do miocenu na
znacznej powierzchni basenu Karpat (zarówno w części przedpola, jak też w basenie przedpola i na obszarze nadpryzmowym – Jankowski, 2015) pojawia się ciemna facja zwana
warstwami menilitowymi. Została ona szerzej opisana w tym
rozdziale ze względu na duże znaczenie w systemie naftowym.
Charakterystycznym biomarkerem wiązanym z warstwami
menilitowymi (jego pojawianie się jest niekiedy podstawą korelacji skał macierzystych z ropami – por. Matyasik, 2011) jest
oleanan – biomarker wiązany z pojawieniem się roślin okrytonasiennych.
Nazwa warstwy menilitowe została wprowadzona przez
Glockera (1843), pochodzi od bitumicznego opalu zwanego
menilitem, występującego w poziomach rogowcowych. W literaturze funkcjonuje lub funkcjonowało wiele nazw dla ogólnie pojętych warstw menilitowych, w różnych regionach
i krajach karpackich, np. melletowe warstwy, melletowe łupki,
amfisylowe łupki, dysodylowe łupki, czeczwińska seria, smilneńskie łupki. Obecnie, np. w literaturze rumuńskiej, nazwa
menilit odnosi się do rogowców warstw menilitowych. Dodatkowo odpowiedniki warstw menilitowych pod względem czasowym, litologicznym i facjalnym także na terenie Polski noszą
różnorakie nazwy, jak np. warstwy zakopiańskie. Nazwa warstwy menilitowe z określenia ściśle petrograficznego stała się
w końcu określeniem „stratygraficznym”. W porównaniu do
innych facji karpackich facje systemu menilitowego są najszerzej rozprzestrzenione na obszarze Karpat (por. Jarmołowicz-Szulc i Jankowski, 2011), zarówno wewnętrznych (rejon tzw.
fliszu podhalańskiego i zagórza rumuńskiego) i zewnętrznych,
jak i przedpola. Facja menilitowa została częściowo zerodowana, jej zasięg obecnie nie odpowiada tradycyjnie określanemu jako „basen fliszowy” zasięgowi basenu. Znaczna erozja obszaru wypiętrzenia przedgórskiego spowodowała,
że facja ciemnych łupków oligocenu zachowała się jedynie
szczątkowo. Facja menilitowa nie zawiera się całkowicie
w obrębie górotworu i nie cała została ujęta w jego strukturach.
W części wschodniej jest podłożem mioceńskiego basenu
przedpola (Myśliwiec i Śmist, 2006), ale w części zachodniej
stanowi element jego sukcesji (tzw. facja Puchkirchen),
co wynika z wcześniejszego tam (niż w regionie wschodnim)
etapu odkłuwania. W późnym oligocenie i miocenie facje menilitowe współwystępują z facją krośnieńską. Stąd niekiedy
używane jest pojęcie system menilitowo-krośnieński.
Warstwy menilitowe występują najczęściej nad poziomem
margli globigerynowych lub warstw hieroglifowych (powszech-
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ne jest ciemnienie barw w najwyższych poziomach warstw
hieroglifowych, ze stopniowym przejściem do warstw menilitowych – np. tzw. facja papińska) czy też nad poziomem łupków zielonych w jednostkach zewnętrznych. Pojawienie się
ciemnych facji, z obecnością bitumicznych czarnych łupków,
wyznacza zmianę warunków sedymentacji (po okresie czerwonych łupków) w izolowanym basenie karpackim (por. Popov
i in., 2002) i ukształtowanie się zespołu różnorodnych (w zależności od miejsca depozycji w basenie) facji.
Tradycyjnie szereg niekiedy izolowanych, stosunkowo
płytkich już basenów nazywa się Paratetydą. Obszar basenu
Paratetydy charakteryzuje ograniczenie cyrkulacji w obrębie
basenu i znaczna przewaga dostawy materii organicznej nad
możliwością jej utlenienia. Wiąże się to także z redukcyjnymi
warunkami i zubożeniem życia biologicznego na znacznych
obszarach. Jak zauważają niektórzy badacze (np. Olszewska,
1986), w zespołach otwornic dominują formy płytkowodne .
Rozpatrując rozprzestrzenienie i charakter facji warstw
menilitowych i ich współwystępowanie z różnymi facjami typu
klastycznego, można mówić o całym systemie menilitowym.
W oparciu o rozkład i charakter tych facji można odtworzyć
geometrię i ukształtowanie całego systemu. Można wyróżnić
zatem facje skłonowe (ujęte w etapie budowania górotworu
w tektoniczną jednostkę dukielską i śląską na zachodzie) czy
też bardziej płytkowodne (szelfowe), ujęte w jednostkę skolską
czy borysławsko-pokucką. Proces skośnego ścinania (w stosunku do układu facji oligoceńskich podczas etapu zamykania
– Jankowski, 2015) lokuje niekiedy te same facje menilitowe
w różnych elementach tektonicznych (np. facja cergowska
w jednostce śląskiej i dukielskiej, podobnie też tzw. piaskowce z Mszanki). Facje o typie skłonowym (np. grybowskie, menilitowe z obecnością tzw. wirowców), częste w jednostce
dukielskiej, wyznaczają w oligocenie skłon basenu przedpola.
Są także wyznaczone obecnością piaskowca cergowskiego,
deponowanego od południa. Jednoczasowy rozkład facji
w systemie menilitowo-krośnieńskim definiują chronohoryzonty w rodzaju wapieni tylawskich i jasielskich. Wyraźny
wpływ (poza procesem migracji depocentrum przerywanym
okresem ekstensji podczas oligocenu) na zmiany facjalne mają
zmiany poziomu morza. Po okresie depozycji poziomów rogowcowych dochodzi do wyraźnego poszerzenia zasięgu
systemu menilitowego i rozprzestrzenienia go na rejon „nadpryzmowy” (De Celles i Giles, 1996) – facja menilitowa sięga
na obszar wcześniej zestalonego orogenu (rejon magurski),
ponadto wypełnia przestrzeń akomodacyjną tworzoną w południowej części orogenu (tzw. flisz podhalański). Wyraźnie
zarysowuje się wypiętrzony (do stref bardzo płytkich, możliwe
wynurzenie) fragment skłonu basenu, zwany tradycyjnie
w literaturze kordylierą śląską – wyraźnie określoną jedynie
w oligocenie, gdyż wcześniej jest to jednolity basen. Facje
pokrywające obszar kordyliery zostały przez skośne ścięcia
włączone do różnych elementów tektonicznych. Można powiedzieć, że kordyliera oddziela jedynie czasowo i nie w każdym miejscu region właściwego basenu przedpola od zestalonego wcześniej regionu „nadpryzmowego” (De Celles i Giles,
1996). W późnym oligocenie mamy dobrze ukształtowany
system basen przedpola–wypiętrzenie przedgórskie i wreszcie tzw. obszar za wypiętrzeniem (ang. backbulge depozone).
Na obszarze poza wypiętrzeniem przedgórskim facja menilitowa sięga pod rejon obecnego Roztocza (Myśliwiec i Śmist,
2006), zatem sięga daleko poza tzw. rejon fliszowy, a więc
nie cała została ujęta w strukturach górotworu (Jankowski,
2015). Wzajemne relacje facjalne warstw menilitowych i krośnieńskich z okresu współwystępowania (diachronizm facji
menilitowej) ukazuje sytuacja w głównej części basenu przedpola oraz wypiętrzenia (Jankowski, 2015).
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Jak wspomniano, cechą charakterystyczną warstw menilitowych jest obecność czarnych łupków, które stanowią
pewnego rodzaju tło dla różnorakich facji bardziej klastycznych
pojawiających się w obrębie serii menilitowej. Powszechność
ciemnych bitumicznych łupków jest tłumaczona zazwyczaj
beztlenowymi warunkami panującymi w ówczesnym basenie
Karpat, w odróżnieniu od natlenionych warunków powstawania pstrych łupków eoceńskich. Charakterystycznym elementem litologii warstw menilitowych, najbardziej poza ciemnymi
łupkami rozpoznawalnym i rozpowszechnionym, jest poziom
tzw. rogowców – utworów o typie lidytów. Poziom rogowców
bywał często poziomem odniesienia w opisie profili, niekiedy
traktowany bywał jako poziom chronostratygraficzny, i występuje niemal w każdym elemencie tektonicznym zewnętrznych
jednostek. Brak go niekiedy w elementach pokrywy menilitowo-krośnieńsko-malcowskiej, co sugeruje proces retransgresji na obszar nadpryzmowy po okresie depozycji poziomów
rogowcowych. Co istotne, pod poziomem rogowców powszechnie występują facje wapienno-margliste, noszące lokalnie różne nazwy w zależności od jednostki tektonicznej,
np. margle podcergowskie, margle dynowskie. Poziomy bardziej wapniste wiązać można głównie ze strefami skłonowymi,
rozwiniętymi zarówno po południowej stronie głównego obszaru basenu przedpola (ujęte głównie w tektoniczny element
dukielski), jak i po stronie północnej (ujęte w jednostki zewnętrzne). Powszechnie w obrębie warstw menilitowych występują dajki piaszczyste, świadczące o niestabilności skłonów
i szelfów podczas sedymentacji warstw menilitowych. Warto
dodać, że główny wyznacznik litologiczny warstw menilitowych, czyli ciemne lub czarne łupki, niekiedy „liściaste”,
obecne są także w młodszych elementach litologicznych,
tj. w warstwach krośnieńskich, w których tworzą znacznej
miąższości poziomy. Skłonowa facja tzw. warstw przejściowych (obszary skłonów w okresie oligocenu charakteryzują
się niedotlenieniem), charakteryzuje się zarówno szarym
(„krośnieńskim”), jak i ciemnym (menilitowym) wykształceniem
litologicznym. Jak wspomniano, cechą charakterystyczną facji
menilitowej jest występowanie różnego rodzaju poziomów
piaskowcowych, deponowanych w różnych warunkach basenowych i w różnych strefach, ukazujących rozprzestrzenienie
basenu i jego geometrię oraz paleogłębokości. Istotne znaczenie ma dokładne odtworzenie zarówno paleośrodowiska,
jak i paleogłębokości warstw menilitowych. Depocentrum
spłycającego się już w oligocenie basenu menilitowo-krośnieńskiego (noszącego cechy basenu resztkowego) przechodzi w wyniku migracji układu (orogen–basen przedpola–wypiętrzenie) w miejsce mioceńskiego basenu przedpola.
Podłożem basenu przedpola jest m.in. częściowo zerodowana facja menilitowa. Skłon tego basenu wyznacza facja worotyska, a ku centrum basenu rozwija się facja stebnicko-balicka (typu krośnieńskiego).
Warto dodać, że epizody słabego natlenienia basenu
trwają aż do miocenu, co jest widoczne w sukcesjach warstw
krośnieńskich z licznymi wkładkami typu menilitowego w obrębie np. CDK (Jankowski i Ślączka, 2014; Malata i in., 2017).
W literaturze polskiej warstwy menilitowe zostały wspomniane już przez Windakiewicza (1875) i Szajnochę (1894) – już
wtedy wykonano pierwsze oznaczenia zawartości „pirobituminów”, w niektórych próbkach sięgające 9%. Szajnocha,
pisząc o pochodzeniu karpackiego oleju skalnego, stara się
dowieść, ze łupki menilitowe mogą być skałą macierzystą dla
karpackich złóż ropy i gazu. To przeświadczenie jest ciągle
podstawą dla rozważań o pochodzeniu ropy i gazu. W tym
miejscu należy wspomnieć o wielu opracowaniach Badaka
dotyczących roli bitumicznych łupków menilitowych. Ów autor
(Badak i Jasionowicz 1957; Badak, 1958, 1959, 1960, 1961,

1966; Badak i Grudzień 1961) stwierdza wyraźnie podwyższoną zawartość minerałów promieniotwórczych w facji menilitowej w stosunku do utworów otaczających. Wiele prac
Gucika odnosi się do charakterystyki łupków menilitowych
(por. Gucik 1967, 1977, 1980, 1981, 1988; Gucik i in., 1971).
Dominującym elementem litologicznym warstw menilitowych są ciemne łupki bitumiczne (o znacznej zawartości TOC,
bogatym zespołem mikroelementów i niekiedy dużej zawartości pierwiastków promieniotwórczych – wysokie piki gamma
na logach otworów wiertniczych; por. np. Wieser i Gucwa,
1977; Ten Haven i in., 1993), a w wielu regionach gruboławicowe mułowce o typie debrytów. Obecne są także poziomy
wapieni (zwanych tradycyjnie marglami) z charakterystycznymi poziomami czertów (zwanych z kolei rogowcami).
W obręb warstw menilitowych włączane są także poziomy
piaskowcowe o różnorakiej genezie. Zalicza się do nich tzw.
piaskowce cergowskie – klastyczną fację o typie wypełnienia
kanałów rozcinających południowy skłon basenu ówczesnego
przedpola, szelfową fację piaskowca kliwskiego wiązaną
z obszarem ówczesnego wypiętrzenia przedgórskiego (ang.
forebulge) czy także poziomy piaskowców z Magdalenki. Miąższości warstw menilitowych są największe na obszarze przetargowym w elementach zaliczanych tradycyjnie do jednostki
dukielskiej – o typie skłonowym z licznymi pokrywami skłonu
i debrytami. W elementach zaliczanych do jednostki śląskiej
udział klastyków spada i rzadko pojawiają się typowe facje
skłonowe – włączone do jednostki śląskiej elementy można
zaliczyć do bardziej dystalnych części basenu przedpola.
Warstwy menilitowe były w ostatnich latach przedmiotem
największej ilości badań w kontekście skał macierzystych
wśród karpackich sukcesji (np. Hempel, 1955; Gucwa 1971;
Matyasik, 2001; Kotarba i in., 2011, 2014; Matyasik i in., 2015).
Badania skoncentrowane były na ich właściwościach geochemicznych, ale także na ewentualnej korelacji i łączności genetycznej z ropami Karpat (por. Matyasik i Dziadzio, 2006).
Ponadto badaniom poddano także szereg facji z sytemu menilitowego uznawanych za skały kolektorowe (np. piaskowce
magdaleńskie, cergowskie, kliwskie). Wynika to z doskonałych
niekiedy wartości, jak niekwestionowana macierzystość i wysoka zawartości TOC w partiach sukcesji warstw menilitowych.
Rzadko jednakże podkreśla się dużą zmienność zawartość
materii organicznej w samym obrębie sukcesji menilitowej.
Utarte poglądy na paleogłębokość warstw menilitowych
ulegają radykalnej zmianie (Watkinson i in., 2001; Jarmołowicz-Szulc i Jankowski, 2011; Dziadzio, 2015; Filipek i in., 2017)
– w większości ocen były one deponowane w płytkim środowisku szelfu i skłonu (jednostka dukielska, por. Jankowski, 2015).
Badaniom poddaje się obecny w utworach kerogen oraz określa się charakter genetyczny warstw menilitowych, używając
oznaczeń izotopowych oraz składu biomarkerów. Dla jednostki śląskiej wykonano szereg badań próbek zarówno powierzchniowych, jak też z utworów nawiercanych. Z badań wynika (patrz
Matyasik i in., 2015), że zasobność w substancję bitumiczną
warstw menilitowych jednostki śląskiej jest zmienna i waha się
od 0,89 do 7,65% TOC, z czego znaczną część stanowi tzw.
węgiel kerogenowy, wyrażany przez wartość parametru S2
(potencjał rezydualny). Zauważa się także brak większej zmienności w ocenie przeobrażeń termicznych ze względu na stopień
pogrążania – co może wynikać ze szczególnych warunków
sedymentacji. Zresztą jednym z istotnym problemów badawczych jest dojrzałość termiczna warstw menilitowych, występujących na obszarze całych Karpat. Dojrzałość termiczna
zwykle jest w zakresie wczesnej fazy procesów termokatalitycznych, a nieliczne odsłonięcia powierzchniowe (które można odnieść bezpośrednio do obszaru przetargowego) wskazują na obecność materiału, który przeszedł główną fazę

