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Przedłożony Geologiczny Pakiet Informacyjny dla obszaru przetargowego „Sierpowo” został przygotowany na zlecenie 
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Zakres informacji geologicznej jaka powinna 
się znaleźć w przedkładanym opracowaniu został określony w piśmie tegoż Departamentu nr DGK-IV.4773.18.2017.TC 
z dnia 09.08.2017 roku. 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 przetargowy „Sierpowo” został wskazany na podstawie raportu „Ocena perspektywiczności geo-
logicznej przestrzeni obszaru Polski o potencjale węglowodorowym”, który został opracowany na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska nr DGK-IV.4773.16.2017.TC z dnia 18.05.2017 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy w maju 2017 roku.

Zebrane dane o budowie geologicznej i potencjale złożowym obszaru przetargowego „Sierpowo” obejmują informację 
geologiczną będącą własnością Skarbu Państwa, dostępną w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB oraz 
w ogólnodostępnych publikacjach naukowych. Źródła zamieszczonych informacji zawarte są w końcowej części Pakietu 
Informacyjnego. Opracowanie to zawiera również ogólne dane o istniejących informacjach geologicznych nie będących wła-
snością Skarbu Państwa.
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Obszar przetargowy „Sierpowo” 5

1. WSTĘP

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Obszar przetargowy „Sierpowo” ma powierzchnię 669,11 
km2 i obejmuje fragment bloku koncesyjnego na poszukiwa-
nie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oznaczonego nume-
rem 106 (Fig. 1.1). Koordynaty geograficzne punktów zała-
mania granic obszaru przetargowego są zdefiniowane w Tab. 
1.1, a położenie tych punktów ilustruje Fig. 1.2. 

Obszar przetargowy „Sierpowo” sąsiaduje z koncesją na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów „Brda-
-Rzeczenica” nr 50/2008/Ł (do 5.10.2017 r. 50/2008/p; FX 
Energy Poland) oraz z obszarem drugiej rundy przetargowej 
(2017) „Debrzno-Człuchów” (Fig. 1.1 i 1.2). 

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” udokumentowa-
no jedno niewielkie złoże ropno-gazowe w utworach dolomitu 
głównego. Region ten jest perspektywiczny dla występowa-
nia węglowodorów w utworach dewonu, karbonu i permu.

W niniejszym opracowaniu przyjęto pisownię nazw otwo-
rów wiertniczych w wersji bez myślnika, np. Zabartowo 1 za-
miast Zabartowo-1. Obie wersje są jednak spotykane w opra-
cowaniach archiwalnych i publikacjach naukowych. 

1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Położenie administracyjne 

Obszar przetargowy „Sierpowo” jest położony w grani-
cach administracyjnych trzech województw: zachodniopo-
morskiego (powiat szczecinecki), wielkopolskiego (powiat 
złotowski) i pomorskiego (powiat człuchowski). W jego zasię-
gu znajdują się – w całości lub częściowo – tereny 9 gmin, 
w tym: 3 wiejskich, 5 miejsko-wiejskich i jednej miejskiej, spo-
śród których największy udział w powierzchni opisywanego 
obszaru mają: Szczecinek (gm. wiejska), Borne Sulinowo, 
Czarne i Okonek. Miasto Szczecinek stanowi centrum admi-
nistracyjno-przemysłowe tego regionu, a z uwagi na walory 
kulturowe (bogata przeszłość historyczna, liczne zabytki) jest 
też ważnym ośrodkiem turystycznym.

Sieć komunikacyjna

Przez centralną część obszaru przetargowego, z połu-
dnia na północ, przebiega linia kolejowa nr 405 relacji Piła 
Główna – Ustka, a ze wschodu na zachód linia nr 210, łączą-
ca Chojnice z Runowem Pomorskim. Obie te linie przecinają 
się w Szczecinku. Ze Szczecinka odchodzi dodatkowo trze-

cia linia, nr 404, prowadząca do Kołobrzegu. Na wszystkich 
wymienionych liniach odbywa się ruch pasażersko-towarowy.

Dostępność komunikacyjną tego terenu zapewnia 
również sieć dróg o kategorii od gminnych do krajowych. 
W Szczecinku przecinają się droga krajowa nr 20, łącząca 
Pomorze Zachodnie z Pomorzem Gdańskim, oraz droga kra-
jowa nr 11, prowadząca ze Śląska przez Wielkopolskę do 
Kołobrzegu. W przyszłości śladem drogi DK nr 11 w zasięgu 
omawianego obszaru ma przebiegać droga ekspresowa S11, 
która docelowo ma łączyć kurorty środkowego wybrzeża Bał-
tyku z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. 