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

generowania węglowodorów ciekłych (Matyasik i Steczko, 2004;
Matyasik, 2006; Kosakowski i in., 2009). Badania wskazują,
że dopiero wyraźnie pogrążone warstwy menilitowe spełniają
kryteria generacyjne pozwalające na generowanie rop (w przypadku otworu Dukla na głębokości 4200 m). Badania wskazują ponadto na obecność kerogenu głównie typu II (mieszany
– HI 206–302 mg HC/g TOC), podobnie w otworze Draganowa
1. Co ciekawe, badania wykonane na jednym z ostatnio
odwierconych w jednostce śląskiej otworów (w pobliżu granicy
z jednostką dukielską) – Dukla 1 – wykazały, że cechy
genetyczne i charakterystyka warstw menilitowych wykazują
dalekie podobieństwa do warstw menilitowych obserwowanych
na powierzchni. Wskazuje to na migracyjny charakter przypływających tam rop. Badania kerogenu wskazują tam na morski
typ substancji bitumicznej. Tymczasem w badanych warstwach
menilitowych odwiertu Draganowa (Matyasik i in., 2015) obecność oleananu wskazuje już na typ substancji morsko-lądowej.
Badania te wskazują na płytkowodność warstw menilitowych
i stosunkowo duży wpływ materii organicznej z pobliskiego lądu.
Szczegółowa analiza chemiczna wskazuje na pewne różnice
w pochodzeniu substancji organicznej, ale przede wszystkim
na różnice w obszarach alimentacyjnych, jak też na znaczą
obecność materii typu żywicznego, co sugeruje w wielu przypadkach bliskość lądu. Można to badać m.in. dlatego, że – jak
wspomniano – większość materii organicznej obecnej w osadzie
nie przekroczyła głównej fazy okna ropnego i nie uległa znacznym przeobrażeniom termicznym.
Łupki warstw cieszyńskich
Łupki cieszyńskie uważane są za najstarszy element
sukcesji karpackich. Na obszarze Karpat rumuńskich
odpowiadają im tzw. warstwy z Sinaia. Deponowane były
w okresie ekstensyjnego budowania basenu Karpat (rozpad
krawędzi platformy, architektura basenu typu półrowów). Mimo
ciemnych barw są ubogie w materię organiczną, jak i w mikroelementy (por. Gucwa i Pelczar, 1972). Ponadto nie obfitują w zespoły mikroorganizmów. Ciemne zabarwienie
wiązane jest raczej z warunkami anoksycznymi niż ze zdecydowaną dostawą materii organicznej, co wiąże się
z brakiem cyrkulacji i lokalną izolacją wynikająca z geometrii
basenów typu półrowów. Istotnym elementem litologicznym
są liczne wkładki syderytów.
Na samym obszarze przetargowym łupki cieszyńskie nie
występują na powierzchni, ani też nie zostały nawiercone
w otworach. Ich wyniesienie w pobliskiej łusce Bystrego sugeruje jednakże występowanie tej facji na znacznych głębokościach w granicach obszaru „Wetlina”. Ponadto facja ta może
występować nawet pod nasunięciem karpackim – niektóre
z jednostek tektonicznych Karpat sięgają w swojej głębokości
odkłucia do poziomu warstw cieszyńskich, jednakże istnieje
możliwość występowania tej facji poniżej poziomu odkłucia
i jej pozostania pod nasunięciem Karpat. Facje późnej jury
i wczesnej kredy na obszarze Karpat rumuńskich są ekshumowane w obrębie bardziej wewnętrznej części, co sugeruje
obecność tych facji w podłożu. Mają one duży potencjał generacyjny i powinny być przedmiotem poszukiwań. W przypadku obszaru „Wetlina” należy rozpoznać wierceniami bardzo
głębokie horyzonty, a występowania facji późnej jury/wczesnej
kredy należy się spodziewać w podłożu.
Warstwy wierzowskie i spaskie
Utwory dolnej kredy (hoteryw – apt) zwane warstwami
wierzowskimi, a w bardziej wschodnich obszarach Karpat
spaskimi lub warstwami z Audia (por. Jankowski i in., 2012)
stanowią szeroko rozprzestrzenioną fację w całym wyraźnie
już poszerzonym basenie karpackim. Dominują tutaj facje
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szelfowe i skłonowe, z licznymi utworami typu kanałowego
(np. tzw. piaskowce grodziskie). Dominującą litologią są czarne łupki bitumiczne. Rozwinięte są nad poziomem warstw
cieszyńskich, zawierają w spągu lub w obrębie poziomy piaskowca grodziskiego. Zazwyczaj wykształcone są jako czarne łupki ilaste albo wapniste, niekiedy skrzemieniałe, z wkładkami i bułami syderytów. Zawierają bogatą faunę amonitów
(m.in. Lytoceras, Haploceras). Materia organiczna jest przeważnie morska, dominuje kerogen typu mieszanego II/III (Matyasik i in., 2002).
Łupki istebniańskie górne
Facja ta kończy cykl osadzania piaskowców istebniańskich. Ciemne utwory o typie ciemnych łupków istebniańskich
w bardziej południowej części basenu znane są jako warstwy
z Majdanu, w jednostce magurskiej ciemne utwory występują także w wyższych częściach profilu warstw inoceramowych.
Zatem paleoceński poziom ciemnych utworów zaznacza się
w całym basenie Karpat. Miąższość tego wydzielenia nie jest
duża i nie wszędzie ten poziom się zaznacza. Choć był poddany badaniom (Matyasik i Steczko, 2000), nie może być
uznawany za poziom o dużych perspektywach.
Warstwy krośnieńskie
Facja warstw krośnieńskich kończy sedymentację w basenie Karpat. Poza warstwami menilitowymi jest najszerzej
rozprzestrzenioną facją karpacką. Dominującą litologią są
szare łupki wapniste i szare drobnoziarniste piaskowce.
W obrębie warstw krośnieńskich w części bieszczadzkiej powszechnie zdarzają się poziomy ciemnych łupków typu menilitowego. Badania wskazują, że w zdecydowanej większości
odsłonięć warstwy krośnieńskie nie wykazują wystarczającej
dojrzałości termicznej. Inaczej przedstawia się sprawa w kontekście niekonwencjonalnych złóż typu tight, gdzie poziomy
warstw krośnieńskich mogą być perspektywiczne (patrz Matyasik i in., 2015).
Facje „pozakarpackie”
Jednym z ważnych aspektów badawczych obszaru przetargowego jest charakter skał podkarpackiego podłoża znajdującego się pod nasunięciem Karpat, a właściwie pod rowem
centralnej depresji karpackiej. To piętro strukturalne nie zostało osiągnięte żadnym otworem wiertnicznym. Najbliższe
obszarowi przetargowemu wiercenie przebijające nasunięcie
Karpat to otwór w rejonie Kuźminy, w jednostce skolskiej, zatem kilkadziesiąt kilometrów ku brzegowi Karpat. Osiągnięto
tu podłoże prekambryjskie bez utworów paleozoiku czy mezozoiku. Pośrednio można sądzić o budowie podłoża na podstawie analizy obecności otoczaków w facjach warstw krośnieńskich czy menilitowych wypełniających rów centralnej
depresji karpackiej. Szczególnie bogate w egzotyki są tzw.
ławice debrytowe znane jako ławica bukowiecka czy ławica
z Riszkanii. Przepełnione są egzotykami skał nieobecnych
w sukcesjach Karpat, stąd można wnioskować o obecności
utworów paleozoiku czy mezozoiku w podłożu CDK. Ponadto
poza ciemnymi utworami jurajskimi, stanowiącymi ekwiwalent
warstw cieszyńskich (spotykanymi w wierceniach na obszarze
Karpat ukraińskich), należy się liczyć z obecnością niezerodowanych utworów jurajskich, a być może nawet starszego
paleozoiku. Niezerodowane skały paleozoiku czy mezozoiku
znane z przedpola Karpat mogą być istotnymi skałami macierzystymi i dają nadzieję na istnienie nierozwierconego horyzontu pod nasunięciem karpackim.
Podsumowując, większość skał macierzystych występujących na powierzchni jest w fazie niedojrzałej lub na granicy
początku procesów generacyjnych. Wskazują na to tempera-
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tury określone za pomocą pirolizy Rock-Eval. W takim świetle
wytłumaczenie procesów formowania złóż karpackich stanowi problem, a założenie o uznaniu warstw menilitowych za
główną skałę macierzystą może zostać podważone.
Poniżej (Fig. 3.1 – 3.3) podano wyniki charakterystyki
geochemicznej warstw menilitowych i istebniańskich. Więk-

szość dostępnych wyników badań nie odnosi się jednakże do
obszaru przetargowego „Wetlina”, stąd można podać jedynie
wyniki porównawcze. W rozdziale dotyczącym ścieżek migracji (patrz poniżej) podano charakterystyki rop znajdowanych
w strefach melanży tektonicznych – dla nich przeprowadzono
badania na próbkach z obszaru przetargowego.

Fig. 3.1. Diagram oceny potencjału generacyjnego warstw menilitowych jednostki śląskiej
i skolskiej na tle warstw istebniańskich jednostki śląskiej (Matyasik i in., 2015).

Fig. 3.2. Diagram
klasyfikacji typu
kerogenu
reprezentatywnych
próbek warstw
menilitowych jednostki
śląskiej i skolskiej na
podstawie
współzależności
wskaźników HI i Tmax
(Matyasik i in., 2015).
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Fig. 3.3. Diagram klasyfikacyjny typu kerogenu warstw istebniańskich
jednostki śląskiej na podstawie współzależności wskaźników HI i Tmax
dla wybranych próbek (Matyasik i in., 2015).

3.3. ŚCIEŻKI MIGRACJI

Ścieżki migracji to najbardziej niedoceniany, najbardziej
zaniedbywany i stosunkowo rzadko omawiany element
w opisie systemu naftowego Karpat, choć szczególnie istotny
przy obserwowanych ciągle wypływach ropy na powierzchnię.
Przyjmowane dotychczas koncepcje o dominacji w procesie
budowy orogenu jedynie etapów kompresji w zdecydowany
sposób ograniczają możliwość wyjaśnienia zarówno wypływów
ropy, jak też jej migracji. Problemem pozostaje także sposób
napełniania pułapek w czasie formowania orogenu
karpackiego. Niektóre z badań (Leśniak, 2005) wskazują na
kilka etapów migracji węglowodorów w czasie istnienia basenu
Karpat, co może świadczyć o istnieniu etapów ekstensji
i otwierania dróg migracji jeszcze na etapie basenowym.
Potwierdzają to niektóre wyniki badań (por. Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski i in., 2017). Szczególnie istotny jest
etap ekstensji w okresie wczesnego oligocenu, sugerujący
migrację do formowanych właśnie warstw menilitowych
(I. Matyasik – inf. ustna). Podobnie stwierdzenie obecności
rop w obrębie klastycznych utworów warstw istebniańskich
sugeruje migracje na etapie basenowym w późnej kredzie.
W tych przypadkach pozostaje problem skał kolektorskich,
typu utworów wczesnej kredy lub też nawet karpackiego podłoża (paleozoik?), z których doszło do wtórnej migracji.
Dla rozważań o istnieniu ścieżek migracji o odrębnej charakterystyce niż dotychczas omawiane w literaturze (por. Dziadzio i Matyasik, 2006) duże znaczenie miało odkrycie tzw.

kompleksów chaotycznych, odgrywających istotną rolę jako
ścieżki migracji czy także skały uszczelniające. Pod względem
genetycznym rozróżniamy kompleksy o genezie spływowej
oraz tektonicznej. Pierwsze grają istotną rolę jako skały
uszczelniające, natomiast drugie jako ścieżki migracji czy także skały uszczelniające (por. schemat pułapek). Doczekały się
one swojego miejsca w literaturze karpackiej (Jankowski, 1995,
1997, 2004, 2015; Leśniak, 2005; Jarmołowicz-Szulc i Jankowski, 2011; Matyasik i in., 2015).
Termin kompleksy chaotyczne w przypadku Karpat został
użyty dla określenia kompleksów geologicznych o chaotycznej,
rozerwanej strukturze typu bloki w matriks, przy czym założono, że w przypadku okrytych kartograficznie kompleksów odnosi się zarówno do tych o genezie sedymentacyjnej, jak i do
tych o genezie tektonicznej, jednakże szczególny kontekst
występowania ich w strukturze orogenu zakłada genezę mieszaną: kompleksy o genezie sedymentacyjnej – spływowej
– mogą przejść dodatkowo etap tektonicznego roztarcia
i rozdrobnienia. Możliwość w ystępowania ut worów
o genezie spływowej, określanych tradycyjnie terminem olistostroma i terminami pokrewnymi, dyskutowana była już wcześniej w odniesieniu do Karpat (por. Szymakowska, 1981).
Istotną nowością wprowadzoną przez autora do terminologii,
jak i do literatury Karpat było pojęcie melanżu tektonicznego.
W tym przypadku termin melanż, rozumiany różnorako w literaturze światowej (por. np. Cowan, 1985; Wakabayashi i Dilek,
2011), oznaczał, jak się okazało, szeroko rozprzestrzenione
w Karpatach utwory o genezie tektonicznej i utworzone
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w wyniku różnorakich procesów tektonicznych na różnych etapach deformacji tektonicznych. Dalsze badania ukazały dość
powszechne występowanie kompleksów o genezie zarówno
spływowej, jak i czysto tektonicznej w różnych pozycjach
w strukturze orogenu oraz ich szerokie rozprzestrzenienie.
Wyraźna zmiana w ujęciu historii tektoniczno-basenowej Karpat, wraz z odkrywaniem coraz to nowych pozycji kompleksów
chaotycznych, wskazała na różnoraki kontekst geologiczny,
jak i na ich pojawienie się w efekcie nowo odkrytych etapów
deformacji oraz mechanizmów rządzących stopniowym rozwojem orogenu, jego budowy oraz migracji przestrzennej.
Istotne znaczenie dla wyjaśnienia pojawienia się kompleksów
chaotycznych, zarówno tych spływowych, jak i melanży tektonicznych, mają nowo odkryte etapy deformacji tektonicznych,
tj. proces wtórnych reaktywacji powierzchni nasunięć (etap
uskoków przesuwczych – Jankowski i Probulski, 2011), a także proces kolapsu grawitacyjnego orogenu, występujący już
po procesie składania i migracji Karpat (por. Mazzoli i in., 2010;
Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski i Margielewski, 2014).
Proces kolapsu orogenu odkryty zarówno badaniami kartograficznymi, jak i badaniami termochronologicznymi, szczególnie
widoczny w zachodniej części Karpat, zdaje się mieć istotne
znaczenie dla wytworzenia wielu typów melanży tektonicznych.
Opisane poniżej kompleksy chaotyczne mają zarówno różnoraką genezę, jak też różnoraką pozycję, i są produktem całej
gamy procesów. Mają także swoje znakomite odzwierciedlenie
w morfologii Karpat. Z drugiej strony kompleksy chaotyczne
są dowodem na występowanie nieopisywanych dotychczas
w polskiej części Karpat procesów i wtórnych etapów, ale też
dokumentują czasowo i przestrzennie sam proces budowania
orogenu. Zdaje się to mieć także ogromne znaczenie dla systemu naftowego Karpat.
Jedną z najwcześniej odkrytych badaniami kartograficznymi stref występowania melanży tektonicznych jest rejon
Bieszczadów. Strefy melanży zostały wykartowane i przedstawione na mapach już w latach 90. XX w. (por. Jankowski,
2017; Jankowski i Ślączka, 2014). Jedna z ważniejszych stref
melanżu (także dla obrazu kartograficznego rejonu bieszczadzkiego) ciągnie się od obszaru Karpat ukraińskich (Jankowski i in., 2004, 2007) i przebiega w strefie Bieszczadów.
Można ją także śledzić na obszarze przetargowym. Z przebiegiem i wykształceniem tej strefy można wiązać szczególny
obraz kartograficzny z wyniesieniem tu struktury zwanej łuską
Bystrego (samą genezę tej łuski można wiązać zarówno
z kilkoma procesami spływowymi, jak też z tektonicznym wyniesieniem w ramach struktury kwiatowej; Jankowski, 2015).
Strefa melanżu wskazuje pierwotnie cechy uskoku przesuwczego, z wykształconą szczególną asocjacja przyuskokową
z na przemian wyniesionymi i obniżonymi strefami (por. Jankowski, 2007). Jej przebieg wiąże się z tzw. jednostką przeddukielską (fałdami przeddukielskimi), jednakże nie jest to jedyna strefa melanżu obserwowana w samym rejonie
bieszczadzkim. W toku badań kartograficznych udało się
wykartować także bardziej południową strefę (arkusz Łupków
Nowy), pierwotnie także o cechach uskoku przesuwczego
– wzdłuż niej wykształca się synklinalna strefa z warstwami
menilitowymi oraz krośnieńskimi na zapleczu pasa warstw
ciśniańskich w rejonie Łupkowa (Jankowski, 2017).
Tak czy inaczej, strefy melanży są istotnym czynnikiem
systemu naftowego. Stanowią otwarty lub zamknięty system
geochemiczny i w zależności od etapu tektonicznego stanowić
mogą strefę migracji fluidów (także węglowodorów) lub strefę
uszczelnienia. Co ciekawe, charakteryzują się szybką migracją fluidów (niezależnie od wielkości strefy), które powodują
zmianę barwy kruszonych skał czy oddzielonych powierzchniami foliacji elementów strefy ścięcia (utleniające fluidy

zabarwiają melanż na czerwono – stąd niekiedy błędne
rozpoznawanie utworów jako łupki pstre). Zwykle szerokie
strefy melanży wynikają ze stopniowego poszerzania
pierwotnych stref ścięć (Jankowski, 2015) w wyniku ich reaktywacji w kolejnych etapach deformacji tektonicznych. Strefa
melanżu bieszczadzkiego jest fragmentem głównej strefy
uskokowej, wzdłuż której rozwija się szereg struktur o typie
asocjacji uskoku przesuwczego. Związana jest z tzw. jednostką przeddukielską (fałdy przeddukielskie), rozwiniętą na przedpolu jednostki dukielskiej, od północy ograniczoną strefą
Połonin. Jak wspomniano, nie jest znaczona nawet na mapach
wykonanych w ostatnim okresie. Prawdopodobnie powstanie
tej strefy wiązać można z nasunięciem pozasekwencyjnym.
Nasunięcie to jest rozwinięte skośnie do przebiegu nasunięć
z etapu zamykania basenu i pierwotnego formowania orogenu („w sekwencji” – ang. piggy back model). Strefa nasunięcia
pozasekwencyjnego zaznacza się na znacznym obszarze,
w rejonie gorlickim z jej pojawieniem się związane są potężne
spływy fragmentów jednostki magurskiej w obręb resztkowego basenu krośnieńskiego (Jankowski, 2007). Reaktywacja
tej strefy i uformowanie uskoku przesuwczego powoduje charakterystyczne – skośne – ułożenie mniejszych stref ścięcia
na przedpolu nasunięcia dukielskiego i silne stektonizowanie
przedpola oraz uformowanie strefy melanżu. Na etapie formowania uskoków przesuwczych ma ona tutaj charakter lewoskrętnej strefy przesuwczej. Z etapem przesuwczym stowarzyszona jest także tzw. ekstensja wzdłużna, w wyniku
której formuje się szereg uskoków prostopadłych do przebiegu głównych elementów tektonicznych, rozdzielających obszar
na bloki (co ma swoje odzwierciedlenie w morfologii obszaru
i rozwoju sieci rzecznej). Strefa melanżu bieszczadzkiego jest
strefą szczególnie obfitująca w mineralizację. Z przebiegiem
strefy melanżu bieszczadzkiego (związanej z tektonicznym,
południowym ograniczeniem CDK), kontynuującą się ku zachodowi (podobnie jak omówione nasunięcie pozasekwencyjne) autorzy wiążą występowanie węglowodorów, od strefy
gazu w Wetlinie, aż po roponośne obszary Gorlic. Różnorodność i nagromadzenie mineralizacji, m.in. występowanie tzw.
diamentów marmaroskich (Jarmołowicz-Szulc i Jankowski,
2011) sugeruje bardzo głębokie zakorzenienie.
Badania dowodzą, że strefa melanżu jest przesycona
mineralizacją (Jarmołowicz-Szulc i Jankowski, 2011; Leśniak,
w: Jankowski i in., 2015). Przejawy mineralizacji zostały stwierdzone w okolicy Baligrodu po raz pierwszy w 1937 r. (Kamieński, 1937). Później były przedmiotem badań terenowych i laboratoryjnych (Ostrowicki, 1958; Ślączka, 1958b). Autorzy
stwierdzili obecność mineralizacji w warstwach lgockich
i istebniańskich tzw. łuski Bystrego, ale podkreślają, że przejawy mineralizacji arsenowej związane są ze strefami zaburzeń
tektonicznych. Stwierdzono ponadto obecność minerałów
arsenu, ołowiu i miedzi. Wiązano je z utworami kredowymi
(Kita-Badak, 1960; Kita-Badak i in. 1965), ale też założono,
że procesy mineralizacji ciągle zachodzą (naloty aurypigmentu
na korzeniach i szczątkach organicznych). Z rejonu Baligrodu
opisywano obecność rtęci i złota (Wojciechowski, 2003), ponadto rtęć zanotowano w ropach naftowych (Bojakowska i Sokołowska, 2001). Obecność rtęci w rejonie Baligrodu stwierdzono metodą merkurometryczną (Jaworski, 1979). Badania
wskazują ścisły związek mineralizacji ze strefami melanży tektonicznych, występujących nie tylko w rejonie Baligrodu – podobny związek występowania mineralizacji ze strefami melanży
widoczny jest w całych Karpatach. Silnie przesycone są także
rejony sąsiadujące bezpośrednio ze strefami melanży (łuska
Bystrego towarzysząca strefie melanżu bieszczadzkiego).
Element łuski Bystrego jest fragmentem szeroko rozwiniętej struktury widocznej od doliny Osławy aż po rejon Biesz-
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czadzki. Strefa melanżu stanowi tu osiową strefę tektoniczną
(ang. master fault), wzdłuż której kształtuje się szereg struktur
przyuskokowych. Jak wspomniano powyżej, podczas etapu
przesuwczego miała ona kierunek lewoskrętny. Wzdłuż strefy melanżu obserwujemy naprzemianległe (co jest charakterystyczne dla stref przesuwczych kształtujących asocjacje
uskoków przesuwczych, m.in. struktury końskiego ogona czy
struktur kwiatowych) strefy wyniesienia i obniżenia; zarówno
w sensie geologicznym, jak i morfologicznym. Naprzemianlegle występują tu m.in. łuska Bystrego, obniżenie masywu Łopiennika i znowu wyniesiony masyw Krzemiennej. Sam układ
geometryczny i struktury obserwowane w profilach sugerują
ukształtowanie szeregu struktur m.in. łuski Bystrego, ale także tzw. jednostki przeddukielskiej w geometrię o typie struktury kwiatowej (Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski, 2015).
Charakterystyczne dla struktur kwiatowych są nasunięcia
wsteczne, opisywane w tym rejonie od wielu lat (Nowak, 1927).
Łuska Bystrego jest położona przy wielkiej strefie uskokowej
(przekształconej wzdłuż pierwotnego nasunięcia pozasekwencyjnego), przebiegającej od Bieszczadów ku zachodowi,
aż po rejon Gorlic. Przykładem takiej geometrii struktur przyuskokowych, doskonale dodatkowo odzwierciedlonym w morfologii obszaru, jest rejon strefy lanckorońsko-żegocińskiej,
m.in. w okolicach Skrzydlnej – zresztą rejon ten znany jest
z wypływów ropy.
W regionie bieszczadzkim strefa melanżu odgrywa najważniejszą rolę w geologii obszaru, jednakże w toku badań
kartograficznych (Jankowski, 2017 – arkusz Łupków) odkryto szereg dodatkowych stref kształtujących obecny obraz
geologiczny. Oprócz omawianych stref melanży i stref ścięć
w rejonie przedpola Bieszczadów można wyróżnić strefę melanżu biegnącą w rejonie Łupkowa-Balnicy, Woli Michowej-Smolnika czy szereg stref w okolicy Komańczy (Jankowski
i Ślączka, 2014). Ważną rolę pełnią też strefy tektoniczne
częściowo wykorzystywane przez San.
Strefom melanży na obszarze przetargowym poświęcono
już dużo uwagi i wykonano szereg badań obecnych w niej rop,
śladów ropy i minerałów, ale także poświęcono uwagę skałom
towarzyszącym, gdzie wykonano badania petrograficzne i mineralogiczne (monograficzne opracowania znajdziemy w pracach Jankowskiego i in., 2015 oraz Matyasik i in., 2015). Strefy melanży mogą być traktowane jako główne drogi migracji
węglowodorów, nawet z głębokich stref. Obserwować można
zarówno różnorodność mineralizacji, jak i obecność węglowodorów, co potwierdza ważność stref melanży jako strefy migracyjne. Mineralizacja obserwowana w strefach tektonicznych
(melanże, uskoki) pozwoliła je podzielić na dwa typy:
tylko mineralizacja kalcytowa ze śladami migracji węglowodorów – co świadczyłoby o niezbyt głębokim zakorzenieniu
analizowanych stref (jednak dochodzącym do skał macierzystych – menilitów, łupków istebniańskich);
mineralizacja kwarcem i kalcytem z bardzo licznymi śladami węglowodorów oraz mineralizacja barytem, gipsem
i aragonitem – co świadczyłoby o głębokim zakorzenieniu stref
tektonicznych; w takich rejonach mamy również do czynienia
z wodami odbiegającymi swoim składem od typowych wód
karpackich; te strefy prawdopodobnie są głównymi strefami
migracji płynów złożowych w górotworze Karpat.
W obu przypadkach mamy do czynienia z dwoma lub
trzema etapami migracji węglowodorów obserwowanych
w piaskowcach. Pierwsza migracja związana jest genetycznie
z leżącymi poniżej skałami macierzystymi – jest obserwowana w inkluzjach w cementach kwarcowych i we wczesnych
cementach węglanowych. Druga migracja następowała już
po częściowej kompakcji skały i jest obserwowana jako martwa ropa w porach w łyszczykach, w porach wtórnych w ska-
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leniach oraz w inkluzjach w późnych w cementach węglanowych. Trzecia migracja wypełniała wolne pory i jest zgodna
z laminacją skały oraz z ułożeniem łyszczyków. W przypadku
próbek ze stref tektonicznych dochodzi nam kolejny etap migracji węglowodorów – ropa obserwowana w szczelinach.
W większości znanych przypadków migracja ropy jest obserwowana po mineralizacji brzegów szczelin kwarcem lub kalcytem. Po migracji węglowodorów dochodziło do mineralizacji barytem lub gipsem. W kilku przypadkach stwierdzono dwa
etapy migracji węglowodorów przez szczelinę.
Badania w strefie melanżu w Bieszczadach, w odsłonięciach w rejonie Jabłonek oraz Cisnej i Kalnicy (Jarmołowicz-Szulc i Jankowski, 2011; Fig. 3.11 – 3.14), ukazały charakter
wypełnień. Węglany tworzą wypełnienia żyłowe i wyraźne
szczotki. W skali mikroskopowej (Fig. 3.4 –3.7) w kalcycie
zaobserwowano małe pierwotne inkluzje wodne i wtórne (na
spękaniach tnących kierunki łupliwości) – węglowodorowe.
Te ostatnie w nadfiolecie wykazują fluorescencję w barwach
niebiesko-białych, co świadczy o obecności w nich cięższych
węglowodorów – ropy naftowej. Podobnie jak w innych regionach, substancja bitumiczna (określana w literaturze np. jako
asfaltyt czy antraksolit) na ogół zajmuje centralną partię żyłek.
Substancja bitumiczna niekiedy wyraźnie otula ziarna
kwarcu, czasem tworzy bardzo cienkie żyłki. Kwarc występuje w postaci drobno- i grubokrystalicznej, zarówno na ściankach szczelin i spękań, jak i w centralnej części, w obrębie
wypełnień bitumicznych i/lub węglanowych. Euhedralny kwarc
o dużych, nawet kilkumilimetrowych kryształach, diamentowym
połysku i doskonałej przejrzystości zawiera liczne inkluzje
– stałe i fluidalne. Ich obfitość (zwłaszcza w przypadku inkluzji węglowodorowych) powoduje niekiedy przejście od kwarcu
bezbarwnego do makroskopowo czarnego. W rejonie Jabłonek w kwarcu charakterystyczne są pierwotne inkluzje fluidalne jedno- i dwufazowe, nie wykazujące fluorescencji w nadfiolecie lub o niebieskawym świeceniu.
Wtórne inkluzje fluidalne mają charakter dwufazowy
i wykazują świecenie biało-niebieskie (uV). Temperatury homogenizacji inkluzji w kryształach kwarcu są zróżnicowane
w zależności od składu (Tab. 3.1) i ich wartości mieszczą się
w rejonie Jabłonek przedziale od 150 do 222°C (inkluzje
o wypełnieniu solankowym, AQ) oraz w zakresie wartości
ujemnych od -90 do -75°C (inkluzje węglowodorowe, HC)
i od -68 do -55°C (CO2). Dekrepitacja jednofazowych inkluzji
zachodzi w zakresie temperatur 85–95°C. Otrzymane wyniki
badań kriometrycznych inkluzji wodnych wskazują na niewielkie zasolenie fluidu w trakcie krystalizacji kwarcu.

Próbka

Typ FI

Th (°C)

Ja 10

HC/CO2

-80 do -75
-58 do -56,6

Ja 8

HC/AQ

-80 do -75
156 do 184

B8
ciśn. ok. 1,5 kbar

HC/AQ

-92 do -90
150 do 178

A3–1

HC/CO2

-81,5 do -84
-68 do -55

15/05

HC/AQ

-73,5 do -74,5
212 do 222

Tab. 3.1. Zestawienie typów inkluzji (FI) i temperatur
homogenizacji (Th) w rejonie Jabłonek (Jankowsk i in., 2015).
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Mineralizacja w strefach melanży czy w skałach otaczających wskazuje na ich istotną rolę jako drogi migracji. Oprócz
migracji strefami tektonicznymi należy pamiętać, że w Karpatach
mamy do czynienia z przynajmniej trzema etapami migracji.
Bardzo często jest obserwowana w skałach jako podkreślenie
laminacji przez bituminy – jest to proces synsedymentacyjny
– czyli migracja następowała już na etapie bardzo wczesnej
sedymentacji i była to migracja nie pionowa, ale wzdłuż warstw
piaskowcowych. Prawdopodobnie prowadziła ona strefami tektonicznymi z niżej leżących warstw macierzystych.
Wszystkie zjawiska (procesy) w przyrodzie, w tym również
migracja węglowodorów, przebiegają na drodze jak najmniejszego wydatku energii. Wg klasycznych teorii migracja węglowodorów biegnie od skały macierzystej do skały zbiornikowej
wzdłuż warstwy porowatej. Jeśli mamy do czynienia
z takim schematem migracji, to wzdłuż całej drogi migracji powinniśmy mieć zachowane ślady migracji, a w każdej możliwej
pułapce na drodze migracji powinniśmy mieć złoże węglowodorów. Jeśli nie mamy zachowanych obu oznak, to najprawdopodobniej drogi migracji w danym rejonie przebiegały inaczej.
W większości przypadków, przyjmując, że przyroda działa na
drodze najmniejszego oporu, większość migracji węglowodorów

powinna następować strefami o najniższym oporze przepływu,
czyli strefami tektonicznymi (uskoki tektoniczne lub strefy melanży). Dopiero po dotarciu mediów do dobrych skał zbiornikowych następuje napełnienie struktury. Należy tutaj zwrócić
uwagę, że występowanie stref tektonicznych o dużych przepuszczalnościach związane jest z reżimem ekstensyjnym
w górotworze – co sugerują najnowsze koncepcje (Jankowski
i in., 2015). Strefy związane z reżimem kompresyjnym górotworu (nasunięcia) z reguły są strefami uszczelniającymi i nie należy się spodziewać w nich możliwości migracji fluidów, ale
jeśli tak, to tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Z reguły
drogi migracji związane ze strefami tektonicznymi są otwierane
lub zamykane w zależności od reżimu naprężeń w górotworze.
Dla oceny czasu migracji istotne więc będzie powiązanie czasu migracji węglowodorów z reżimem panującym w górotworze
(ekstensja lub kompresja). Ostatecznie uformowana struktura
tektoniczna Karpat sprzyja „współczesnej” generacji i migracji
węglowodorów, których źródło znajduje się w głęboko położonych warstwach macierzystych. Kierunki migracji określa przebieg uskoków oraz warstw o dobrych parametrach filtracyjnych.
Utworzone wcześniej pułapki złożowe mogą być nadal dopełniane węglowodorami.

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

Fig. 3.4. Charakter wypełnień szczelin w strefie melanżu w odsłonięciach w rejonie potoku Rabe (Jankowski i in., 2015).
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Fig. 3.5. Charakter wypełnień szczelin w strefie melanżu w odsłonięciach w rejonie potoku Kalnica (Jankowski i in., 2015).
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Fig. 3.6. Charakter wypełnień szczelin w strefie melanżu w odsłonięciach w rejonie potoku Jabłonka (Jankowski i in., 2015).
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Fig. 3.7. Charakter wypełnień szczelin w strefie melanżu w odsłonięciach w rejonie potoków Smerek i Wetlina (Jankowski i in., 2015).
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Próbka skały pobranej z melanżu tektonicznego w Wetlinie
zawiera 1106 ppm ESO, z czego większość stanowią związki
węglowodorowe (nasycone + aromatyczne) w ilości 69%.
W składzie węglowodorów stwierdzono występowanie szeregu homologicznego – alkanów w zakresie od nC13 do nC27 oraz
cykloalkanów, co świadczy o wysokiej dojrzałości. Pomiędzy
nC20 i nC21 występuje pik, który może reprezentować HBI wskazujący na związek z diatomitami (Fig. 3.8). Pozostałe cechy
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genetyczne, które można ocenić na podstawie składu specyficznych związków, to: obecność środowiska tlenowego,
co potwierdza stosunek PH/Pr mniejszy niż 1, i wykładniczy
kształt hopanów na wykresie, zdecydowany udział bakterii
w biodegradacji oraz obecność związków siarkowych. Badania
Matyasik i in. (2015) wskazują także na środowiska sedymentacji osadów wciągniętych w strefę melanżu z ich materią organiczną (Fig. 3.8 – 3.10).

Fig. 3.8. Skład węglowodorów nasyconych w próbkach z melanży z rejonu Smerek, Wetlina i Bystre (Matyasik i in., 2015).
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Fig. 3.9. Diagram korelacyjny próbek bituminów z melanży tektonicznych
z uwagi na typ środowiska sedymentacji (Matyasik i in., 2015).

Fig. 3.10. Diagram korelacyjny na podstawie składu związków siarkowych oraz
izoprenoidowych uwzględniający typ substancji osadowej (Matyasik i in., 2015).
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Powyższe dane wskazują na zupełnie inne środowiska
sedymentacji w basenie karpackim niż przyjmowano wcześniej w literaturze. Co istotne, badania Matyasik i in. (2015)
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wskazują na znaczny udział materii lądowej oraz że niektóre z rop mogą pochodzić ze skał starszych niż późnokredowe.

Fig. 3.11. Kalnica. Strefa bieszczadzkiego melanżu tektonicznego (Jankowski, materiały autorskie).

Fig. 3.12. Potok Wetlina. Strefa melanżu (Jankowski, materiały autorskie).
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Fig. 3.13. Potok Wetlina. Strefa melanżu (Jankowski, materiały autorskie).

Fig. 3.14. Potok Wetlina. Strefa melanżu (Jankowski, materiały autorskie).
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3.4. SKAŁY KOLEKTORSKIE

Istotnym elementem systemu naftowego jest istnienie skał
kolektorskich, spełniających surowe kryteria, takie jak wystarczająca porowatość i przepuszczalność, umożliwiająca zarówno migrację węglowodorów (w obrębie złoża i do rur), jak
i możliwość eksploatacji w wymiarze ekonomicznym. Tu istotne znaczenie ma rozpoznanie całego systemu depozycyjnego,
z rozkładem facji, i rozważenie możliwości występowania klastycznych skał spełniających powyższe kryteria. Zasadnicze
znaczenie ma tu analiza rozkładu facji, która zwykle obejmuje
wykorzystanie metod chronostratygraficznych i korelacji facji
na znacznym obszarze – istotnym narzędziem jest tu tzw. stratygrafia sekwencji, pozwalająca przewidzieć następstwo, przestrzenny rozkład facji i ich wzajemne korelacje, jak również
zdarzenia w historii rozwoju basenu – wiązane zarówno z lokalną tektoniką, jak też z globalnymi zmianami eustatycznymi.
Badania przeprowadzone w ostatnich latach sugerują
jednakże pewną zmienność w charakterze petrograficznym
niekiedy tej samej facji, co ma wpływ na charakter porowatości. Proste przełożenie zmniejszania porowatości w zależności od głębokości pogrążenia skały nie ma miejsca w Karpatach (Matyasik i in., 2015).
Dodatkowym utrudnieniem jest możliwość istnienia skał
kolektorskich na dużych głębokościach, nie odsłoniętych na
powierzchni, co utrudnia badanie (J. Probulski – inf. ustna).
Według badań Matyasik i in. (2015) skały zbiornikowe Karpat
nie wykazują ekstremalnie dużych porowatości – nie ma typów
o ekstremalnie dużych parametrach zbiornikowych i filtracyjnych. Najczęściej podawanym parametrem charakteryzującym
własności kolektorskie i charakter skał zbiornikowych jest
średnica progowa (ang. pore throat radius).
Porowatość wyższa niż 20% czy przepuszczalność wyższa niż 100 mD jest rzadkością (Fig. 3.15). Diagram częstości
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średnicy progowej (Fig. 3.16) ma charakter bimodalny i kończy
się zwykle na 20 µm. Jednakże trzeba powiedzieć, że parametry zbiornikowe i filtracyjne skał karpackich są dość zunifikowane. Na diagramach widujemy najczęściej wartości od
kilku do 30 mD dla piaskowców krośnieńskich i podobne dla
piaskowców warstw istebniańskich.
Badania Matyasik i in. (2015) wskazują, że parametry
zbiornikowe i filtracyjne piaskowców karpackich, szczególnie
regionu południowo-wschodniego, można pogrupować w trzy
klasy podobieństwa (tzw. klasyfikacja GHU), jednakże dodatkowo wyróżnić można skały typu zbiornikowego, które mogą
być użyteczne przy poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych
typu tight (Tab. 3.2 i Fig. 3.18). Sugerowane jest istnienie systemu szczelin jako główna droga transportu fluidów. Porównanie wartości porowatości i przepuszczalności wskazuje na
istnienie właśnie systemu szczelin jako droga migracji.
Jednym z wniosków wynikających z badań jest wskazanie
możliwości gromadzenia węglowodorów w złożach typu tight,
ale dotyczyć to może miąższych piaskowców karpackich pozbawionych systemu szczelin i generalnie mało stektonizowanych, jednym z takich regionów jest rejon CDK z miąższą
pokrywą piaskowców warstw krośnieńskich.
Skały zbiornikowe Karpat to piaskowce istebniańskie,
ciężkowickie, śródmenilitowe (kliwskie, magdaleńskie), lgockie,
wierzchowskie oraz krośnieńskie. Złoża występują w partiach
piaskowców o najlepszych parametrach zbiornikowych. Ale
należy pamiętać, że wczesne wpłynięcie węglowodorów wpływa na ograniczenie procesów diagenetycznych, czyli na zachowanie porowatości pierwotnej. Jak powstała porowatość
piaskowców, w których znajdują się złoża węglowodorów?
Czy jest to wynik tylko i wyłącznie rozkładu facjalnego czy też
wynik procesów diagenetycznych? Czy możemy przewidzieć
rozkład porowatości i przepuszczalności na większych głębokościach w Karpatach (powyżej 4000 m)?

Fig. 3.15. Diagram częstości przepuszczalnosci dla zbiornikowych piaskowców karpackich.
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Fig. 3.16. Diagram częstości wartości średnicy progowej zbiornikowych piaskowców karpackich.

Dla porownania na Fig. 3.17 zamieszczono diagramy przepuszczalnosci dla wybranych losowo przekrojów piaskowców
istebnianskich i krośnienskich. 60% piaskowców krośnieńskich

w profilu charaketryzuje się przepuszczalnościami niższymi
od 1 mD, natomiast dla 84% piaskowcow istebniańskich parametr przyjmuje wartości powyżej 1 mD.

Fig. 3.17. Porównanie parametrow filtracyjnych piaskowców istebniańskich (kolor niebieski) i krośnieńskich
(kolor czerwony) dla typowych profili.
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A. Skały złóż konwencjonalnych
Przepuszczalność
(mD)

Średnica
progowa (μm)

Wymiar
fraktalny

GHU

I

>10

>20

2,98 – 2,96

7

II

3 – 60

15 – 20

2,98 – 2,94

6

III

1 – 20

8 – 15

2,96 – 2,92

5

Klasa

Porowatość (%)

B. Skały złóż niekonwencjonalnych (o niskiej porowatości i typu tight)
IV

5 – 20

0,1 – 3

4–8

2,94 – 2,9

4

V

5 – 12

<0,1

<4

<2,9

3

Tab. 3.2. Klasy podobieństwa karpackich skał zbiornikowych (Matyasik i in., 2015).

Fig. 3.18. Wykres punktowy porowatość–przepuszczalność skorelowany z wydzielonymi
GHU (Matyasik i in., 2015). Punkty czarne – piaskowce istebniańskie, punkty czerwone
– losowo wybrane próbki z innych wydzieleń.

Przeprowadzone badania rzuciły nowe światło na możliwości poszukiwania złóż w Karpatach, przy czym pomierzone przepuszczalności szczelinowe (Tab. 3.3) dominują w wydzieleniach
zaliczanych do skał o niskiej przepuszczalności lub skał typu
tight. Czyni to z Karpat jeden z najbardziej perspektywicznych

obszarów znalezienia i opłacalnej eksploatacji złóż typu tight
oraz złóż zaliczanych do tej pory do nieperspektywicznych ze
względu na niskie parametry zbiornikowe i filtracyjne. Dla niektórych wydzieleń porowatość szczelinowa będzie również istotnym elementem zwiększającym pojemność potencjalnych złóż.
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Zakresy przepuszczalności (mD)

Wydzielenie
litostratygraficzne

Ilość pomiarów

Przepuszczalność
maksymalna (mD)

0

<1

1-5

baden górny

15

7,52

1

6

7

1

warstwy hieroglifowe

4

7,14

1

2

1

warstwy
inoceramowe

96

13,24

22

32

5

łupki pstre

2

0,52

warstwy menilitowe

22

5,9

11

5

5

1

miocen
autochtoniczny

6

22,07

1

2

2

p-ce borysławieckie

4

0

4

p-ce jamnieńskie

18

1,32

16

1

1

p-ce kliwskie

2

0,8

p-ce polanickie

10

20,28

3

p-ce spaskie

3

0

3

sarmat

10

15,85

6

3

j. stebnicka/
zlepieńce

6

3,04

1

2

3

w-wy grodziskie

2

0

2

w-wy istebnianskie

5

2,35

2

1

2

w-wy kliw./kroś.

16

3,05

6

4

6

w-wy kliwskie

28

3,48

18

4

6

w-wy krośnieńskie

75

7,17

38

15

16

w-wy lgockie

29

4,51

15

7

7

w-wy spaskie

25

3,75

9

12

4

p-ce stryjskie

10

9,52

2

3

3

33

5-10

>10

4

2

1

2
1

4

1

1

1

6

2

Tab. 3.3. Przepuszczalności szczelinowe w poszczególnych jednostkach litostratygraficznych Karpat.