W miejscowości Wilcze Laski jest zlokalizowane lądowi-
sko dla samolotów lekkich, z nawierzchnią sztuczną asfalto-
wą na całej szerokości i długości drogi startowej. Jest to byłe 
lotnisko wojskowe, obecnie wykorzystywane przez Zachod-
niopomorskie Stowarzyszenie Lotnicze w Szczecinku. 

Infrastruktura techniczna

Do elementów infrastruktury techniczno-inżynieryjnej 
o znaczeniu ponadregionalnym zlokalizowanych w granicach 
obszaru „Sierpowo” należy linia elektroenergetyczna najwyż-
szych napięć (220 kV), przebiegająca z południa (rejon Okon-
ka) przez Skoki – Drawień – Gwdę Małą na północ. W per-
spektywie do 2022 r. (zgodnie z informacjami Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S.A.) planowana jest w tym rejonie 
budowa 2 kolejnych linii elektroenergetycznych (o napięciu 
400 kV). Natomiast według danych Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. w zasięgu omawianego te-
renu nie występują elementy krajowego systemu gazociągów 
przesyłowych i w perspektywie 2025 r. nie są tu planowane 
żadne inwestycje w tym zakresie.

Infrastruktura wodna

W granicach obszaru przetargowego zinwentaryzowano 
14 ujęć wód podziemnych o wydajności większej niż 50 m3/h, 
ujmujących na ogół wody piętra czwartorzędowego, a lokal-
nie (w rejonie Szczecinka) także paleogeńsko-neogeńskiego. 
Są to ujęcia zarówno komunalne, jak i przemysłowe. Naj-
większe z nich to ujęcia wodociągów miejskich w Szczecinku 
i Bornem Sulinowie. Dla żadnego z ujęć nie wyznaczono stre-
fy ochrony pośredniej. 

Położenie fizycznogeograficzne

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski 
(Kondracki, 2013) omawiany teren położony jest na obszarze 
podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich w granicach 
dwóch makroregionów i czterech mezoregionów. W zachod-
niej i północno-zachodniej jego części występuje Pojezierze 
Drawskie, w którego obrębie wyróżnia się trzy ciągi moren 
czołowych fazy pomorskiej, przedzielone zagłębieniami wy-
topiskowymi po martwym lodzie. Charakterystycznym ele-
mentem krajobrazu są tu jeziora powstałe na przedpolu naj-
wyższych wzniesień. Centralna i południowa część obszaru 
przetargowego leży w zasięgu Pojezierza Szczecineckiego. 
Jest to wysoczyzna morenowa położona na zewnątrz moren 
czołowych fazy pomorskiej, urozmaicona dużą ilością małych 
jezior. Dalej na wschód występuje Dolina Gwdy. Ukształtowa-
ła się ona w fazie pomorskiej zlodowaceń północnopolskich 
i była wówczas szlakiem odpływu wód roztopowych lodowca. 

Numer punktu
Układ 1992

X Y
1 655747,74 368036,30
2 635495,40 367464,85
3 636550,88 334376,60
4 656786,04 335085,46

 Fig. 1.1. Położenie obszaru przetargowego „Sierpowo” na mapie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodo-
rów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 30.09.2017 r.

Tab. 1.1. Koordynaty geograficzne punktów załamania granic obsza-
ru przetargowego
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Opracowali : R. Boñda  D. Siekiera  M.Szuflicki

L.P. Nr koncesji Nazwa Koncesjobiorca
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2 33/99/m Góra Inowroc³awskie Kopalnie Soli S.A. w Inowroc³awiu

3 16/2010/m Strachocina PGNiG S.A.

4 9/2011/m Husów E PGNiG S.A.
5 13/2008/m Bonikowo PGNiG S.A.

6 4/2013/m BrzeŸnica PGNiG S.A.
7 9/2008/m Daszewo PGNiG S.A.
8 19/2001/m Kosakowo PGNiG S.A.

9 190/94 Swarzów PGNiG S.A.
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L.P. Nr koncesji Nazwa Koncesjobiorca
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3 3/2002/s Œwidnik PGNiG S.A.
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Wschodni skrawek omawianego terenu zajmuje Pojezierze 
Krajeńskie, w którego krajobrazie dominuje wysoczyzna mo-
renowa falista. 