Według badań Sucha (w: Matyasik i in., 2015) przeanalizowanie wszystkich piaskowców karpackich niezależnie od ich
położenia geologicznego, wydzielenia stratygraficznego
i głębokości zalegania czy historii diagenetycznej przyniosło
dość zaskakujące wyniki: wszystkie piaskowce o niezerowych
parametrach zbiornikowych i filtracyjnych można pogrupować
w trzy zbiornikowe klasy podobieństwa I (GHU7), II (GHU6)
III (GHU5) oraz dwie klasy zakwalifikowane jako skały typu
tight IV (GHU4) i V (GHU3; Tab. 3.2 i Fig. 3.18). Wnioski
z badań wskazują, że jedynym parametrem jednoznacznie wydzielającym poszczególne klasy jest średnica progowa. Ponadto dla poszczególnych wydzieleń stratygraficznych klasy te
będą występować w różnych proporcjach. Dla najlepszych
karpackich wydzieleń – piaskowców ciężkowickich
i istebniańskich – ilościowo dominować będzie klasa I i II,

a dla piaskowców krośnieńskich tego typu skały mogą w ogóle
nie występować. Badania potwierdziły przydatność badań próbek z wychodni do prognozowania parametrów zbiornikowych
i filtracyjnych skał wgłębnych z tych samych wydzieleń. Autor
sugeruje, że istniejące powszechnie w Karpatach systemy szczelin dla wielu wydzieleń będą podstawową drogą transportu
węglowodorów. Dają również zdecydowanie wyższe
oszacowania możliwości eksploatacji ze skał o niskiej i bardzo
niskiej przepuszczalności intergranularnej. Miąższe kompleksy
skał typu tight mogą stać się opłacalnymi w eksploatacji złożami. Szczególnie interesujące z tego punktu widzenia stają się
piaskowce krośnieńskie. Ponadto wydzielenie klas podobieństwa
weryfikuje od razu system transportu płynów złożowych. Jeśli
próbka o porowatości 5% wykazuje przepuszczalność kilkunastu mD, jest to świadectwem istnienia systemu spękań.
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3.5. CHARAKTERYSTYKA PUŁAPEK
I ELEMENTÓW SYSTEMU NAFTOWEGO

Połączenie układu przestrzennego z obecnością w nim
skały kolektorskiej, skały uszczelniającej i istniejącego stale
lub czasowo połączenia z kuchnią generacyjną (ścieżki migracji) formuje tzw. pułapkę, której istotną cechą jest zdolność
do utrzymania złóż w pewnej przestrzeni, co pozwala na ekonomiczną eksploatację. Najczęściej w literaturze opisywane
są pułapki typu strukturalnego i stratygraficznego (bardzo
istotne z punktu widzenia poszukiwań złóż niekonwencjonalnych) oraz pułapki hydrodynamiczne. Sama efektywność
pułapek wynika z rodzaju skał uszczelniających, sposobu
i efektywności uszczelnienia. W przypadku pułapek stratygraficznych istotne znaczenie ma istnienie uszczelnień zarówno
bocznych, jak i spągowych (to ma szczególne znaczenie
w przypadku złóż niekonwencjonalnych).
W przypadku Karpat należy rozważyć możliwość występowania ścieżek migracji i pułapek odmiennych w charakterystyce od przyjmowanych od lat założeń. Dotychczas uwagę
zwracano głównie na istnienie klasycznych pułapek typu
strukturalnego (typ antyklin nadnasuwczych) bez uwzględniania realnych sytuacji spotkanych w Karpatach, np. złóż w rejonie gorlickim, gdzie brak zarówno dobrych skał kolektorskich,
jak i skał uszczelniających, a także odległego od klasycznego
układu przestrzennego ciągu złóż Łodyna-Wola Komborska.
Jednym z ważnych czynników opisujących system naftowy
jest właśnie rodzaj pułapek. Zwykle ich klasyfikacja nie jest
oparta na samej geometrii, ale na rodzaju procesów doprowadzających do utworzenia pułapki. Najczęściej dzieli się
pułapki na kilka grup – wspomniane już pułapki strukturalne,
stratygraficzne i hydrodynamiczne. Pułapki strukturalne wynikają ze szczególnej geometrii wykształconej najczęściej
w wyniku procesów tektonicznych i tu możemy mówić o pułapkach związanych z procesem tektonicznej ekstensji lub też
kontrakcją nawet transtensji czy transpresji, co powoduje powstawanie szczególnie skomplikowanych struktur typu np.
struktur kwiatowych. Jednym z najbardziej klasycznych przykładów pułapek są utworzone w procesie kompresji struktury
typu antyklin nasuwczych, a właściwie zespołu ponasuwanych
antyklin. Ten typ pułapek zwykle posiada sekwencje typu woda-ropa-gaz. Jednakże ważne znaczenie dla obszaru Karpat
zdaje się mieć opisany poniżej rodzaj pułapek związanych
z procesem ekstensji czy z asocjacjami struktur związanych
z formowaniem złóż dużej skali. W tych strefach formowane
są szczególnie istotne strefy zwane melanżami tektonicznymi
– grające rolę zarówno ścieżek migracji, jak też skał uszczelniających, co zależy od rodzaju reżimu tektonicznego w regionie. Warto dodać, że szczególną geometrią charakteryzują się formy diapiryczne typu wysadów solnych czy różnego
typu wulkanów błotnych. I wreszcie są jeszcze niedoceniane
w systemach naftowych formy typu ogromnych spływów grawitacyjnych, typu ześlizgu. Istotne znaczenie mają też rodzaje pułapek związane z procesem sedymentacji, np. naturalnie
uformowane skały kolektorskie w otoczeniu skał uszczelniających, co wynika z charakteru systemu depozycyjnego
w basenie. Tu istotną rolę w rozpoznaniu ma nowoczesna
metoda zwana stratygrafią sekwencji – narzędzie pozwalające przewidzieć rozkład ciał piaskowcowych i skał uszczelniających w systemie depozycyjnym, a także następstwo systemów wynikające z analizy i korelacji zdarzeń w basenie oraz
przemian systemów depozycyjnych związanych ze zmianami
eustatycznymi bądź wymuszonych lokalnymi procesami tektonicznymi.
Środowisko sedymentacji wpływa także na formowanie
pułapek i tworzenie skał kolektorskich, co wynikać może np.
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z formowania ciał rafowych czy lokalnych wyklinowań facji
piaskowcowych w otoczeniu mułowcowym. W Karpatach
znaczenie ma także formowanie piaskowców kanałowych
(typy piaskowców ciężkowickich) czy też sedymentacja
rampowa, co doprowadza do powstania ciał piaskowcowych
o dających się przewidzieć geometrii i rozprzestrzenieniu,
a nawet masie (por. piaskowce istebniańskie). Proces zmian
systemów depozycyjnych i relatywnych zmian poziomów
morza powoduje powstawanie rodzaju pułapek ograniczanych
powierzchniami niezgodności, ścięć oraz lokalnych wyklinowań
– ma on istotne znaczenie w systemie karpackiego przedpola.
Wspomnieć też należy o procesach diagenetycznych
wpływających na formowanie pułapek, w tym przypadku
istotne są takie czynniki jak wieczna zmarzlina czy
powstawanie hydratów gazowych w strefach zimnych.
Układ przestrzenny w systemie naftowym
Istotne znaczenie dla procesu projektowania poszukiwań
ma właściwe odtworzenie historii tektonicznej, ale także właściwe rozpoznanie budowy przestrzennej, przede wszystkim
rejonów złóż. Istnieje założenie powtarzane od wielu lat
w literaturze karpackiej, że przeważająca część złóż karpackich znajduje się w elementach antyklinalnych (za przykład
poddaje się złoża Osobnica czy Świerchowa; por Karnkowski,
1993), zwykle bez podania mechanizmu formowania antyklin,
zwłaszcza tych w obrębie CDK. Ponadto ciekawym przykładem złóż są te pod nasunięciem jednostki magurskiej – typu
złoża Łąkta w okolicy Limanowej, gdzie brak wytłumaczalnego mechanizmu formowania się architektury złoża. Zupełnie
bez komentarza pozostaje także fakt, że większość tzw. antyklin w Karpatach jest typem antyklin nadnasuwczych
– o wyraźnie zredukowanych skrzydłach północnych. Warto
podkreślić, że niektóre złoża znajdują się na wyjątkowo zdeformowanych tektonicznie obszarach, a nie w klasycznych
antyklinach. Większość złóż Karpat zewnętrznych znajduje
się w rejonie CDK lub na obszarach do niej przylegających,
a szczególnie w pobliżu stref tektonicznych ograniczających
rejon CDK.
Nieregularność i wyjątkowe skomplikowanie przebiegu
struktur w obrębie CDK (Probulski, 2008; Fig. 3.19) wynika
z procesu zapełniania tej struktury równocześnie z etapem
jej skracania i kolapsu. Z tym ostatnim etapem związane są
uskoki ekstensyjne. Zgrupowanie większości złóż wzdłuż stref
tektonicznych ograniczających rejon CDK jest szczególnie
sugestywne. Jak wspomniano, istotną rolę w procesie migracji węglowodorów mogły grać wielokrotnie reaktywowane
strefy uskokowe reaktywowanych melanży, jak również strefy
uskoków normalnych powstałych podczas kolapsu. Znaczna
część złóż mogła powstać w wyniku migracji węglowodorów
ze znacznych głębokości poprzez głęboko zakorzenione strefy tektoniczne (ang. deeprooted shear zones).
Można obecnie uznać, że strefy melanży tektonicznych
czy strefy uskoków normalnych powstałych na etapie kolapsu
mogą stanowić istotną drogę migracji węglowodorów – co
tłumaczy występowanie złóż w strefach, gdzie brak tektonicznych uwarunkowań do ich tworzenia (o charakterze antyklin),
na silnie zdeformowanych tektonicznie obszarach (np. rejon
Gorlic), a niekiedy nawet w strefach, gdzie brak skał kolektorskich.
W ostatnich latach wykonano wiele opracowań mających
na celu odtworzenie systemów naftowych Karpat, w tym
z wykorzystaniem programów komputerowych (Maćkowski
i Kuśmierek, 1995; Dziadzio i in., 2001), jednakże najnowsze
wyniki badań terenowych odnoszących się do historii orogenu Karpat pozostawiają wiele wątpliwości co do wyrażonych
opinii. Ponieważ uzyskano szereg sprzecznych wyników, opi-
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nie te wymagają rewizji z uwzględnieniem nowych danych
i nowych parametrów. Wiele z założeń (jak np. kolejność formowania orogenu – patrz model Dziadzia i in., 2001; Dziadzia
i Matyasik, 2006) jest obarczonych podstawowym błędem, jak
choćby założeniem o drogach migracji wykorzystujących strefy nasunięć głównych jednostek tektonicznych – np. w obrębie
jednostki skolskiej czy śląskiej. Brak jednak obserwowalnych
wycieków ropy i śladów mineralizacji i migracji węglowodorów
w tych strefach. Jak podają Matyasik i in. (2002): równocześnie
brak pozytywnej korelacji prób z okna tektonicznego Świątkowej z najbliższym złożem Folusz pozwala przypuszczać,
że wygenerowane z niej węglowodory znajdują się w złożu,
które nie zostało do dzisiejszego dnia rozpoznane, a ropa
zakumulowana w złożu Folusz pochodzi ze skał macierzystych, które dotychczas nie zostały zbadane i prawdopodobnie znajdują się pod przykryciem jednostki magurskiej na
południe od niego. Wspomniani autorzy sugerują pochodzenie rop jednostki śląskiej z elementów jednostki dukielskiej.
Czas ekspulsji, migracja i napełnianie skał zbiornikowych
Prowadzone od kilku lat badania geochemiczne połączone z modelowaniem pogrążenia, generacji, ekspulsji węglowodorów i etapów skracania pryzmy karpackiej wskazują,
że skały macierzyste nie wygenerowały znaczących ilości
węglowodorów na etapie sedymentogenezy, a generacja wystąpiła dopiero na etapie tektogenezy, w wyniku zwielokrotnienia i pogrzebania tektonicznego. Wspomniane kompleksowe prace modelowe (Maćkowski i Kuśmierek, 1995)
doprowadziły do wyznaczenia przedziałów czasowych generacji skał od dolnej kredy do oligocenu dla poszczególnych
subbasenów sedymentacyjnych w obrębie Karpat. Cytowani
autorzy wyznaczyli przedziały czasowe, w których mogło dojść
do generacji węglowodorów, z uwzględnieniem typu kerogenu zawartego w skale macierzystej. Poniżej przytoczone zostaną wyłącznie dane dotyczące jednostek śląskiej i dukielskiej
(por. Dziadzio i in., 2001). I tak dla profilu kredy dolnej w basenie śląskim przedział czasowy to 59–13,9 Ma i głębokość od
2205 (dla II/I typu kerogenu) do 6472 m (dla III typu kerogenu).
Dla skał macierzystych wieku górna kreda-paleocen w basenie
dukielskim przedział czasu generowania to 36–20,3 Ma,
a zakres głębokości – 2268–5108 m (III typ kerogenu), w basenie śląskim z kolei 44–15,7 Ma i 2219–7055 m (III typ kerogenu). Dla skał menilitowych w basenie dukielskim czas
generacji mieścił się w zakresie 29–20,5 Ma, a głębokość – od
1597 (I typ kerogenu) do 5313 m (III typ kerogenu), w basenie
śląskim odpowiednio 29–16,5 Ma i 2284–8453 m (III typ kerogenu).
Podobne badania oraz modelowanie etapów rozwoju systemu naftowego zostały przeprowadzone dla rejonu Gorlic
(Matyasik i in., 2002; Matyasik i Dziadzio, 2005). Dla tej części Karpat wykazano, że przedział czasowy generacji węglowodorów ciekłych z łupków menilitowych jednostki dukielskiej
mieścił się w granicach 14–1,5 Ma dla II typu kerogenu,
a generacja mogła nastąpić na głębokości od 2500 do 3700 m,
co znajduje uzasadnienie w modelu tektogenezy (por. niżej).
Czas ekspulsji węglowodorów ze skał źródłowych miał zatem
miejsce tuż przed głównymi procesami nasuwczymi lub w ich
czasie, w okresie od środkowego miocenu do dziś. W tym
czasie jednostki dukielska, śląska, podśląska i skolska ulegały skracaniu i wzajemnemu nasuwaniu na siebie. Rozważania te jednakże zupełnie nie brały pod uwagę procesów
wtórnych deformacji tektonicznych, opisanych powyżej. Wymagają zatem nowego podejścia z uwzględnieniem nowych
okoliczności.
Jednym z istotnych czynników jest także wielkość strumienia cieplnego. Dziadzio i in. (2001) sugerują, że na etapie

ryftingu (przełom późny trias/ wczesna kreda) zapewne występował wysoki strumień cieplny, który w czasie ok. 100 Ma
ulegał stopniowemu zmniejszaniu. Basen sedymentacyjny
ulegał wychłodzeniu. Dopiero procesy kompresyjne, powodujące zwielokrotnianie i znacznie szybsze pogrążanie skał
(nawet przy strumieniu cieplnym w granicach 50–52 mW/m2;
Pollack i in., 1993), mogły doprowadzić do generacji węglowodorów. Należy jednak zauważyć, że strumień cieplny ma charakter zmienny. W otworze Kowalowy 1 wynosi 42,1 mW/m2,
natomiast w otworze Wetlina IG-3 – 75,5 mW/m2 (Kuśmierek
i Maćkowski, 1995), co może znacznie wpłynąć na warunki
generacyjne, podobnie jak ciepło radiogeniczne pochodzące
z rozpadu minerałów radioaktywnych zawartych np. w warstwach menilitowych. W zależności od ilości i typu kerogenu,
ilości siarki organicznej, te zjawiska mogły i mogą nadal następować w przedziale głębokości 2500–4500 m. W rozważaniach na temat ważnego dla formowania okna ropnego
procesu erozji i pogrzebania nie bierze się jednak pod uwagę
procesu tzw. denudacji tektonicznej (por. Jankowski i Margielewski, 2014). Jak wspomniano, zakłada się że większość rop
w Karpatach pochodzi z łupków menilitowych, które w układzie
stratygraficznym są wyżej od przeważającej ilości skał zbiornikowych, jednakże łupki menilitowe występujące na powierzchni nie wygenerowały węglowodorów. Jednym ze sposobów tłumaczenia tej sytuacji w kontekście formowania złóż
i powiązania ich z łupkami menilitowymi jest założenie,
że możliwości generacyjne menilitów wynikać mogą z procesu zwielokrotniania tektonicznego (proces nasuwczy czy proces dupleksowania). Jednakże charakter budowy geologicznej CDK (a także obszaru przetargowego) wskazuje na
zupełnie odmienny proces wypełniania CDK – raczej możliwość grawitacyjnych umiejscowień (Jankowski, 2015).
Jednym z ważniejszych elementów systemu naftowego,
którego rozpoznanie ma ogromne znaczenie w poprawnej
jego interpretacji, jest migracja i jej typ. W pasach fałdowo-nasuwczych ma ona charakter migracji rozproszonej (Mann
i in., 1997). Zwykle tektonika fałdowo-nasuwcza nie sprzyja
formowaniu się przepuszczalnych długich stref migracji.
W takich układach geologicznych dominują relatywnie krótkie
lateralne i wertykalne drogi migracji. Jedynymi sposobami
wytłumaczenia choćby wycieków rop jest pojawienie się otwartego systemu geochemicznego, stwarzającego warunki migracji fluidów (Jarmołowicz-Szulc i Jankowski, 2011; Jankowski, 2015; Matyasik i in., 2015), i dodatkowe etapy deformacji
tektonicznych: proces formowania uskoków przesuwczych
i proces kolapsu orogenicznego. Dlatego właśnie na takich
obszarach często występują wycieki ropy na powierzchnię,
a ropy są zbiodegradowane (Matyasik i in., 2015).
Zakłada się, że drogi migracji węglowodorów w Karpatach
są najprawdopodobniej krótkie, nieprzekraczające maksymalnie kilku–kilkunastu kilometrów (Dziadzio i in., 2001). Takie
założenie może być obarczone zasadniczym błędem. Modelowanie rejonu CDK (np. Castellucio i in., 2015) wskazuje na
możliwości formowania stref uskoków normalnych o zakorzenieniu sięgającym 20 km, co wymusza zupełnie inne podejście
do problemu migracji rop.
Ważnym w aspekcie ilości ekspulsji i dotychczas słabo
analizowanym problemem w Karpatach jest badanie etapów
generacji i migracji węglowodorów sposobami pośrednimi,
np. za pomocą badań petrograficznych. Leśniak (2005) przeprowadził próbę określenia etapów migracji, co pośrednio
wskazywać może również na ilość etapów generacji. Wskazuje on na podstawie obserwacji inkluzji węglowodorowych
zjawiska trójetapowej migracji do skały zbiornikowej/przez
skałę zbiornikową (dotyczy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich) lub dwuetapowej migracji.

Fig. 3.19. Model przestrzenny centralnej depresji karpackiej (Probulski, 2008).
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Etap pierwszy i drugi wiążą się z eodiagenezą (inkluzje węglowodorowe zaobserwowano w autigenicznym cemencie kwarcowym i kalcytowym). Etap trzeci miał miejsce w najpóźniejszym
etapie diagenezy (telodiagenezy) – jednak przed całkowitym
scementowaniem skały. Świadczy o tym obecność ropy naftowej
w przestrzeni międzyziarnowej oraz w mikroporach powstałych
w wyniku przemian diagenetycznych w obrębie szkieletu ziarnowego. Cytowany autor, jak również Matyasik i Steczko (2000),
Matyasik i in. (2002) i Matyasik i Dziadzio (2005), na podstawie
analiz geochemicznych rop naftowych i analiz etapów rozwoju
systemu naftowego sugerują również możliwość dwuetapowej
generacji i migracji. Pierwszy etap mógł mieć miejsce przed
głównym etapem tektonicznym, a drugi w czasie głównej fazy
tektonicznej (od środkowego miocenu do dziś).
Główne etapy powstawania pułapek
Założenie, że większość rop zakumulowanych w skałach
zbiornikowych wieku od dolnej kredy po oligocen pochodzi
z łupków menilitowych, determinuje niejako czas formowania
pułapek – czyli zakłada, że większość pułapek uformowana
została w wyniku procesu kompresji budującego szereg stref
antyklinalnych. Zasadnicze etapy tektoniczne, mające znaczenie dla formowania pułapek, przypadać miały na przełom
eocenu i wczesnego oligocenu oraz na wczesny – środkowy
miocen. By wytłumaczyć proces formowania pułapek w systemie nasuwczym bez obecnego w takim systemie procesu
ucieczek i rozproszenia przyjęty został m.in. model odwrotnego niż „w sekwencji” formowania systemu nasuwczego, gdzie
najpóźniej uformowany element tektoniczny miałby zajmować
najwyższą pozycję w systemie nasuwczym (por. Matyasik
i Dziadzio, 2006). Model taki nie ma jednak odzwierciedlenia
w Karpatach, gdzie formowanie się pryzmy odbywa się w systemie „na barana” (ang. piggy back model), a kolejne elementy na przedpolu mają coraz to młodsze sekwencje utworów.
Zatem problemem pozostaje proces napełniania pułapek
o typie antyklin nasuwczych czy też systemów dupleksowych.

Warto wspomnieć o koncepcji zespołu Kuśmierka (Kuśmierek, 1995). Podaje on, iż w wyniku przeprowadzonego
modelowania systemu naftowego we wschodniej części Karpat polskich, w rejonie Gorlic i Biecza, stwierdzono,
że skały zalegające w spągu kompleksu senońskiego mogły
osiągnąć końcowe stadium dojrzałości kerogenu, tj. wyczerpać
swój potencjał macierzystości, w okresie późniejszego wczesnego oligocenu, a więc w fazie sedymentacji warstw krośnieńskich. Wspomniani autorzy podają również, że skały
menilitowe w rejonie Gorlic nie weszły w fazę generacji i migracji węglowodorów jedynie we wspomnianej części wschodniej w okresie od końcowej fazy sedymentacji warstw krośnieńskich do początku mioceńskich ruchów tektonicznych.
Największy strumień cieplny o wartościach przekraczających
90 mW/m2 występował na granicy oligocen wczesny/późny,
a więc w okresie sedymentacji warstw menilitowych, i następnie stopniowo spadał, by w czasie np. początku ruchów tektonicznych wynieść w granicach 80–70 mW/m2. Określa to
zatem głębokość, na jakiej mogło dojść do generacji węglowodorów – w części wschodniej Karpat mogło to być od 3000
do 5000 m. Taka interpretacja sugeruje, że większość węglowodorów, jakie występują na obszarze od Gorlic po Krosno/
Sanok, pochodzi z utworów dolno- i górnokredowo-paleoceńskich, a dopiero ropy występujące w części wschodniej jednostki śląskiej i skolskiej mogą pochodzić z serii menilitowej.
Nie wyklucza to jednak generacji i migracji węglowodorów
w fazie tektogenezy, przy założeniu, że skały menilitowe występowały w głębokich, wąskich synklinach. Tak czy inaczej,
proste założenie, że głównym rodzajem pułapek w Karpatach
są geometrie o typie antyklinalnym, nie ma potwierdzenia
– w większości stwierdzonych w badaniach kartograficznych
form antyklinalnych nie znajdujemy złóż mimo analogicznego
wykształcenia i obecności w sąsiedztwie sekwencji menilitowych. Zatem istnieje pilna potrzeba zweryfikowania dotychczasowych założeń z uwzględnieniem nowych danych kartograficznych i dotyczących rozwoju tektonicznego Karpat.
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4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ
WĘGLOWODORÓW NA OBSZARZE
PRZETARGOWYM I W JEGO SĄSIEDZTWIE
W granicach obszaru przetargowego udokumentowano złoże gazu ziemnego Wetlina (GZ 6740; Fig. 4.1 i 4.2). W jego bliskim

północno-zachodnim sąsiedztwie znajdują się jeszcze dwa złoża
ropy naftowej (Fig. 4.1): Zatwarnica (NR 4783) i Dwernik
(NR 9138). Jeszcze dalej znajduje się złoże ropy naftowej Czarna (NR 4780; Fig. 4.1). W dalszej części rozdziału zestawiono
podstawowe informacje o złożach Wetlina i Zatwarnica jako analogach dla poszukiwań naftowych na obszarze przetargowym.

Fig. 4.1. Złoża węglowodorów na obszarze przetargowym „Wetlina” i w jego bliskim sąsiedztwie.
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4.1. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO WETLINA

Położenie administracyjne:
województwo – podkarpackie
powiat – leski
gmina – Cisna
Powierzchnia całkowita złoża: 39 ha
Głębokość zalegania: 1863–2770 m p.p.t.
Stratygrafia: oligocen
Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Krosno
Nr MIDAS: 6740
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
1. Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat.
C złoża gazu ziemnego „Wetlina” w miejsc. Smerek
i Wetlina, gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95,
CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” z dnia 13 lipca 1995 roku znak: KZK/2/6501/95.
Zasoby:
Wydobywalne zasoby geologiczne (wg stanu na 31.12.1994 r.):
• 73 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
• Zasoby wydobywalne pozabilansowe w 2016 roku:
• 73 mln m3 gazu ziemnego w kat. C

Budowa złoża:
Budowa geologiczna złoża Wetlina jest jedynie wstępnie
rozpoznana. Akumulacje gazu ziemnego występują w piaskowcach warstw krośnieńskich i menilitowych, które są
tutaj najprawdopodobniej ujęte w formę antykliny przyuskokowej (Fig. 4.2). Wielkość przypływu w otworze Wetlina 6
wynosiła początkowo 40 Nm3/min. Gaz w złożu ma charakter termogeniczny i migrował prawdopodobnie wzdłuż strefy
głęboko zakorzenionego melanżu. Nieznane pozostaje jednak źródło gazu.
Otwory udostępniające (stan na 2017 r.):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

WETLINA IG-1

3079

oligocen

WETLINA IG-2

3300

paleocen

WETLINA 5

3008

oligocen

WETLINA 6

2100

oligocen

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane
zestawiono w Tab. 4.1.

Nazwa parametru

Wartość min.

Wartość max.

Wartość średnia

Jednostka

Uwagi

ciśnienie złożowe

11,310

25,110

18,210

MPa

ciśnienie początkowe

gęstość

0,563

0,566

―

-

gęstość względem powietrza;
horyzont II, Wetlina IG-2, Wetlina-5

gęstość

0,556

0,558

―

-

gęstość względem powietrza;
horyzont III, Wetlina IG-2, Wetlina-6

gęstość

―

―

0,559

-

gęstość względem powietrza;
horyzont I, Wetlina IG

głębokość położenia spągu złoża

1 863,000

2 770,000

2 316,500

m

miąższość złoża

45,000

150,000

97,500

m

porowatość

6,300

9,000

7,650

%

przepuszczalność

1,000

2,800

1,900

mD

temperatura złoża

323,300

342,870

333,080

K

wartość opałowa

9 032,000

9 199,000

9 115,500

kcal/m3

współczynnik nasycenia
węglowodorami

0,700

0,820

0,760

.

wydajność absolutna Vabs

―

―

36,000

m3/min

Wetlina IG-1

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

73

Nazwa parametru

Wartość min.

Wartość max.

Wartość średnia

Jednostka

Uwagi

wydajność absolutna Vabs

―

―

11,000

m3/min

Wetlina IG-2, horyzont III

wydajność absolutna Vabs

―

―

41,000

m3/min

Wetlina 6

wydajność absolutna Vabs

11,000

41,000

26,000

m3/min

wydajność absolutna Vabs

―

―

15,000

m3/min

Wetlina 5

wydajność absolutna Vabs

―

―

12,000

m3/min

Wetlina IG-2, horyzont II

wydajność dozwolona Vdozw

―

―

11,500

m3/min

Wetlina IG-1

wydajność dozwolona Vdozw

―

―

1,700

m3/min

Wetlina 5

wydajność dozwolona Vdozw

1,700

11,500

6,600

m3/min

wydajność dozwolona Vdozw

―

―

3,640

m3/min

zapiaszczenie

40,000

71,000

55,500

%

zawartość C2H6

0,200

1,540

0,870

% obj.

zawartość CH4

98,070

99,700

98,885

% obj.

zawartość N2

0,310

0,547

0,428

% obj.

zawartość węglowodorów ciężkich
C3+

―

―

5,010

g/m3

horyzont I, Wetlina IG-1

zawartość węglowodorów ciężkich
C3+

2,360

7,816

―

g/m3

horyzont II, Wetlina IG-2, Wetlina-5

zawartość węglowodorów ciężkich
C3+

1,560

1,603

―

g/m3

horyzont III, Wetlina IG-2, Wetlina-6

Wetlina 6

Tab. 4.1. Parametry złoża gazu ziemnego Wetlina oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg.: Zielińska, 1994).
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Fig. 4.2. Przekrój przez złoże gazu ziemnego Wetlina (Karnkowski, 1993).

4.2. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ ZATWARNICA

Położenie administracyjne:
województwo – podkarpackie
powiat – bieszczadzki
gmina – Lutowiska
Powierzchnia całkowita złoża: 108,18 ha
Głębokość zalegania: 250–850 m p.p.t.
Stratygrafia: oligocen
Koncesja na wydobywanie: 211/94 z dnia 26 sierpnia
1994 roku
wydana przez: Minister Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: 1965 rok
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Krosno
Nr MIDAS: 4783
1.

2.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Wachol, W., Chwal, C. 1974. Dokumentacja geologiczna
złoża ropy naftowej w rejonie Zatwarnicy. Inw. 10927, CAG
PIG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 18 marca 1975 roku znak:
KZK/012/S/3101/74/75.
Polit J., Raczkowski, Z. 1994. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża ropy naftowej w rejonie Zatwar-

3.

nicy, gm. Lutowiska, woj. krośnieńskie. Inw. 662/95, CAG
PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
25 stycznia 1995 roku, znak: KZK2/6390/94.
Marcinkowski, A. 2009. Dodatek nr 2 do dokumentacji
geologicznej złoża ropy naftowej „Zatwarnica” w kat.
A w miejsc. Zatwarnica. Inw. 3206/2010, CAG PIG,
Warszawa. Przyjęty bez zastrzeżeń zawiadomieniem
Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku, znak:
DGiKGkzk-474-61/7921/13710/09/AW.

Zasoby:
Wydobywalne zasoby geologiczne (wg stanu na
31.12.2008 r.):
• 2,3 tys. ton ropy naftowej w kat. A
• 0,32 mln m3 gazu ziemnego w kat. A
Pierwotne wydobywalne zasoby geologiczne (wg stanu
na 31.12.2008 r.):
• 11,67 tys. ton ropy naftowej w kat. A
• 3,15 mln m3 gazu ziemnego w kat. A
Zasoby wydobywalne bilansowe w 2016 roku:
• 1,37 tys. ton ropy naftowej w kat. A+B
• 0,20 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku:
• 0,44 tys. ton ropy naftowej w kat. A+B
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Budowa złoża:
Złoże Zatwarnica jest złożem warstwowym. Nasyconych
jest kilka poziomów zbiornikowych w obrębie piaskowców
krośnieńskich, ugiętych tutaj w antyklinalną formę. Maksymalne przypływy ropy naftowej wynosiły do 11 t/dobę
w początkowym okresie eksploatacji. Ze złoża wydobywano
również gaz ziemny, przy czym jego początkowe maksymalne przypływy wynosiły około 40 m3/min przy ciśnieniu około 40 atm.
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Otwory udostępniające (stan na 2017 r.):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

ZATWARNICA IG-1

2820,6

eocen

ZATWARNICA 2

1000,0

miocen-oligocen

ZATWARNICA 3

1000,0

miocen-oligocen

ZATWARNICA 8

1100,0

oligocen

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane
zestawiono w Tab. 4.2.

Nazwa parametru

Wartość
min.

Wartość
max.

Wartość
średnia

Jednostka

Uwagi

głębokość położenia wody
podścielającej

―

―

―

m

nie określono

miąższość złoża

―

―

600,000

m

porowatość

1,650

6,730

―

%

element Zatwarnica Z-8

porowatość

―

―

4,000

%

element Zatwarnica Stara

przepuszczalność

0,002

0,190

―

mD

element Zatwarnica Z-8

przepuszczalność

―

―

2,480

mD

element Zatwarnica Stara

stopień mineralizacji wody złożowej

0,600

21,500

―

g/l

temperatura złoża

―

―

―

K

nie określono

typ chemiczny wody złożowej

―

―

―

.

solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa

warunki produkowania

―

―

―

―

grawitacyjne

współczynnik nasycenia
węglowodorami

―

―

―

.

element Zatwarnica Z-8 – nie określono

współczynnik nasycenia
węglowodorami

―

―

0,900

.

element Zatwarnica Stara

wykładnik gazowy

―

―

174,600

Nm3/t

wykładnik wodny

―

―

0,600

t/t

zapiaszczenie

―

―

7,500

%

element Zatwarnica Stara

zapiaszczenie

―

―

―

%

element Zatwarnica Z-8 – nie określono

Ropa naftowa
ciężar właściwy ropy

0,806

0,849

―

g/cm3

w temp. 20°C

lepkość

1,230

1,790

―

°E

w temp. 20°C

zawartość parafiny

―

7,610

―

% wag.

Gaz ziemny
zawartość N2

1,320

1,910

―

% obj.

zawartość węglowodorów ciężkich

75,000

630,000

―

g/m3

75g/m3 – element Zatwarnica Stara;
630g/m3 – element Zatwarnica Z-8

Tab. 4.2. Parametry złoża Zatwarnica oraz parametry jakościowe kopalin (MIDAS, 2017, wg.: Marcinkowski, 2009).
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Historia wydobycia: dane zestawiono w Tab. 4.3 i 4.4 oraz na Fig. 4.3 – 4.4.
Wydobycie z zasobów
wydobywalnych bilansowych [tys. t]

Kopalina

Główna – T;
towarzysząca – N

Stan zasobów
na dzień
(rok/miesiąc/dzień)

ropa naftowa

T

16/12/31

0,11

ropa naftowa

T

15/12/31

0,12

ropa naftowa

T

14/12/31

0,11

ropa naftowa

T

13/12/31

0,11

ropa naftowa

T

12/12/31

0,11

ropa naftowa

T

11/12/31

0,11

ropa naftowa

T

10/12/31

0,13

ropa naftowa

T

09/12/31

0,13

ropa naftowa

T

08/12/31

0,13

ropa naftowa

T

07/12/31

0,17

ropa naftowa

T

06/12/31

0,19

ropa naftowa

T

05/12/31

0,19

ropa naftowa

T

04/12/31

0,25

ropa naftowa

T

03/12/31

0,22

ropa naftowa

T

02/12/31

0,30

ropa naftowa

T

01/12/31

0,27

ropa naftowa

T

00/12/31

0,17

ropa naftowa

T

99/12/31

0,18

ropa naftowa

T

98/12/31

0,19

ropa naftowa

T

97/12/31

0,24

ropa naftowa

T

96/12/31

0,26

ropa naftowa

T

95/12/31

0,26

ropa naftowa

T

94/12/31

0,24

ropa naftowa

T

93/12/31

0,25

ropa naftowa

T

92/12/31

0,25

ropa naftowa

T

91/12/31

0,24

ropa naftowa

T

90/12/31

0,23

ropa naftowa

T

89/12/31

0,21

ropa naftowa

T

88/12/31

0,31

ropa naftowa

T

87/12/31

0,87

ropa naftowa

T

86/12/31

0,32

ropa naftowa

T

85/12/31

0,13

ropa naftowa

T

84/12/31

0,14

ropa naftowa

T

83/12/31

0,15

ropa naftowa

T

82/12/31

0,15

ropa naftowa

T

81/12/31

0,15

ropa naftowa

T

80/12/31

0,15

ropa naftowa

T

79/12/31

0,20

ropa naftowa

T

78/12/31

0,26

ropa naftowa

T

77/12/31

0,26

ropa naftowa

T

76/12/31

0,28

ropa naftowa

T

75/01/01

0,36

ropa naftowa

T

74/01/01

0,32

A+B

C

Wydobycie z zasobów
wydobywalnych
pozabilansowych [tys. t]

Tab. 4.3. Historia wydobycia ropy naftowej w złożu Zatwarnica (na podstawie corocznych zestawień przysyłanych przez Przedsiębiorcę).

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

Kopalina

Główna – T;
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień
(rok/miesiąc/dzień)

Wydobycie z zasobów
wydobywalnych bilansowych
[mln m3]
A+B

C
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Wydobycie z zasobów
wydobywalnych
pozabilansowych
[mln m3]

gaz ziemny

N

16/12/31

0,01

gaz ziemny

N

15/12/31

0,01

gaz ziemny

N

14/12/31

0,01

gaz ziemny

N

13/12/31

0,01

gaz ziemny

N

12/12/31

0,01

gaz ziemny

N

11/12/31

0,02

gaz ziemny

N

10/12/31

0,02

gaz ziemny

N

09/12/31

0,02

gaz ziemny

N

08/12/31

0,02

gaz ziemny

N

07/12/31

0,02

gaz ziemny

N

06/12/31

0,03

gaz ziemny

N

05/12/31

0,02

gaz ziemny

N

04/12/31

0,03

gaz ziemny

N

03/12/31

0,03

gaz ziemny

N

02/12/31

0,04

gaz ziemny

N

01/12/31

0,04

gaz ziemny

N

00/12/31

0,03

gaz ziemny

N

99/12/31

0,03

gaz ziemny

N

98/12/31

0,05

gaz ziemny

N

97/12/31

0,08

gaz ziemny

N

96/12/31

0,11

gaz ziemny

N

95/12/31

0,07

gaz ziemny

N

94/12/31

0,03

Tab. 4.4. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Zatwarnica (na podstawie corocznych zestawień przysyłanych przez Przedsiębiorcę).
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Fig. 4.3. Wydobycie ropy naftowej ze złoża ropy naftowej Zatwarnica (na podstawie corocznych zestawień przysyłanych przez Przedsiębiorcę).

Fig. 4.4. Wydobycie gazu ziemnego ze złoża ropy naftowej Zatwarnica (na podstawie corocznych zestawień przysyłanych przez
Przedsiębiorcę).

Według informacji zawartych w dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża ropy naftowej Zatwarnica (Marcinkowski, 2009) do dnia 31.12.2008 r. wydobyto łącznie:

• 9,37 tys. ton ropy naftowej (w tym w latach 1965–1993
– 6,12 tys. ton);
• 2,83 mln m3 gazu ziemnego (w tym w latach 1965–1993
– 2,19 mln m3).