Warunki wodne i zagrożenia osuwiskowe

Obszar przetargowy „Sierpowo” jest położony w całości 
w dorzeczu Odry. Jego zdecydowana większość należy do 
zlewni bilansowej Gwdy, jedynie północno-zachodni skra-
wek leży w zlewni Parsęty. Gwda wypływa w rejonie jeziora 
Wierzchowo (położonego na północ od omawianego obsza-
ru), przepływa przez jezioro Wielimie i dalej płynie w kierunku 
południowym aż do Noteci. Jej większymi dopływami w gra-
nicach obszaru przetargowego są: Czernica i Osoka. Parsę-
ta bierze swe początki w rejonie Parsęcka i zasilana wodami 
Żegnicy płynie w kierunku północno-zachodnim. Jej dolina za-
grożona jest występowaniem podtopień. Charakterystycznymi 
elementami bogatej sieci hydrograficznej obszaru przetargo-
wego „Sierpowo” są liczne jeziora o zróżnicowanej powierzch-
ni i głębokości. Największym z nich, o powierzchni 1638 ha 
(w tym 38% w zasięgu obszaru przetargowego), jest jezioro 
Wielimie. W jego granicach położona jest największa w Pol-
sce wyspa śródjeziorna – Wyspa Wielimska (inna nazwa to 
Wyspa Owcza), o powierzchni 96 ha. Gniazduje na niej wiele 
gatunków ptaków, w tym kormorany, orły, jastrzębie, zimorodki 
i bąki. Pozostałe większe jeziora położone na omawianym te-
renie to: Pile (o powierzchni 1002 ha, w tym 42% na obszarze 

przetargowym), Trzesiecko (275 ha), Ciemino (242 ha), Ra-
dacz (156 ha), Śmiadowo (124 ha) i Wilczkowo (92 ha). 

Centralna część obszaru przetargowego jest położona 
w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr 126– 
Zbiornik Szczecinek. Występuje on w porowatych utworach 
czwartorzędu, miocenu i podrzędnie oligocenu. Zwierciadło 
wody ma charakter naporowy, subartezyjski, a od powierzch-
ni terenu izolowane jest warstwą glin o zmiennej miąższości 
(ok. 20–50 m). Dla zbiornika nie zostały wyznaczone strefy 
ochronne. Jego wody podlegają ochronie zwykłej, zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Na stromych zboczach doliny Gwdy oraz części jezior zo-
stały wyznaczone obszary predysponowane do występowa-
nia ruchów masowych. Zajmują one mniej niż 2% powierzch-
ni terenu przetargowego.

Formy ochrony przyrody

W strukturze zagospodarowania opisywanego rejonu są 
widoczne, zajmujące dość duże powierzchnie, grunty orne 
wysokich klas bonitacyjnych oraz zwarte kompleksy leśne. 
Część lasów ma status lasów ochronnych (na mocy rozpo-
rządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r.; Dz. U. z 1992 r., 
Nr 67, poz. 337). Najbardziej atrakcyjne turystycznie i krajo-
brazowo tereny podlegają ochronie prawnej, realizowanej na 
podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody. Występuje 

Fig. 1.2. Punkty załamania granic oraz pozycja obszaru przetargowego „Sierpowo” na tle sąsiednich koncesji
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tu m.in. 5 obszarów chronionego krajobrazu (OChK), które 
zajmują łącznie jedną czwartą powierzchni omawianego te-
renu, oraz 4 niewielkie rezerwaty przyrody. Niecałe 4% anali-
zowanego obszaru, głównie w jego zachodniej części, objęte 
jest także ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Dodatkowo znajduje się tutaj: 6 użytków ekolo-
gicznych (w tym 3 o powierzchni powyżej 5 ha), 141 obiek-
tów uznanych za pomniki przyrody oraz 4 geostanowiska. 
Planowane jest także poszerzenie granic OChK Pojezierza 
Drawskiego oraz utworzenie trzech zespołów przyrodniczo-
-krajobrazowych (ZPK): Dolina Górnej Parsęty, Klasztorny 
Las oraz Dolina Rzeki Płytnicy. Na terenie tym zostało także 
zinwentaryzowanych 9 grodzisk i 6 osad stanowiących wpisa-
ne do rejestru zabytki archeologiczne. 