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

4.3. WYCIEKI WĘGLOWODORÓW

Rejon bieszczadzki jest znany z licznych wycieków ropy
naftowej. Według tradycyjnego podejścia, najbardziej intensywne wycieki występują w pobliżu stref nagromadzeń węglowodorów w strukturach wgłębnych, tj. w otoczeniu złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego. Intensywność naturalnych
przejawów może być bardzo zróżnicowana, od dużych wycieków po wycieki i ekshalacje wykrywalne metodami geochemicznymi (podobnie jak ekshalacje radonu w strefach uskokowych; Jankowski i in., 2017). Mają być one najbardziej
rozpowszechnione w kulminacjach struktur fałdowych i strefach dyslokowanych uskokami lub nasunięciami (por. Kuśmierek i in., 2006). Różnorodne są również postacie i formy naturalnych przejawów węglowodorów oraz ich usytuowanie
geologiczne na powierzchni terenu. Najłatwiej zauważalne są
wycieki ropne ze względu na cechy fizyczne fazy ropnej (zapach, barwa), a także możliwości jej przemieszczania przez
wody powierzchniowe w postaci emulsji. W rejonie Karpat
spotykane są także bituminy w stanie stałym (Jankowski i in.,
2015), występujące najczęściej pod postacią asfaltytu, rzadziej
asfaltu lub ozokerytu. Obserwuje się je wyłącznie w odsłoniętych wychodniach skał jako substancje o barwie smolistej,
ciemnobrunatnej lub żółtej (ozokeryt). Wypełniają one szczeliny (tworząc żyły) lub pory skał (ciemne laminacje), względnie
tworzą naloty na ich powierzchniach.
Najtrudniejsze do wykrycia są ekshalacje gazu ziemnego
jako medium bezbarwnego i bezwonnego, za wyjątkiem podwyższonych zawartości cięższych węglowodorów (gazoliny)
lub siarkowodoru. Ich emanacje ujawniają się jedynie pod
powierzchnią wody (źródła, potoki, jeziora), co w warunkach
terenowych może być zweryfikowane palnym charakterem
gazu ziemnego w określonej mieszaninie z powietrzem. Naturalne wycieki ropy i ekshalacje gazowe dawały przesłanki
do poszukiwań i złóż ropy naftowej. Ich występowanie jest
w Karpatach powszechne, od rejonów zachodnich, np. kopalnia Skrzydlna, aż po rejon Karpat rumuńskich. Ostatnie badania kartograficzne i obserwacje terenowe ujawniły pewne
odstępstwa od tradycyjnych poglądów, w których wycieki ropy
naftowej są wiązane z występowaniem złóż. Bogaty w wycieki rejon Gorlic pokazuje, że złoża tam występujące nie mają
tradycyjnie pojmowanych warunków do nagromadzeń (brak
typowych skał kolektorskich i skał macierzystych w pobliżu),
a wycieki ropy występują w pewnych odległościach od eksploatowanych złóż. Występują także wyraźne różnice geochemiczne między wyciekami ropy oraz ropą eksploatowaną
w złożach znajdujących się w pobliżu (Jankowski i in., 2015;
Matyasik i in., 2015).
Na obszarze przetargowym „Wetlina” wycieki ropy były
obserwowane w dolinie potoku Smerek (Kuśmierek i in., 2006).
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5. OTWORY WIERTNICZE
5.1. INFORMACJE OGÓLNE

Na obszarze przetargowym „Wetlina” znajdują się następujące otwory wiertnicze (Fig. 5.1):
Nazwa otworu

Głębokość
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

WETLINA IG-1

3079,0

oligocen

WETLINA IG-2

3300,0

oligocen

WETLINA IG-3

2049,5

oligocen

WETLINA 4

1940,0

oligocen

WETLINA 5

3008,0

oligocen

WETLINA 6

2100,0

oligocen

WETLINA 7

3458,0

paleocen

WETLINA 8

2503,0

paleocen

Otwory te były wykonane w strefie uważanej za tzw. jednostkę przeddukielską. Na północ od tej strefy rozpościera
się obszar CDK (m.in. rejon Połonin): strefa rowu tektonicznego wypełnionego miąższą sukcesją warstw krośnieńskich.
Na południe od niej rozciąga się widoczna w morfologii strefa
nasunięcia jednostki dukielskiej, zwykle z warstwami typu
inoceramowego (ciśniańskimi lub łupkowskimi) w strefie kontaktu. Strefa dukielska znana była z notowanych w tym regionie ekshalacji gazowych i nielicznych wypływów ropy.
Na obszarze przetargowym występuje złoże gazu Wetlina, które zostało odkryte wierceniami Wetlina IG-1, IG-2 i IG-3
w latach 1965–70. Podczas wierceń stwierdzono występowanie gazu w warstwach krośnieńskich i menilitowych. W otworach odwierconych w latach późniejszych – Wetlina 5 i 6
–uzyskano przypływy gazu do 40 Nm3/min. Gaz zawierał
w zdecydowanej przewadze metan (ponad 90%). W otworze
Wetlina 7 nie uzyskano wystarczającego przypływu i otwór
został zlikwidowany.
Badania terenowe wskazują na istnienie na obszarze przetargowym dużej strefy tektonicznej (Jankowski i in., 2004),
która dzieli obszar na dwa odrębne bloki. Otwory Wetlina IG-2,
5 i 7 wchodzą w obręb jednostki śląskiej (CDK), natomiast
otwory Wetlina IG-1 i IG-3 w blok jednostki dukielskiej. Analiza profili wskazuje tu na charakterystyczny rodzaj kontaktów
– nie są to strefy płaskich nasunięć, ale wysokokątowe strefy,
niekiedy o wergencji południowej. Ostatnie koncepcje (Jankowski i Probulski, 2011; Jankowski i in., 2015) wskazują na
istnienie skomplikowanej struktury kwiatowej – formującej
pewien rodzaj pułapek złożowych separowanych strefami
melanżu, z jedną główną strefą uskokową (ang. master fault),
która jest być może główną strefą zasilania i migracji węglowodorów na obszarze przetargowym. Może mieć ona bardzo
głębokie zakorzenienie i sięgać podłoża Karpat.
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Fig. 5.1. Głębokie otwory wiertniczne na obszarze przetargowym „Wetlina” i w jego bliskim sąsiedztwie.

5.2. WETLINA IG-1

Głębokość otworu: 3079 m
Rok zakończenia wiercenia: 1967
Rdzenie: brak
Stratygrafia:
0

1430

warstwy krośnieńskie

1430

1540

warstwy przejściowe

1540

1546

brekcja tektoniczna

1546

1675

warstwy menilitowe

1675

1800

warstwy przejściowe

1800

1820

warstwy łupkowskie

1820

2011

warstwy menilitowe

2011

2040

warstwy hieroglifowe

2040

2103

warstwy menilitowe

2103

2159

warstwy hieroglifowe

2159

2182

warstwy menilitowe

2182

2580

warstwy przejściowe

2580

3079

warstwy menilitowe

Wyniki badań skał:
W dokumentacji wynikowej (Ślączka i in., 1968) znajdują
się wyniki analiz mikrofaunistycznych 54 próbek z warstw
krośnieńskich, 28 z warstw menilitowych, 13 z hieroglifowych
i 1 z warstw przejściowych. Wykonano także oznaczenia zawartości kalcytu i dolomitu w 91 próbkach oraz analizę minerałów ciężkich w 12 próbkach. Nie wykonano analiz porowatości oraz przepuszczalności.
Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa
otworu Wetlina IG-1 (Ślączka i in., 1968), która zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych w następującym
zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są
pliki LAS):
• PA: profilowanie akustyczne : 5–1450 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
NGGK: 1650–2135 m, 2470–2980 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma NGGK: 1650–2135 m,
2470–2980 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B2.5A0.25M:
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M0.5A0.1B:
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M2.5A0.25B:
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

• PO: profilowania oporności standardowe M4.0A0.5B:
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M8.0A1.0B:
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 5–1450 m,
1767–2165 m, 2035–2585 m, 2490–2996 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 1750–2135 m,
2035–2585 m, 2490–2996 m;
• mPOg: mikroprof. oporności sondą gradientową (EL)
A1”M1”N: 302,25–1761,75 m;
• mPOg: mikroprof. oporności sondą gradientową (EL)
N1”M: 1762,5–2978,75 m;
• mPOp: mikroprof, oporności sondą potencjał, (MP)
A2”M: 302,25–1761,75 m, 1764,25–2975,75 m;
• PAa1: profilowanie akustyczne amplitudy (A1) PAT:
6,5–1448,75 m, 8,25–1356,75 m, 1360,25–2962,75 m;
• PACt1: profilowanie czasu akust. T1 po zacement.:
8,25–1349,75 m, 1273,25–2962,75 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 6,25–
1448,75 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
SP–60: 4,25–303,75 m, 248,25–1754,75 m, 1645,25–
2134,75 m, 2475,25–2979,75 m;
• PNG: profilowanie neutron– gamma SP–62: 4,25–303,75 m,
249,25–1755,75 m, 1651,25–2134,75 m, 2475,25–
2979,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL02 M0.5A0.1B: 7,25–
303,75 m, 302,25–1759,75 m, 1767,25–2164,75 m,
2489,25–2994,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL03 M1.0A0.1B: 7,25–
303,75 m, 302,25–1761,75 m, 1768,5–2164,75 m,
2492,25–2994,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL07 M2.5A0.25B: 7,25–
303,75 m, 303,25–1761,75 m, 1771,25–2164,75 m,
2495,25–2994,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL09: 7,25–2979,75 m;
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• PO: profilowanie oporności EL14 M4.0A0.5B: 7,25–303,75 m,
305,5–1759,75 m, 1772,25 –2161,75 m, 2495,25 –
2994,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL26 M8.0A0.5B: 9,25–
303,75 m, 305,5–1759,75 m, 1777,25–2154,75 m,
2497,25–2994,75 m;
• PO: profilowanie oporności EN10 B2.5A0.25M: 300,25–
1759,5 m, 1768,25–2164,75 m, 2495,25–2994,75 m;
• PO: profilowanie oporności EN10: 300,25–2979,75 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 8,25–
304,75 m, 302,25–1752,75 m, 302,25–1759,75 m,
1770,25–2164,75 m, 2488,25–2997,75 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 0,25–2979,75 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI) SKS–4: 7,25–
305,75 m, 303,25–1759,75 m, 1764,25–2139,75 m,
2496,25–2994,75 m;
• PTn: prof. temp. przy nieust. równowadze term.: 28,25–
2943,75 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów w płuczce oraz
w rdzeniu zestawiono w Tab. 5.1.
Głębokość (m)
od

do

1632,0

2142,0

2142,0

2142,0

2560,0

2560,0

Stratygrafia

warstwy
przejściowe,
łupkowe,
menilitowe
i hieroglifowe

Objawy
objawy gazu
wybuch gazu
samoczynna erupcja gazu
powodująca wyrzucenie
części płuczki
z otworu

Tab. 5.1. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu
Wetlina IG-1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Ślączka i in.,
1968).

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Nazwa otworu

Wetlina IG-1

wiek

spąg (m)

2965

2959

brak

–

2813

2800

gaz

6,6 m3/min

2565

2557

2170

2160

2100

2088

oligocen

metoda

perforacja

przypływ

tempo prz.
[ m3/h]

strop (m)

brak

–

gaz

36 m3/min
gaz wyrzucił płuczkę

Tab. 5.2. Rezultaty prób złożowych w otworze Wetlina IG-1 według dokumentacji wynikowej (Ślączka i in., 1968).

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Ślączka, A., Szczurowska, J., Pelczar, A., Blaicher, J.
1968. Opracowanie wynikowe otworu Wetlina IG-1. Inw. 83742,
CAG PIG, Warszawa.

Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego «Wetlina» w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.
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5.3. WETLINA IG-2

Głębokość otworu: 3300 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: brak
Stratygrafia:
0

450

warstwy przejściowe

450

1820

warstwy krośnieńskie

1820

2350

warstwy przejściowe

2350

2760

warstwy menilitowe

2760

2910

warstwy hieroglifowe

2910

3190

piaskowce ciężkowickie

3190

3250

łupki istebniańskie

3250

3300

piaskowce istebniańskie

Wyniki badań skał:
W dokumentacji wynikowej (Ślączka i in., 1969) znajdują
się wyniki analiz mikrofaunistycznych, analizy minerałów ciężkich i analizy gazu.
Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa otworu Wetlina IG-2 (Ślączka i in., 1969), która zawiera wyniki badań
geofizyki wiertniczej wykonanej w następującym zakresie (dla
podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):
• mPO: mikroprofilowania oporności: 307,5 – 1805 m,
1810 – 3085 m;
• PAc: pomiar akustyczny stanu zacementowania rur
okładzinowych SA–80: 25 – 3050 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego
SA–80: 26,25 – 3059,75 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
SP–62: 75,25 – 1805,75 m, 75,25 – 3295,75 m, 1752,25
– 2874,5 m, 2642,75 – 3083,75 m, 2992,25 – 3295,75 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 20 – 225 m, 320
– 610 m 980 – 1330 m, 1460 – 2050 m, 2000 – 2375 m,
2325 – 2500 m, 2450 – 2675 m, 2650 – 2875 m, 2850
– 3085 m, 3050 – 3300 m;
• PNG: profilowanie neutron–gamma SP–62: 75,25 –
1805,75 m 75,25 – 3294,75 m 1754,25 – 2874,5 m
2642,5 – 3083,5 m 2994,25 – 3294,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL02 M0.5A0.1B: 3,25 –
304,75 m, 300,5 – 1805,25 m, 1810,5 – 2869,75 m,
2599,25 – 3081,5 m, 2986,25 – 3290,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL03 M1.0A0.1B: 3,5 –
304,75 m, 300,5 – 1805,25 m, 1810,5 – 2869,75 m,
2599,25 – 3081,5 m, 2985,25 – 3290,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL07 M2.5A0.25B: 5,25 –
304,5 m, 300,5 – 1804,75 m, 1810,5 – 2870,5 m, 2597,5
– 3081,75 m, 2985,5 – 3290,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL09: 5,25 – 3291 m;
• PO: profilowanie oporności EL14 M4.0A0.5B: 8,25 –
304,75 m; 302,5 – 1805,5 m, 1810,5 – 2870,75 m,
2598,25 – 3082,5 m, 2990,25 – 3290,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL26 M8.0A0.5B: 11,25 –
305,5 m; 305,5 – 1804,75 m, 1810,5 – 2870,75 m, 2597,5
– 3082,75 m, 2990,25 – 3290,75 m;

• POpl: profilowanie oporności płuczki: 1809,5 – 3293,5 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 3,5 –
303,75 m, 308,25 – 1809,75 m, 1811,5 – 2870,5 m,
2602,25 – 3080,75 m, 2987,5 – 3289,75 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 0,25 –
3290,25 m, 0,5 – 309,75 m, 300,5 – 1775,5 m, 1800,25
– 3289,75 m, 1810 – 2817 m, 1812 – 3240 m, 2600 –
3082 m, 2990 – 3290 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia (Ślączka
i in., 1969):
Głębokość: 1847 m – ślady gazu,
2148 m – wybuch gazu,
2206 m – płuczka zgazowana,
2212 m – wyrzuca płuczkę,
2458 m – wyrzut płuczki,
2714 m – wyrzut płuczki.
Próby złożowe (Ślączka i in., 1969):
Perforacje: 375–400 i 543 – 551 m – brak przypływu,
2050–2070 i 2100–2144 m – objawy gazu,
2315–2325 m – objawy gazu,
2345–2350 m – słabe objawy gazu,
	2620–2622, 2645–2655, 2670–2682, 2700–
2710, 2740–2748, 2755–2770, 2795–2820 m
– brak przypływu.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Ślączka, A., Blaicher, J., Pelczar, A., Szczurowska, J.,
Poprawa, D. 1969. Wstępne opracowanie wiercenia Wetlina
IG-2. Inw. 134943, CAG PIG, Warszawa.
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego «Wetlina» w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.
5.4. WETLINA IG-3

Głębokość otworu: 2049,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: brak
Stratygrafia:
0

270

warstwy przejściowe

270

360

warstwy hieroglifowe

360

380

warstwy menilitowe

380

440

warstwy hieroglifowe

440

1080

warstwy ciśniańskie jednostki dukielskiej

1080

1820

warstwy łupkowskie

1820

2049,5

warstwy przejściowe i menilitowe strefy
przeddukielskiej

Wyniki badań skał:
W dokumentacji wynikowej (Ślączka i in., 1970) znajdują
się wyniki analiz petrograficznych 90 próbek. Wykonano analizę minerałów ciężkich w 10 próbkach oraz analizę mikrofaunistyczną w 8 próbkach. Nie wykonano analiz porowatości
oraz przepuszczalności.

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa
otworu Wetlina IG-3 (Ślączka i in., 1970), która zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanej w następującym
zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są
pliki LAS):
• mPO: mikroprofilowania oporności A1”M1”N: 5–365 m,
348–912 m, 892–1752 m;
• mPO: mikroprofilowania oporności A2”M: 5–365 m,
348–912 m, 892–1752 m;
• mPOg: mikroprof. oporności sondą gradientową (EL)
A1”M1”N: 347,5–910,25 m, 827,5–1752,5 m;
• mPOp: mikroprof, oporności sondą potencjał. (MP)
A2”M: 347,5–909,75 m, 827,25–1753,25 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
1–1751,75 m, 333,25–906,75 m, 847,5–1751,75 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 0–366 m, 357–915 m,
900–1751 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma SP–62: 3,75–354,75 m,
304,25–901,5 m, 355,5–904,5 m, 850,5–1754,25 m, 882–
1752 m, 905,5–1752,25 m;
• PO: profilowanie oporności EL02 M0.5A0.1B: 345,5–
912,75 m, 843,75–1758,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL03 M1.0A0.1B: 348,75–
912,75 m, 843,25–1756,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL09 M2.5A0.25B: 346,25–
912,75 m, 350,75–1751,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL14 M4.0A0.5B: 345,25–
912,75 m, 840,75–1759,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL18 M5.28A0.82B: 349,75–
912,5 m, 845,5–1751,75 m;
• PO: profilowanie oporności EN10 B2.5A0.25M: 346,25–
912,75 m, 849,25–1751,5 m;
• PO: profilowanie oporności EN16 B5,7A0,4M: 346,5–
912,75 m, 850,5–1739,75 m;
• PO: profilowanie oporności EN64 B4,48A1,62M:
346,25–913,5 m, 849,5–1751,75 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową M2.5A0.25B:
349,5–1750 m, 353–912 m, 583–620 m, 892–1752 m,
892–1752 m;
• POpl: profilowanie oporności płuczki : 5–365 m, 348–
912 m, 892–1752 m, 325,5–913,5 m, 332,5–1757,75 m,
333,75–1756,25 m, 826–1749,5 m;
• POpl: profilowanie oporności płuczki RS–61M: 350–
1752 m, 350–1752 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 5–365 m,
345,25–937,75 m, 351,25–899,5 m, 842,75–1751,75 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 5–365 m,
340–914 m, 348–912 m, 349,5–1750 m, 894–1752 m,
0,25–1751,5 m, 345,5–1752,5 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 10–915 m, 10,75–
908,75 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów w płuczce oraz
w rdzeniu zestawiono w Tab. 5.3.

Głębokość (m)
od

do

650,00

1750,2

83

Stratygrafia

Objawy

warstwy ciśniańskie

objawy gazu/lekkie
zgazowanie płuczki

Tab. 5.3. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu
Wetlina IG-3 na podstawie dokumentacji wynikowej (Ślączka i in.,
1970).

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Nazwa
otworu

Wetlina
IG-3

strop
(m)

spąg
(m)

Stratygrafia

380

400

warstwy
hieroglifowe

509

515

543

551

895

947

1160

1180

1692

1722

warstwy
ciśniańskie
warstwy
łupkowskie

metoda

przypływ
brak
brak

perforacja

brak
gaz
gaz
gaz

Tab. 5.4. Rezultaty prób złożowych w otworze Wetlina IG-3 według dokumentacji wynikowej (Ślączka i in., 1970).

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Ślączka, A., Szczurowska, J., Smagowicz, M., Pelczarowa, A., Blaicher, J. 1970. Dokumentacja wynikowa otworu
badawczego: Wetlina IG-3. Inw. 106270, CAG PIG, Warszawa.
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego «Wetlina» w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.
5.5 WETLINA 4

Głębokość otworu: 1940 m
Rok zakończenia wiercenia: 1991
Rdzenie: 330 – 1940 m, 34 skrzynki, NAG PIG-PIB,
Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia, wyniki badań skał, objawy węglowodorów i testy złożowe:
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być ujawnione w niniejszym opracowaniu. Dokumentacja wynikowa (Plezia, 1992) oraz złożowa (Zielińska, 1994) są dostępne do
wglądu w NAG PIG-PIB.
Wyniki geofizyki otworowej:
W dokumentacji wynikowej dostępnej w NAG PIG-PIB brak
wersji papierowych z geofizyką otworową oraz plików LAS.
Dokumentacje NAG:
Plezia, B. 1992. Dokumentacja wynikowa otworu poszukiwawczego: Wetlina 4. Inw. 132937, CAG PIG, Warszawa.
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego „Wetlina” w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. Krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.
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5.6 WETLINA 5

Głębokość otworu: 3008 m
Rok zakończenia wiercenia: 1982
Rdzenie: 141 – 2972,5 m, 38 skrzynek, NAG PIG-PIB,
Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia:
0

10

czwartorzęd

10

390

warstwy menilitowe

390

1385

warstwy krośnieńskie

1385

3008

warstwy menilitowe

Wyniki badań skał:
W dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1984) znajdują
się wyniki analizy mikrofaunistycznej 10 próbek. Wykonano
analizę petrograficzną w 17 próbkach z interwałów 824,5–
1337,0; 1581,0–2609,1 i 2972,5 m. Wykonano badania substancji organicznej na podstawie 17 próbek, analizę wody na
podstawie 3 próbek oraz analizę gazu na podstawie 3 próbek.
Wyniki badań własności fizycznych i chemicznych rdzeni zestawiono zaś w Tab. 5.5.
Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa
otworu Wetlina 5 (Zwierzyńska, 1984), w której brak załączników graficznych dla badań geofizycznych wykonanych

Głębokość (m)

Przepuszczalność (mD)

Porowatość
efektywna (%)

Ciężar właściwy
(g/cm3)

Ciężar objętościowy
(g/cm3)

825,4

–

0,8

2,856

2,69

825,4

–

1,8

–

–

963,4

nieprzepuszcz.