Złoża kopalin

W zasięgu obszaru przetargowego „Sierpowo” jest zlo-
kalizowanych 15 złóż zestawionych w bazie danych MIDAS. 
Niektóre ze złóż mają więcej niż jedno pole. Udokumentowa-
no tutaj: kruszywo naturalne (7 złóż), kredę jeziorną (3 złoża), 
torfy (3 złoża) oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej (2 zło-
ża). Przeprowadzane w tym rejonie badania i prace inwenta-
ryzacyjne pozwoliły na wskazanie 20 obszarów prognostycz-
nych i 40 perspektywicznych dla kruszyw naturalnych, kredy 
jeziornej i torfów. 

Uwarunkowania środowiskowe obszaru przetargowego 
„Sierpowo” zostały podsumowane na Fig. 1.3 i 1.4. 

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „SIERPOWO”

1. LOKALIZACJA OBSZARU  
PRZETARGOWEGO NA MAPIE

nazwa i numer arkusza  
mapy w skali 1:50 000 Szczecinek 160, Czarne 161, Sulinowo 198, Okonek 199

2. POŁOŻENIE  
ADMINISTRACYJNE

województwo zachodniopomorskie
powiat szczecinecki

gmina i % powierzchni 
 zajmowanej w granicach 
obszaru przetargowego

Barwice (0,17%), Grzmiąca (0,21%), Borne Sulinowo (20,45%), 
m. Szczecinek (7,24%), Szczecinek (38,51%), Biały Bór (0,02%)

województwo wielkopolskie
powiat złotowski
gmina Okonek (12,77%)

województwo pomorskie
powiat człuchowski
gmina Rzeczenica (3,37%), Czarne (17,26%)

3.
REGIONALIZACJA  

FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA  
(wg KONDRACKIEGO, 2013)

makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)
mezoregion Pojezierze Drawskie (314.45)
makroregion Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7)

mezoregion Pojezierze Szczecineckie (314.66), Dolina Gwdy (314.68), 
Pojezierze Krajeńskie (314.69)

4.
WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW  

WYZNACZAJĄCYCH GRANICE  
OBSZARU PRZETARGOWEGO

układ PL-1992 [X; Y]

655747,74 368036,30
635495,40 367464,85
636550,88 334376,60
656786,04 335085,46

5. POWIERZCHNIA OBSZARU  
PRZETARGOWEGO [km2] 669,11

6. CEL KONCESJI poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów  
oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

7. WIEK FORMACJI ZŁOŻOWEJ dewon, karbon, perm

8.

PRZYRODNICZE OBSZARY  
PRAWNIE CHRONIONE:

[tak/ nie]

jeśli „tak” to: nazwa obszaru 
oraz % powierzchni  

zajmowanej w granicach  
obszaru przetargowego

tak

parki narodowe nie

rezerwaty Bagno Ciemino (<1%); Cisy w Czarnem (<1%);  
Dęby Wilczkowskie (<1%); Dolina Gwdy (<1%); 

parki krajobrazowe nie

obszary chronionego krajobrazu

OChK "Dolina Piławy" (<1%); OChK Pojezierze Wałeckie i Dolina 
Gwdy (woj. wielkopolskie) (2%); OChK "Jeziora Szczecineckie" 
(4%); OChK "Dolina rzeki Płytnicy" (gm. Szczecinek i gm. Borne 

Sulinowo) (<1%); OChK "Pojezierze Drawskie" (19%); 

Natura 2000 – SOO

PLH320007 Dorzecze Parsęty (2%);  
PLH320025 Dolina Piławy (<1%);

PLH320036 Bagno i Jezioro Ciemino (1%);
PLH320042 Jezioro Śmiadowo (<1%);

PLH320048 Diabelskie Pustacie (<1%);
Natura 2000 – OSO nie

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe nie
użytki ekologiczne

[tak (ilość)/ nie]
6 (w tym 3 o powierzchni >5 ha)

pomniki przyrody 141
stanowiska dokumentacyjne nie

9. GLEBY CHRONIONE [tak/ nie] tak
10. KOMPLEKSY LEŚNE [tak/ nie] tak
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2. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

2.1. OGÓLNY ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Obszar przetargowy „Sierpowo” znajduje się w strefie 
granicy pomiędzy krawędzią platformy wschodnioeuropej-
skiej a obszarem określanym jako antyklinorium pomorskie 
(Żelaźniewicz i in., 2011). Obszar charakteryzuje się mocno 
zaburzoną budową strukturalną i zmiennymi miąższościami 
wszystkich śledzonych sejsmicznie horyzontów geologicz-
nych. Podłoże podpermskie tworzą tutaj utwory różnych pię-
ter dewonu górnego (Matyja, 2008, 2009; Lech S., 2013) oraz 
karbonu dolnego.

Wyniki prac sejsmicznych i wiertniczych wskazują, iż ob-
szar „Sierpowo” ma bardzo skomplikowaną budowę geolo-
giczną, z licznymi dyslokacjami i zmianami litologiczno-miąż-
szościowymi. Ukształtowanie podcechsztyńskiego układu 
strukturalnego nastąpiło w okresie ruchów późnowaryscyj-
skich w systemie tektoniki blokowej, odnawianej podczas całe-
go mezozoiku, o czym świadczy rozwój miąższościowo-facjal-
ny. Ostateczne ukształtowanie obecnego podkenozoicznego 
układu strukturalnego miało miejsce w fazie laramijskiej.

Budowa geologiczna obszaru „Sierpowo”, najczęściej 
na szerszym tle geologicznym, stanowiła przedmiot licznych 
opracowań archiwalnych i publikowanych (Karnkowski i in., 
1978; Pożaryski i in., 1982; Dadlez, 1989, 1997a, 2000; Ma-
tyja, 1993, 2006; Dadlez i in., 1994; Leszczyński, 2002; Miła-

czewski, 2007). Praca Matyi (2006) dotyczy stratygrafii i roz-
woju facjalnego utworów dewońsko-karbońskich. Oddzielne 
pozycje stanowią atlasy i mapy geologiczne (Pożaryski i in., 
1992; Dadlez i in., 1998).

Z prac monograficznych należy wymienić opracowania 
autorów: Dadlez (1976, 1997b), Raczyńska (1987), Marek 
i Pajchlowa (1997), Karnkowski (1999). Prace bezpośrednio 
dotyczące poszukiwań złóż gazu i ropy naftowej to m.in. pra-
ce autorstwa: Witkowskiego (1984), Karnkowskiego (1993), 
Knieszner i in. (2000). Oddzielne pozycje stanowią opracowa-
nia wykonane w ramach realizacji programu Analizy Basenów 
Sedymentacyjnych (ABS). Na czoło wysuwają się tu prace 
poświęcone architekturze depozycyjnej basenu dewońskiego 
(Matyja, 1998) i dolnokarbońskiego (Lipiec i Matyja, 1998) oraz 
dotyczące zagadnień subsydencji (Narkiewicz M. i in., 1998).

Wymienione wyżej publikacje stanowią źródło informacji 
wykorzystanych podczas opracowania niniejszego pakietu 
informacji geologicznej dotyczącego obszaru przetargowego 
„Sierpowo”.

Informacje o dotychczasowym  
rozpoznaniu/udokumentowaniu

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” wykonano szereg 
badań w otworach wiertniczych, przeprowadzono też wiele ana-
liz sejsmicznych. Dotychczasowe rozpoznanie opiera się na da-
nych z niżej zestawionych wierceń (Tab. 2.1). Lokalizację niżej 
wymienionych otworów wiertniczych zaznaczono na Fig. 5.1. 

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „SIERPOWO”

11. LASY OCHRONNE

[tak (powierzchnia,%  
powierzchni zajmowanej  

w granicach obszaru  
przetargowego)/ nie]

87,3 km2 (13,0%)

12.

OBIEKTY DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO

Zabytki archeologiczne

[tak (ilość)/ nie] tak
grodzisko 9

osada 6
cmentarzysko 0

inne (miejsce kultu, miejsce 
eksploatacji surowca,  
obozowisko, miasto)

0

13. GŁÓWNE ZBIORNIKI  
WÓD PODZIEMNYCH

[tak (numer, nazwa i wiek 
zbiornika)/ nie] 126 - Zbiornik Szczecinek; Ng-Q

14. STREFY OCHRONNE  
UJĘĆ WODY [tak/ nie] nie

15. STREFY OCHRONY  
UZDROWISKOWEJ [tak/ nie] nie

16. TERENY ZAGROŻONE  
PODTOPIENIAMI [tak/ nie] tak

17. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA 
KOPALIN [tak (rodzaj kopaliny)/ nie] tak (piaski, piaski i żwiry, kredy, torfy, surowce ilaste)

18.
OBSZARY PROGNOSTYCZNE 

 I PERSPEKTYWICZNE  
WYSTĘPOWANIA KOPALIN

[tak (rodzaj kopaliny)/ nie] tak (piaski, piaski i żwiry, kredy, torfy)

19. SIECI PRZESYŁOWE GAZU [tak/ nie] nie
20. PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU [tak/ nie] nie
21. DATA WYPEŁNIENIA KARTY 10.10.2017 r.