1,5

2,992

2,87

963,4

–

2,4

–

–

985,8

nieprzepuszcz.

0,8

2,911

2,84

985,8

–

0,9

–

–

985,8

–

0,5

–

–

1333,0–1334,0

mało próbki

0,8

–

–

1334,0–1335,0

próbka pęka

2,1

2,760

2,65

1334,0–1335,0

–

2,8

–

–

1334,0–1335,0

–

1,1

–

–

1501,0–1502,0

0,003

1,3

2,701

2,66

1501,0–1502,0

0,03

3,7

2,745

2,60

1501,0–1502,0

–

0,7

–

–

2064–2065,0

0,006

0,2

2,709

2,61

2064,0–2065,0

–

7,4

–

–

2134–2136

0,01

2,5

2,638

2,59

2135,9

nieprzepuszcz.

1,8

2,689

2,57

2134,0–2136,0

nieprzepuszcz.

5,2

–

–

2135,9

–

2,4

–

–

2265,5

0,09

2,5

2,712

2,59

2265,5

–

2,3

–

–

2607,6–2608,6

nieprzepuszcz.

1,7

2,709

2,58

2607,6–2608,6

–

1,5

–

–

2607,6–2608,6

–

0,7

2,682

2,709

2783,0–2784,0

0,004

1,1

2,761

2,62

2783,0–2784,0

–

0,7

–

–
2,56

2862,0–2363,0

0,002

2,8

2,711

2862,0–2363,0

–

1,2

–

–

2971,1

próbka pęka

2,4

2,705

2,64

2971,1

–

2,7

–

–

2971,1

–

1,5

–

–

2971,0–2972,0

0,003

1,2

2,744

2,66

2971,0–2972,0

–

2,5

–

–

Tab. 5.5. Własności fizyczne i chemiczne rdzeni w otworze Wetlina 5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1984).

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

w otworze. Oprócz niej, w NAG PIG-PIB dostępne jest sprawozdanie z pomiarów prędkości średnich (Ślebodziński
i Kądzioła, 1982), które zawiera następujące profilowania
(w CBDG dostępne są dla nich pliki LAS):
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20 – 2460 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 –
2460 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20 – 2460 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Objawy węglowodorów w płuczce oraz w rdzeniu w otworze Wetlina 5 zestawiono w Tab. 5.6.
Głębokość
(m)

Stratygrafia

płuczka zgazowana

1940

ślady gazu

2540

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Ślebodziński, J., Kądzioła, A. 1982. Sprawozdanie z pomiarów sejsmometrycznych wykonanych w otworze Wetlina
5. Profilowanie prędkości średnich. Inw. W17 VS, CAG PIG,
Warszawa
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego «Wetlina» w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.
Zwierzyńska, M. 1984. Dokumentacja wynikowa wiercenia poszukiwawczego: Wetlina 5.
Inw. 128809, CAG PIG, Warszawa.

Objawy

1605
2428

85

zanik 13 m3 płuczki

warstwy
menilitowe

ucieczka 8 m3 płuczki

2910

zanik 22 m3 płuczki

3008

płuczka zgazowana oraz ucieczka
ok. 30 m3

Tab. 5.6. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu
Wetlina 5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1984).

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Nazwa otworu

Wetlina 5

Stratygrafia

metoda

przypływ

spąg (m)

strop (m)

1863

1815

przypływ gazu 15 Nm3/min

1905

1895

ślady gazu

1948

1925

ślady gazu

2255

2250

2292

2274

2345

2330

2503

2500

2530

2525

2580

2574

2603

2595

2635

2610

3008

2664,2

wypływ solanki 7 m3
warstwy
menilitowe

perforacja

przypływ solanki 31 m3

słaby przypływ solanki z gazem

Tab. 5.7. Rezultaty prób złożowych w otworze Wetlina 5 według dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1984).
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5.7. WETLINA 6

5.8. WETLINA 7

Głębokość otworu: 2100 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 329 – 2011 m, 34 skrzynki, NAG PIG-PIB, Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku

Głębokość otworu: 3458 m
Rok zakończenia wiercenia: 1984
Rdzenie: 115 – 3426 m, 46 skrzynek, NAG PIG-PIB,
Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku

Stratygrafia, wyniki badań skał, objawy węglowodorów i testy złożowe:
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być ujawnione w niniejszym opracowaniu. Dokumentacja wynikowa (Plezia, 1991), likwidacji otworu (Szewczyk, 2003) oraz złożowa
(Zielińska, 1994) są dostępne do wglądu w NAG PIG-PIB.
Wyniki geofizyki otworowej:
W dokumentacji wynikowej otworu Wetlina 6 dostępnej
w NAG PIG-PIB (Plezia, 1991) brak wersji papierowej z geofizyką otworową, w CBDG brak też plików LAS dla tego otworu.
Dokumentacja w NAG PIG-PIB:
Plezia, B. 1991. Dokumentacja wynikowa otworu poszukiwawczego: Wetlina 6. Inw. 132719, CAG PIG, Warszawa.
Szewczyk, E. 2003. Dokumentacja geologiczna likwidacji
otworu wiertniczego Wetlina 6. Inw. 132719, CAG PIG, Warszawa.
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego „Wetlina” w miejsc. Smerek i Wetlina, gm.
Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.

Stratygrafia:
0

1735

łupki menilitowe

1735

2797

warstwy menilitowe

2797

2922

warstwy hieroglifowe

2922

3208

piaskowce ciężkowickie

3208

3458

warstwy istebniańskie

Wyniki badań skał:
W dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1985) znajdują
się wyniki analiz mikrofaunistycznych 18 próbek z interwału
115,00–1900,0 m oraz 23 próbek z interwału 2029,0–3426,0 m.
Wykonano badania substancji organicznej na podstawie 10 próbek, analizę wody na podstawie 5 próbek oraz analizę gazu na
podstawie 7 próbek. Ponadto w Tab. 5.8 zebrano wyniki badań
petrofizycznych rdzeni.
Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa
otworu Wetlina 7 (Zwierzyńska, 1985), w której brak załączników graficznych dla badań geofizycznych wykonanych
w otworze. Oprócz niej w NAG PIG-PIB dostępne jest sprawozdanie z pomiarów prędkości średnich (Matuszewski
i Krach, 1984), które zawiera następujące profilowania
(w CBDG dostępne są dla nich pliki LAS):

Głębokość (m)

Przepuszczalność (mD)

Porowatość efektywna (%)

Ciężar właściwy (g/cm3)

Ciężar objętościowy (g/cm3)

1897,0–1898,0

nieprzepuszcz.

1,7

2,786

2,53
2,53

2330,0–2331,0

mało próbki

0,7

2,648

2330,0–2331,0

mało próbki.

0,9

–

–

2426,3

mało próbki

1,5

2,739

2,51

2426,3

–

1,4

–

–

2648,4–2649,4

0,003

0,7

2,642

2,59

2448,4–2649,4

–

1,5

–

–

2737,0–2739,0

mało próbki

1,3

2,623

2,36

2737,0–2739,0

–

1,5

–

–

3004,8

0,003

1,5

2,637

2,56

3004,8

–

1,9

–

–

3107,5–3108,5

0,003

1,2

2,671

2,43

3107,5–3108,5

–

2,0

–

–

3164,1

nieprzepuszcz.

0,5

2,683

2,53

3164,1

–

0,6

–

–

3223,0–3224,0

–

–

–

2,30

3298,0–3299,0

–

–

–

2,57

3298,9

0,002

10,4

2,713

2,58

3298,9

–

4,9

–

–

3299,5

0,002

4,3

2,695

2,55

3299,5

–

–

–

–

3369,0–3370,0

–

–

–

2,54

3424–3425,0

–

–

–

2,52

Tab. 5.8. Własności petrofizyczne rdzeni w otworze Wetlina 7 według dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1985).
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• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20 – 3260 m,
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 –
3260 m,
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20 – 3260 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów w płuczce oraz
w rdzeniu zestawiono w Tab. 5.9.
Głębokość (m)

Stratygrafia

Objawy

2316

warstwy menilitowe

płuczka zgazowana

3052

piaskowce
ciężkowickie

płuczka zgazowana

Tab. 5.9. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu
Wetlina 7 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zwierzyńska, 1985).

Próby złożowe (Zwierzyńska, 1985):
Perforacje: 3370–3310 m – przypływ solanki,
3277–3240 m – przypływ solanki,
3135–3080 m – przypływ solanki,
3031–3020 m – przypływ solanki,
2695–2667 m – przypływ solanki,
2455–2454 m – próba cyrkulacji – brak,
2396–2395 m – próba cyrkulacji – brak,
2435–2400 m – ślady gazu,
1902–1900 m – próba cyrkulacji – brak,
1792–1790 m – próba cyrkulacji – brak,
1875–1805 m – ślady gazu,
1835–1810 m – ślady gazu,
1770–1735 m – ślady gazu.
Hydroperforacje: 	1872–1870 m, 1856–1855 m, 1848–
1846 m, 1831–1829 m,
	1760–1759 m, 1752–1750 m, 1745–1743
m, 1703–1701 m.
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5.9. WETLINA 8

Głębokość otworu: 2503 m
Rok zakończenia wiercenia: 1992
Rdzenie: 270 – 2451 m, 59 skrzynek, NAG PIG-PIB,
Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia, wyniki badań skał, objawy węglowodorów i testy złożowe:
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być ujawnione w niniejszym opracowaniu. Dokumentacja wynikowa (Plezia, 1995), sejsmometryczna (Bałda i Korecki, 1992) oraz
złożowa (Zielińska, 1994) są dostępne do wglądu w NAG
PIG-PIB.
Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa
otworu Wetlina 8 (Plezia, 1995), w której brak załączników
graficznych dla badań geofizycznych wykonanych w otworze.
Oprócz niej w NAG PIG-PIB dostępne jest sprawozdanie
z pomiarów sejsmometrycznych (Bałda i Korecki, 1992), które zawiera następujące profilowania (w CBDG dostępne są
sla nich pliki LAS):
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20 – 2500 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 –
2500 m;		
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20 – 2500 m.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Bałda J., Korecki P., 1992. Opracowanie badań sejsmometrycznych otworu Wetlina 8. Prędkości sejsmiczne. Profilowanie akustyczne. Inw. W19 VS, CAG PIG, Warszawa.
Plezia, B. 1995. Dokumentacja wynikowa otworu rozpoznawczego: Wetlina 8. Inw. 133371, CAG PIG, Warszawa.
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego „Wetlina” w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Matuszewski, R., Krach, B. 1984. Sprawozdanie z pomiarów sejsmometrycznych w otworze Wetlina 7. Profilowanie
średnich prędkości. Inw. W18 VS, CAG PIG, Warszawa.
Zielińska, C. 1994. Dokumentacja geologiczna w kat. C
złoża gazu ziemnego „Wetlina” w miejsc. Smerek i Wetlina,
gm. Cisna, woj. krośnieńskie. Inw. 1481/95, CAG PIG, Warszawa.
Zwierzyńska, M. 1985. Dokumentacja wynikowa otworu
poszukiwawczego: Wetlina 7. Inw. 130833, CAG PIG, Warszawa.

Fig. 5.2. Profil zbiorczy odwiertu Wetlina IG-1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Ślączka i in, 1968).
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6. DANE SEJSMICZNE

Obszar przetargowy „Wetlina” nie jest rozpoznany pracami
sejsmicznymi, z wyjątkiem jednego przekroju W0050175 wykonanego w ramach tematu: „Wschodnia część polskich Karpat
fliszowych – Bieszczady rok badań 1975” (Żytkowska i Orłów,
1976; Fig. 6.1). Celem prac było rozpoznanie wgłębnej budowy
Karpat, w szczególności określenie budowy głębokich struktur
fliszowych, wyznaczenie stref dyslokacyjnych, płaszczyzn
większych nasunięć oraz określenie głębokości zalegania granicy
sfałdowanego fliszu ze starszym podłożem. Prace polowe
wykonano metodą 6-krotnego profilowania refleksyjnego, stosując
aparaturę AS-626X. Wyniki badań ilustrują przekroje czasowe
i głębokościowe, na których ogólnie można wyróżnić dwa
zasadnicze kompleksy. Kompleks górny należy wiązać z fliszem
sfałdowanym, natomiast kompleks dolny prawdopodobnie

z fliszem niesfałdowanym i jego podłożem. Ze względu na zbyt
skomplikowany obraz falowy uzyskane wyniki nie są jednoznaczne,
a wyinterpretowany obraz budowy geologicznej należy traktować
jedynie jako zbliżony do rzeczywistego, gdyż może on być
obarczony błędami zarówno w odniesieniu do budowy
strukturalnej, jak i tektoniki.
Długość ww. profilu wynosi 2,41 km i jest on własnością
Skarbu Państwa. Interpretacja profilu przyczyniła się do rozpoznania geometrii złoża Wetlina. Chociaż sam obszar „Wetlina”
właściwie nie został udokumentowany metodami sejsmiki refleksyjnej, istnieją dane z obszarów sąsiednich. Są to badania prowadzone przez PGNiG, temat Cisna – Stuposiany i Hoczew
– Lutowiska 2D (Wysokiński, 2016), jednak obecnie opracowania
te objęte są zakazem udostępniania i wglądu – informacja geologiczna pochodzi z bieżącego dokumentowania przebiegu robót
geologicznych.

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

Fig. 6.1. Lokalizacja prac sejsmicznych wykonanych na obszarze przetargowym „Wetlina”.
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7. BADANIA GRAWIMETRYCZNE
I MAGNETOMETRYCZNE
7.1. GRAWIMETRIA

Historia badań
Pierwsze pomiary grawimetryczne w rejonie obszaru przetargowego „Wetlina” zostały wykonane już w latach czterdziestych ubiegłego wieku (Meinhold i Lorenser, 1941). Zagęszczenie stanowisk pomiarowych wynosiło wówczas 1 punkt na
20 km2. W wyniku tych badań opracowane zostały mapy anomalii w redukcji Bouguera, w skali 1:2 000 000 (Olczak, 1946).
Po II wojnie światowej do pomiarów grawimetrycznych powrócono już na początku lat 50. Wykonano wówczas zdjęcie profilowe o kroku pomiarowym 800 m (Maryniak, 1952) oraz powierzchniowe (Duda, 1953). Prace te umożliwiły powstanie
nowej mapy grawimetrycznej w skali 1:300 000 oraz opracowań
interpretacyjnych (Kaczkowska, 1957; Jamrozik, 1965), ale nie
zostały scyfrowane i włączone do zbiorów CBDG.
W połowie lat 60. ubiegłego wieku w rejonie fałdu Zatwarnicy wykonane zostało zdjęcie profilowe o kroku pomiarowym

równym 250 m (Fig. 7.1, czerwone punkty i linie; Bochnia
i Duda, 1965, 1966). Do realizacji rozproszonego zdjęcia półszczegółowego przystąpiono natomiast dekadę później
(Reczek, 1981). Zdjęcie to wykonano ze średnim zagęszczeniem 4 pkt/km2 (niebieskie punkty na Fig. 7.1). Stało się ono
podstawą do opracowania mapy w skali 1:200 000 m.in. dla
arkuszy Przemyśl i Łupków (Kleszcz, 1983).
Zdjęciem sąsiadującym z obszarem przetargowym „Wetlina” na północnym-zachodzie jest zdjęcie „Jaśliska-Baligród”
(żółte punkty na Fig. 7.1). Dodatkowo w 2013 roku Aurelian
Oil & Gas Sp. z o.o. wykonała na obszarze ówczesnej koncesji „Wetlina” zdjęcie grawimetryczne (Wojdyła i Targosz, 2013),
które nie jest na chwilę obecną dostępne. Z tego też powodu
nie zostało ono uwzględnione zarówno na mapie lokalizacyjnej, jak i w kolejnym rozdziale.
Na analizowanym obszarze zostało wykonanych kilka
opracowań o charakterze interpretacyjnym, w tym prace Lembergera (1990) oraz Ryłki i Tomasia (1990), gdzie przedstawiono wyniki modelowania grawimetrycznego wzdłuż wybranych przekroi geologicznych. Ważną pozycją jest również
„Atlas geofizyczny Karpat” (Ostrowski i in., 2007; Lemberger
i in., 2008).

Fig. 7.1. Lokalizacja punktów pomiarowych półszczegółowych zdjęć grawimetrycznych na obszarze przetargowym
„Wetlina” oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie: 1 – Bochnia i Duda (1965, 1966); 2 – Reczek (1981); 3 – Pisuła
i Wojdyła (2011). Czerwoną linią zaznaczono granice obszaru przetargowego, czarnymi punktami – otwory badawcze.
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Fig. 7.2. Mapa anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera, gęstość redukcji 2,25 g/cm3.
Czerwoną linią zaznaczono granice obszaru przetargowego, czarnymi punktami – otwory badawcze.

Charakterystyka obrazu grawimetrycznego
Na Fig. 7.2 zamieszczono mapę anomalii w redukcji Bouguera (gęstość redukcji równa 2,25 g/cm3), która została
skonstruowana na podstawie bazy danych opracowanej na
potrzeby realizacji „Atlasu grawimetrycznego Polski” (Królikowski i Petecki, 1995). Zgodnie z przyjętym w „Atlasie...”
podziałem na regionalne jednostki grawimetryczne obszar
przetargowy „Wetlina” znajduje się w obrębie tzw. niżu karpackiego. Niż ten wypełnia jedna głęboka anomalia ujemna
o najniższej w kraju wartości pola grawitacyjnego w rejonie
Chyżnego. Obszar „Wetlina” znajduje się w obrębie osi gradientu siły ciężkości, ograniczającej niż (Fig. 7.2 – szybko
rosnące wartości Δg w kierunku południowo-zachodnim).
W wyniku modelowania grawimetrycznego (Bojdys i Lemberger, 1986) stwierdzono, iż niż karpacki należy wiązać z morfologią granic gęstości występujących poniżej stropu podłoża
krystalicznego, w tym powierzchni Moho, a także z poziomą
zmianą gęstości w górnym płaszczu.

przez miąższe kompleksy miocenu (gęstość 2,2 g/cm3), warstwy
istebniańskie, pstre łupki i warstwy menilitowe (2,50 g/cm3) oraz
warstwy czarnorzeckie i piaskowce ciężkowickie (2,45 g/cm3).
Względnie dodatnie anomalie mogą być natomiast wiązane
z obecnością utworów warstw krośnieńskich (2,60 g/cm3). Obraz anomalii rezydualnych, odzwierciedlających budowę górotworu na głębokości od 0 do 3 km p.p.m. (Fig. 7.3) potwierdza
taką interpretację. Widoczna tu jest wydłużona strefa anomalii
dodatnich, wywołanych przez kompleksy ciężkich utworów,
m.in. warstw krośnieńskich.

Na tle gradientu o charakterze pola regionalnego widoczne są lokalne anomalie względnie dodatnie (na północny
wschód od skupiska otworów Wetlina, Fig. 7.2) lub względnie
ujemne. Analiza przeprowadzona przez autorów „Atlasu geofizycznego Karpat” (Ostrowski i in., 2007; Lemberger i in., 2008)
wskazuje, że anomalie względnie ujemne mogą być wywołane

3.