22. ZESTAWIENIE  
I OPRACOWANIE DANYCH Anna Gabryś-Godlewska, Dominika Kafara

Fig. 1.3. Karta uwarunkowań środowiskowych obszaru przetargowego „Sierpowo”

 Fig. 1.4. Mapa środowiskowa obszaru „Sierpowo”
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Najstarsze osady, które zostały nawiercone na obsza-
rze przetargowym „Sierpowo”, należą do dewonu. Utwory 
dewonu na południowym zachodzie obszaru są obecnie nie-
dostępne dla badań, gdyż znajdują się pod dużej miąższości 
osadami karbonu, permu i mezozoiku. Współczesny zasięg 
i stratygrafia utworów dewonu przedstawione są w dalszej 
części opracowania. Północny i wschodni, erozyjny zasięg 
występowania osadów dewonu i karbonu dolnego wyznacza 
strefa uskokowa Koszalin–Chojnice–Toruń. 

Uwagi o stratygrafii i litologii utworów dewonu,  
karbonu i permu

W kilkunastu otworach na obszarze przetargowym 
i w jego bliskim sąsiedztwie nawiercono utwory górnego 
dewonu (franu i famenu) oraz karbonu dolnego (Tab. 2.1). 
Dewon górny wykształcony jest w facji marglisto-wapnistej 
z przewarstwieniami margli ilastych, gruzłami i soczewkami 
wapieni.

Najnowszy podział litostratygraficzny dewonu obszaru 
pomorskiego przedstawiła Matyja (2009). Został on zasto-
sowany w niniejszym opracowaniu. Pierwszy i główny po-
dział osadów dewońskich obszaru Pomorza Zachodniego na 
nieformalne jednostki litostratygraficzne (kompleksy) został 
zaproponowany przez Dadleza (1978), który wyróżnił kilka 
kompleksów litostratygraficznych: z Tucholi, z Silna, z Chojnic 
(żywet) oraz z Człuchowa (fran-famen); temu ostatniemu od-
powiadają fameńskie osady wapienno-marglisto-ilaste z otwo-
ru Debrzno IG-1 (na wschód od granicy obszaru „Sierpowo”). 
Utwory obejmujące tzw. kompleks z Człuchowa rozwinięte 
są głównie w facji ilasto-marglistej. W otworze Olszanowo 1 
(położonym na wschód od obszaru „Sierpowo”) przewierco-
no blisko 342 m iłowców i wapieni (famen), a w Debrznie IG-
1–838 m margli i iłowców z wkładkami wapieni gruzłowych 
(fran). Szczegółowe omówienie dotyczące utworów dewonu 
znajduje się w dalszej części opracowania.

Miłaczewski (1986) wprowadził odmienne jednostki lito-
stratygraficzne w stosunku do wcześniej wyróżnianych. W ob-

rębie osadów górnego dewonu wydzielił 5 jednostek litostra-
tygraficznych w randze formacji, od dołu: formację tucholską, 
studnicką, miastecką, sianowską i człuchowską, a w obrębie 
tej ostatniej ogniwo unisławskie. Identyfikacja czterech z pię-
ciu formacji była zgodna z wcześniejszą propozycją podziału 
górnego dewonu na kompleksy zaproponowaną przez Dadle-
za (1978).

Utwory karbonu dolnego występują w S-W części obsza-
ru „Sierpowo”. Karbon znany jest z otworów Bielica 1, Okonek 
1 i Czaplinek IG-1 w północnym i południowym sąsiedztwie 
obszaru przetargowego. Dolną część karbonu budują osady 
ilasto-mułowcowe, część środkową skały arkozowo-oolitowe, 
górną – osady mułowcowo-piaszczyste.

Na różnych ogniwach karbonu dolnego lub dewonu za-
legają niezgodnie osady permu – czerwonego spągowca lub 
bezpośrednio cechsztynu. Maksymalna miąższość utworów 
czerwonego spągowca została stwierdzona w otworach De-
brzno IG-1 i Sokole 1, położonych na wschód od obszaru 
„Sierpowo”, gdzie wynosi odpowiednio 45,4 i 52 m. Wyraź-
ną redukcję miąższości obserwujemy w strefie podniesienia 
utworów dewońskich w rejonie Czarne i Brzozówka, gdzie być 
może miejscami nawet nie ma utworów czerwonego spągow-
ca. Osady czerwonego spągowca wykształcone są w postaci 
iłowców, mułowców, piaskowców i zlepieńców. 

Utwory cechsztynu reprezentują wszystkie cyklotemy, ale 
nie zawsze w pełnym wykształceniu. W NE części obszaru 
przetargowego cyklotemy młodsze mogą nie występować lub 
być znacznie zredukowane (Wagner, 1994). W profilu cechsz-
tynu w centralnej części basenu pomorskiego dominują sole 
kamienne. Na obszarze przetargowym i jego bliskim otocze-
niu obserwujemy dużą zmienność miąższości soli starszych 
i młodszych. Miąższość cechsztynu w wyciśnięciach soli star-
szych maleje do 300–400 m, a w strefach poduszek solnych 
rośnie nawet do 2000 m. Litofacje wapienia cechsztyńskiego 
(Ca1) na obszarze „Sierpowo” są reprezentowane przez mało 
zróżnicowane osady równi basenowej (Buniak i in., 2007). 
Sedymentacja dolomitu głównego była związana z blokami 
tektonicznymi istniejącymi w podłożu permu, przejawiający-

Nazwa otworu Rok wiercenia Głębokość końcowa [m] i stratygrafia w spągu
Miąższość formacji perspektywicznych [m]
Ca2 Pcs C1 D3

Bielica 1 1977 3716 D3 famen 22,5 -- 239 156
Bielica 2 1979 4102 D3 famen 45,5 34 -- 362

Borki 1Zbis 2001 4262 karbon 2,7 254,9 182 --
Brzozówka 1A 1991 3908,6 Pcs 3 8 -- --
Brzozówka 2 1990 3970 D3 fran 6,5 45,5 -- 25

Czarne 1 1987 3821,2 Pcs 33,5 14,2 --
Czarne 2 1988 3971 D3 famen 11 24 -- 125
Czarne 3 1988 4210 D3 16,5 37,5 -- 199
Czarne 4 1988 3933 D3 17,5 5 -- 68
Czarne 5 1988 3941 D3 famen 3,5 56,5 -- 98,5

Debrzno IG 1 1977 5010,0 D3 fran 7,5 50,5 -- >837,5
Debrzno 2 1993 4086,0 D3 fran 4,0 24,5 -- >113,5

Drzonowo 1 1996 3645 D3 famen 32,5 -- -- 298,5
Lędyczek 1 1991 3242 Ca2 0,5 -- -- --
Okonek 1 1994 4489,5 karbon 3 287,8 596,9 --

Olszanowo 1 1989 4000,0 D3 famen 14,5 2,0 -- >341,5
Rzeczenica 1 1970 3003 D3 famen 37 -- 39,5 >79
Rzeczenica 2 1991 3402 D3 famen 25,5 9 -- 264

Sokole 1 1989 4075 D3 famen 92,0 51,5 -- >72,0
Szczecinek IG 1 1981 3119 Ca2 3,5 -- -- --

Tab. 2.1. Wiercenia na obszarze „Sierpowo” (zaznaczone kursywą) i poza nim
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mi aktywność w końcowym etapie sedymentacji czerwonego 
spągowca, a przypuszczalnie również w czasie sedymentacji 
dolomitu głównego. Utwory dolomitu głównego, z którymi wią-
żą się perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej, reprezentują 
facje otwartego zbiornika i platformy węglanowej wykształ-
cone w postaci wapieni, dolomitów i onkolitów. Na obszarze 
„Sierpowo” znajduje się w nich niewielkie złoże ropno-gazo-
we Brzozówka. W południowo-zachodniej części obszaru 
przetargowego dolomit główny jest wykształcony w postaci 
dolomitów ciemnych laminowanych iłowcami dolomitycznymi, 
reprezentujących strefę basenową.