1.
2.

4.

Dokumentacje grawimetryczne
Bochnia, N., Duda, W. 1965. Dokumentacja badań grawimetrycznych, temat: Fałd Zatwarnicy w Bieszczadach,
1964. Inw. 1167, CAG PIG, Warszawa.
Bochnia, N., Duda, W. 1966. Uzupełnienia do dokumentacji szczegółowych badań grawimetrycznych, temat: Fałd
Zatwarnicy w Bieszczadach 1964. Inw. 1235, CAG PIG,
Warszawa
Bojdys, G., Lemberger, M. 1986. Three-dimensional gravity modelling of Earth’s crust and upper mantle in the
Polish Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 3–4.
Duda, W. 1953. Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych w rejonie Karpat, 1952. Kat. G-12 PBG, CAG PIG,
Warszawa.
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Fig. 7.3. Anomalie rezydualne na podstawie filtracji częstotliwościowej dla orientacyjnej głębokości śledzenia od
0 km do 3 km p.p.m. (Ostrowski i in., 2007), fioletowy poligon – granice obszaru przetargowego „Wetlina”, czarne
punkty – otwory badawcze.

5.

Jamrozik, J. 1965. Stan rozpoznania oraz perspektywy
wykorzystania grawimetrii przy śledzeniu wgłębnej budowy geologicznej wschodniego odcinka Polskich Karpat
/Rzeszów - Przemyśl - Ustrzyki Dolne/. Inw. 2097, CAG
PIG, Warszawa.
6. Kaczkowska, Z. 1957. Przeglądowa Mapa Grawimetryczna Polski w skali 1:300 000. Kat. ObO/2175, CAG PIG,
Warszawa.
7. Kleszcz, T. 1983. Mapa grawimetryczna Polski, skala
1:200 000, arkusz 74 - Przemyśl, 77 - Łupków, 1983. Kat.
M34-XXIII/7, CAG PIG, Warszawa.
8. Królikowski, C., Petecki, Z. 1995. Atlas grawimetryczny
Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
9. Lemberger, M. 1990. Modelowanie efektu grawitacyjnego
w Karpatach polskich (etap II). Kat. PTPNoZ/134, CAG
PIG, Warszawa.
10. Lemberger, M., Kosobudzka, I., Królikowski, C., Ostrowski, C., Petecki, Z., Stefaniuk, M., Targosz, P., Wróblewska, M. 2008. Atlas geofizyczny Karpat. Przegląd Geologiczny, 56, 455-457.
11. Maryniak, K. 1952. Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych w Karpatach wykonanych w roku 1951. Inw.
5539, CAG PIG, Warszawa.
12. Meinhold, R., Lorenser 1941. Bericht uber die Gravimetermessungen im Generalgouvernement (Messgebiet:

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Weichsel – Sun) [Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych w Generalnym Gubernatorstwie (rejon Wisła
– San)]. Kat. 4634/26, CAG PIG, Warszawa.
Olczak, T. 1946. Mapa anomalii grawimetrycznych (Bouguera) na obszarach Południowo - Zachodniej Polski
1946. Inw. 5567, CAG PIG, Warszawa.
Ostrowski, C., Petecki, Z., Stefaniuk, M., Wróblewska, M.,
Kosobudzka, I., Królikowski, C. 2007. Dokumentacja
przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii pt. „Atlas
geofizyczny Karpat”. Inw. 1611/2008, CAG PIG, Warszawa.
Pisuła, M., Wojdyła, M. 2011. Dokumentacja prac grawimetrycznych i magnetotellurycznych Jaśliska-Baligród,
2010 r. Inw. 4862/2013, CAG PIGWarszawa
Reczek, J. 1981. Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Wschodnia część Karpat Fliszowych - Bieszczady, 1975 - 1980. Inw. 2136, CAG PIG,
Warszawa.
Ryłko, W., Tomaś A. 1990. Badania wgłębnej budowy
Karpat – badania grawimetryczne. Inw. 285/91, CAG PIG,
Warszawa.
Wojdyła, M., Targosz, P. 2013. Sprawozdanie końcowe
z badań grawimetrycznych i magnetotellurycznych w obszarze koncesji Wetlina. Inw. 879/2014, CAG PIG, Warszawa
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7.2. MAGNETYKA

Historia badań
Pierwszymi pracami magnetometrycznymi na obszarze
przetargowym „Wetlina” były pomiary pionowej składowej
natężenia ziemskiego pola magnetycznego Z, które rozpoczęto w latach 50. ubiegłego stulecia (Małoszewski, 1953;
Nickel, 1953). W efekcie tych prac stało się możliwe opracowanie przeglądowej mapy w skali 1:1 000 000 (Dąbrowski
i Karaczun, 1954) oraz mapy w skali 1:300 000 (Dąbrowski
i in., 1956). Szczegółowy opis historii i efektów ówczesnych
badań magnetycznych można znaleźć w opracowaniu Karaczuna i Karaczun (1970). Dane Z mają w chwili obecnej wartość głównie historyczną, ponieważ na całym rozpatrywanym
obszarze dostępne jest już zdjęcie całkowitego natężenia
ziemskiego pola magnetycznego T.
Pierwszymi pomiarami T w rejonie Karpat i ich przedgórza
było zdjęcie lotnicze (Wasiak, 1982; czarne punkty na Fig.
7.4). Wykonano wówczas 70 tys. pomiarów z krokiem 300 m
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wzdłuż 48 profili. Lot odbywał się na wysokości 250 m.
W 1993 r. na bazie pomiarów lotniczych opracowano 14 arkuszy mapy magnetycznej w skali 1:200 000 (Cieśla i in.,
1993). Jak się wówczas okazało problemem trudnym do wyeliminowania były zakłócenia pochodzące od zelektryfikowanych linii kolejowych. Zastosowane metody usuwania zakłóceń
przemysłowych prawdopodobnie spowodowały usunięcie
z pomierzonego pola również rzeczywistych anomalii lokalnych. W rezultacie uzyskano regionalny obraz pola magnetycznego o gładkim przebiegu izolinii.
W takiej sytuacji zdecydowano o wykonaniu kolejnego
zdjęcia, tym razem naziemnego (Kosobudzka i Wrzeszcz,
2005; czerwone punkty na Fig. 7.4). Zdjęcie to wykonano metodą klasyczną, tj. w rozproszonym układzie punktów, bez
konieczności stosowania metody różnicowej (Kosobudzka,
1998), ze średnim zagęszczeniem 2 pkt/km2. W porównaniu
z wcześniejszymi zdjęciami charakteryzuje się ono znacznie
większą dokładnością pomiarów. Punkty pomiarowe były lokalizowane na podkładach topograficznych w układzie 1942.

Fig. 7.4. Lokalizacja punktów zdjęć magnetycznych ΔT: 1 – zdjęcie lotnicze, Wasiak (1982) ;
2 – Kosobudzka i Wrzeszcz (2005); oraz 3 - regionalnego zdjęcia ΔZ, duże czarne punkty – otwory badawcze,
czerwony poligon – granice obszaru przetargowego „Wetlina”.
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Fig. 7.5. Mapa anomalii całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego ΔT (opracowana na podst. zbioru danych CBDG).
Fioletowy poligon – granice obszaru przetargowego „Wetlina”, czarne punkty – otwory badawcze.

W ramach „Atlasu geofizycznego Karpat” (Ostrowski i in.,
2007; Lemberger i in., 2008) wykonano również prace interpretacyjne w zakresie magnetometrii, które obejmowały m.in.
wykonanie mapy anomalii ΔT. Mapę tę poddano transformacji
metodą filtracji częstotliwościowej, w wyniku czego można
było opracować rozkłady anomalii resztkowych dla przyjętych
przedziałów głębokości oraz rozkład anomalii regionalnych
pochodzących od głębokiego podłoża.
Charakterystyka obrazu magnetycznego
Mapa anomalii całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego ΔT przedstawiona na Fig. 7.5 została sporządzona
w oparciu o zbiór danych przygotowanych na potrzeby opracowania mapy magnetycznej Polski (Petecki i in., 2003; Petecki
i Rosowiecka, 2017). Według podziału na domeny magnetyczne
zastosowanego przez Peteckiego i Rosowiecką (2017) obszar
przetargowy „Wetlina” leży w południowo-wschodnim krańcu
rozległej domeny centralnej i zachodniej Polski. Domena ta charakteryzuje się brakiem silnych anomalii o znaczeniu regionalnym, co może wskazywać na słabe namagnesowanie skał
podłoża albo na stosunkowo płaski i gładki strop podłoża, znajdujący się na dużej głębokości. Brak silnych anomalii ΔT jest
widoczny także w rejonie obszaru „Wetlina”. Jak pokazuje
Fig. 7.5, rozpiętość wartości ΔT nie przekracza 40 nT (dla porównania w skali całego kraju zmienność ta przekracza 800 nT).
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7.3. MAGNETOTELLURYKA

Lokalizacja badań magnetotellurycznych wykonanych na
obszarze przetargowym „Wetlina” została przedstawiona na
Fig. 7.6. Niestety większość z przedstawionych poniżej prac
nie przebiegała bezpośrednio przez obszar przetargowy, ale
w bliskim jego sąsiedztwie.
Pierwsze prace zostały wykonane w latach 80. ubiegłego
stulecia (Święcicka-Pawliszyn, 1984 – granatowe punkty na
Fig. 7.6; Klimkowski i Molek, 1991 – niebieskie punkty na Fig.
7.6). W ich wyniku opracowana została mapa głębokości skonsolidowanego podłoża fliszu.
W ramach kolejnych prac magnetotellurycznych (Stefaniuk
i in., 2001 – czerwone punkty na Fig. 7.6) oprócz wykonania
pomiarów wzdłuż zestawu profili podjęto się także interpretacji wyników, w ramach której m.in. skonstruowano mapy miąższości utworów niskooporowych i wysokooporowych. Pierwsza z map (Fig. 7.7) prezentuje sumaryczną miąższość
utworów, których oporność nie przekracza 15 Ωm, zalegających pomiędzy 3 i 9 km p.p.m., ale nie niżej niż krystaliczne
podłoże wysokooporowe. Takie oporności odpowiadają najprawdopodobniej utworom ilasto-mułowcowym, a więc skałom
o charakterze macierzystym dla generacji węglowodorów.
Druga mapa (Fig. 7.8) prezentuje sumę miąższości kompleksów skalnych o oporności wyższej niż 50 Ωm, znajdujących
się w interwale głębokościowym: 1 – 4 km p.p.m. Skały
o takiej oporności są prawdopodobnie (w warunkach karpackich) silnie porowatymi piaskowcami nasyconymi słodką wodą
lub węglowodorami.
W 2013 roku Aurelian Oil & Gas Sp. z o.o. wykonała na
obszarze ówczesnej koncesji „Wetlina” prace magnetotelluryczne (Wojdyła i Targosz, 2013). Dokumentacja ta jest jednak
objęta zakazem udostępniania i wglądu, gdyż informacja geologiczna pochodzi z bieżącego dokumentowania.

Fig. 7.6.
Lokalizacja badań
magnetotellurycznych:
1 – Stefaniuk i in. (2001);
2 – Klimkowski i Molek
(1991); 3 - ŚwięcickaPawliszyn (1984);
4 – Pisuła i Wojdyła
(2011). Czerwona
linia – granice obszaru
przetargowego „Wetlina”,
czarne punkty – otwory
badawcze.
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Fig. 7.7. Mapa
sumarycznych
miąższości utworów
niskooporowych
zalegających na
głębokości od 3 km
do 9 km (Stefaniuk
i in., 2001). Fioletowa
linia - granice obszaru
przetargowego
„Wetlina”, czarne punkty
– otwory badawcze.

Fig. 7.8. Mapa
sumarycznych
miąższości utworów
o podwyższonej
oporności zalegających
na głębokości od 1 km
do 4 km (Stefaniuk
i in., 2001). Fioletowa
linia - granice obszaru
przetargowego
„Wetlina”, czarne punkty
– otwory badawcze.
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8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŚCI
Obszar przetargowy „Wetlina“ został wyznaczony w obrębie małopolskiej prowincji naftowej i zajmuje fragment bloku koncesyjnego numer 477. Jest zlokalizowany w południowo
wschodniej części polskich Karpat fliszowych w okolicach
styku trzech tradycyjnie wyróżnianych elementów facjalno
tektonicznych zwanych jednostką dukielską, strefą przeddukielską i jednostką śląską, której elementem jest centralna
depresja karpacka (rozdziały 2 i 3). Nazewnictwo to oraz jego
implikacje genetyczne są obecnie przedmiotem dyskusji co
wpływa również na postrzeganie perspektywiczności dla poszukiwań węglowodorów w tym rejonie jak i w całym obszarze
polskiej części Karpat.
Przed wyznaczeniem punktu pod otwór wiertniczy na obszarze „Wetlina“ należy szczególną uwagę zwrócić na etapy
przebudowy tektonicznej obszaru (rozdziały 2 i 3). Współczesne
poglądy na budowę tej części Karpat sugerują zaangażowanie
tektoniczne skał podłoża mezo-paleozoicznego w trakcie formowania się górotworu i nasuwają interpretację budowy tektonicznej według modelu „thick skinned“ zamiast dotychczas
przyjmowanego „thin skinned“. Model tektoniki „głęboko zakorzenionej“ ujawnia nowe perspektywy poszukiwawcze, jednak
pod warunkiem dobrego rozpoznania sejsmicznego, które na
obszarze przetargowym „Wetlina“ jest szczątkowe (rozdział 6).
Część wschodnia Karpat różni się od zachodniej między innymi miąższością utworów górotworu karpackiego, co skutkuje
tutaj słabym rozpoznaniem podłoża. Ogólnie bardzo słabe roz-
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poznanie sejsmiczne (obecnie jeden profil sejsmiczny 2D wykonany w roku 1975) świadczy, iż obszar przetargowy „Wetlina“
należy zaliczyć do niedoinwestowanych, pomimo udokumentowania zasobów gazu ziemnego w jego obrębie.
Złoże Wetlina jest wstępnie udokumentowanym, nieeksplatowanym złożem wielohoryzontowym odkrytym w warstwach krośnieńskich i menilitowych (rozdział 4). Trzy udokumentowane horyzonty złożowe zostały odkryte w przedziale
1863 – 2770 m i zawierają gaz ziemny z zawartością węglowodorów cięższych dochodzącą do 5 g/m3. Tuż za północno
– wschodnią granicą obszaru Wetlina odkryto złoże Zatwarnica, w którym ropa naftowa wraz z towarzyszącym jej gazem
ziemnym występuje na głębokości 250 – 850 m. Węglowodory nasycają pułapkę wielohoryzontową w obrębie warstw
krośnieńskich. Zarówno złoże Wetlina jak i Zatwarnica należą
do złóż małych. Stopień rozpoznania geometri pułapek dla
tych złóż jest niewystarczający.
Na obszarze przetargowym „Wetlina“ można spodziewać
się odkrycia nowych akumulacji konwencjonalnych w obrębie
wastw krośnieńskich i menilitowych, istnieje również duża
szansa udokumentowania dodatkowych zasobów w już odkrytych akumulacjach. Niesprawdzony pozostaje potencjał
złóż typu niekonwencjonalnego, szczególnie typu tight w warstwach krośnieńskich. Przede wszystkim jednak pod kątem
perspektywiczności dla występowania złóż powinny zostać
przebadane utwory podłoża mezo-paleozoicznego. Wyniki
najnowszych badań sugerują obecność asocjacji struktur
związanych z uskokiem przesuwczym. Są to elementy struktur typu kwiatowego lub typu „koński ogon“, których zwiastunami są na powierzchni strefy melanżu tektonicznego, zwanego na obszarze przetargowym melanżem bieszczadzkim.
Wykartowanie takich struktur może zaowocować odkryciem
złóż węglowodorów o charakterze komercyjnym.
Minimalny zakres prac
Proponowany minimalny zakres prac, który umożliwi rozpoznanie perspektywiczności występowania węglowodorów
i ewentualne udokumentowanie złoża na obszraze przetargowym „Wetlina”, obejmuje:
• etap I (czas trwania: 12 miesięcy): interpretacja i analiza archiwalnych danych geologicznych;
• etap II (czas trwania: 12 miesięcy): wykonanie robót
sejsmicznych 2D (85 km);
• etap III (czas trwania: 24 miesiące): wykonanie 1 (jednego) odwiertu do głębokości maksymalnej 5000 m
z obligator yjnym rdzeniowaniem inter wa ł ów
perspektywicznych;
• etap IV (czas trwania: 12 miesięcy): wykonanie analiz
uzyskanych danych.
Podstawowe informacje o obszarze przetargowym
„Wetlina” zostały podsumowane w karcie informacyjnej (Tab. 8.1).
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Dane koncesji
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Nazwa
obszaru:

„WETLINA”

Lokalizacja:

Na lądzie
Arkusze mapy topograficznej w skali 1:50 000: Jabłonki 1065, Wetlina 1067
Fragmenty bloków koncesyjnych nr: 477
Położenie administracyjne:
województwo podkarpackie:
powiat leski:
gmina: Cisna (91,67%), Baligród (1,47%)
powiat bieszczadzki:
gmina: Lutowiska (4,10%), Czarna (2,77%)

Typ:

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Czas
obowiązywania:

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

Udziały

Zwycięzca przetargu 100%

Powierzchnia [km2]

220,93

Rodzaj złoża

konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża ropy naftowej gazu ziemnego

Piętra strukturalne

karpackie (jednostki dukielska, przeddukielska i śląska)

Systemy naftowe

I – konwencjonalny karpacki
II – niekonwencjonalny karpacki

Skały zbiornikowe

I, II – piaskowce warstw krośnieńskich i menilitowych

Skały macierzyste

I, II – warstwy menilitowe, łupki cieszyńskie, warstwy wierzowskie i spaskie,
łupki istebniańskie górne, nierozpoznane skały podłoża

Skały
uszczelniające

I, II – drobnoklastyczne utwory jednostek dukielskiej, przeddukielskiej i śląskiej

Miąższość nadkładu

I, II – 250 – 1800 m

Typ pułapki

I – strukturalne, stratygraficzne, litologiczne
II – niekonwencjonalne typu tight
Wetlina (GZ)
złoże nieeksploatowane
zasoby wydobywalne pozabilansowe w 2016 r.: 73 mln m3 gazu ziemnego

Złoża rozpoznane
w pobliżu

Zatwarnica (RN)
wydobycie w 2016 r.: 0,11 tys. ton ropy naftowej i 0,01 mln m3 gazu ziemnego
zasoby wydobywalne bilansowe w 2016 r.:
1,37 tys. ton ropy naftowej i 0,20 mln m3 gazu ziemnego
zasoby przemysłowe w 2016 r.: 0,44 tys. ton ropy naftowej

Zrealizowane
zdjęcia sejsmiczne,
rejon, (właściciel)

1976 – Bieszczady, W0050175 (Skarb Państwa)

Otwory reperowe
(MD)

Wetlina IG-1 (3079,0 m)
Wetlina IG-2 (3300,0 m)
Wetlina IG-3 (2049,5 m)
Wetlina 4 (1940,0 m)
Wetlina 5 (3008,0 m)
Wetlina 6 (2100,0 m)
Wetlina 7 (3458,0 m)
Etap I
czas trwania: 12 miesięcy
zakres: interpretacja i analiza archiwalnych danych geologicznych

Proponowany
minimalny
program prac fazy
poszukiwawczo
– rozpoznawczej

Etap II
czas trwania: 12 miesięcy
zakres: wykonanie robót sejsmicznych 2D (85 km)
Etap III
czas trwania: 24 miesiące
zakres: wykonanie 1 (jednego) odwiertu do głębokości maksymalnej 5000 z obligatoryjnym rdzeniowaniem
interwałów perspektywicznych
Etap IV
czas trwania: 12 miesięcy
zakres: wykonanie analiz uzyskanych danych

Tab. 8.1. Karta informacyjna obszaru przetargowego „Wetlina”.
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