2.2. STRATYGRAFIA

2.2.1. DEWON I KARBON

Rozprzestrzenienie i miąższość

Obszar Pomorza Zachodniego (NW Polska) jest poło-
żony w najbliższym sąsiedztwie kratonu wschodnioeuropej-
skiego i mieści się w obrębie strefy szwu transeuropejskiego 
TESZ (Trans-European Suture Zone; por. Fig. 2.1). Osady 
dewonu i dolnego karbonu, występujące na tym obszarze pod 
grubym nadkładem permu, mezozoiku i kenozoiku, zidenty-
fikowane zostały licznymi głębokimi profilami wiertniczymi. 
Położona najbardziej na północny wschód część obszaru, 
rozciągająca się od Koszalina po Chojnice i nazywana strefą 
Koszalin–Chojnice, charakteryzuje się znacznym stopniem 
zaangażowania tektonicznego, ale i dobrym rozpoznaniem 
geologicznym. Żadnym z otworów wiertniczych Pomorza Za-
chodniego nie przewiercono jednak kompletnych osadów de-
wonu i dolnego karbonu (missisipu). W większości profili w tej 
strefie jakaś część osadów dewonu i/lub karbonu została usu-
nięta przez kolejne etapy erozji późnodewońskiej czy wcze-
snokarbońskiej, a głównie późnokarbońskiej, będącej następ-
stwem dźwigania się poszczególnych bloków tektonicznych, 
a także wskutek przedcechsztyńskiej peneplenizacji obszaru 
(Dadlez, 1978; Matyja, 1993; Matyja i in., 2000).

Południowo zachodnia część obszaru pomorskiego, 
rozciągająca się między otworami Laska 2 na NW a Wilcze 
IG-1 na SE, nazywana w literaturze regionalnej strefą Laska–
Czaplinek, jest znacznie słabiej rozpoznana. Na przestrze-
ni ponad 200 km wykonano tu niewiele ponad 10 otworów 
wiertniczych (Fig. 2.1), które pod utworami pensylwanu i/lub 
permu osiągnęły jedynie osady wyższej części missisipu, naj-
wyższego turneju i niemal kompletnego wizenu – od czadu, 
poprzez arund i asb, po brygant. W strefie Laska–Czaplinek 
utwory niższej części missisipu i całego dewonu są obecnie 
niedostępne do badań, gdyż ukrywają się pod dużej miąższo-
ści osadami karbonu i osadów młodszych (Fig. 2.1).

W żadnym z otworów na obszarze Pomorza Zachodnie-
go nie stwierdzono pewnych osadów najwyższego missisipu 
i najniższego pensylwanu, czyli najwyższego wizenu, namuru 
i najniższego westfalu. Trudno jednak definitywnie rozstrzy-
gnąć, czy utwory te nie osadziły się na całym obszarze pomor-
skim w ogóle, czy też jakaś depozycja miała jednak miejsce 
w tym czasie, a osady całego namuru lub jego części zostały 
później zerodowane. Biorąc pod uwagę regresywne tenden-
cje obserwowane w ciągu całego missisipu i skrajnie płytko-
morski, a miejscami nawet lądowy charakter osadów formacji 
z Drzewian, prawdopodobne wydaje się twierdzenie, że przy-
najmniej w północno-wschodniej części basenu pomorskiego 
czas przypadający na namur, a być może i wczesny westfal, 
mógł być czasem dźwigania się obszaru pomorskiego i domi-
nującej erozji (Fig. 2.2).

Współczesne rozprzestrzenienie osadów pensylwanu na 
obszarze Pomorza Zachodniego, reprezentowanego tu przez 
niekompletny westfal i stefan, jest ograniczone do obszarów 
między Trzebiatowem a Kamieniem Pomorskim w zachod-
niej części oraz między Sarbinowem a Koszalinem w części 
wschodniej, gdzie stwierdzono występowanie jedynie osadów 
westfalu (Żelichowski, 1983). Osady pensylwanu znane są 
również z profilu K1-1/86, wykonanego w zachodniej polskiej 
części akwenu Bałtyku.

Skomplikowana mozaika różnego wieku wychodni osa-
dów dewonu i karbonu, której stopnia komplikacji nie oddaje 
uproszczona mapa prezentowana na Fig. 2.1 (por. Matyja, 
1993, Matyja i in., 2000), przedstawiająca jedynie obecnie 
znany zasięg osadów dewońskich z dokładnością do oddzia-
łu, a karbońskich do podsystemu, jest więc świadectwem tek-
tonicznych i erozyjnych zdarzeń, jakie musiały mieć miejsce 
w basenie pomorskim w ciągu późnego dewonu, karbonu 
i permu.

Inną charakterystyczną cechą obszaru pomorskiego, 
oprócz wspomnianych wyżej i działających na skalę regional-
ną epizodów tektoniczno-erozyjnych, jest również silne pier-
wotne zróżnicowanie miąższości osadów dewonu i karbonu, 
obserwowane bardziej w skali lokalnej. Analiza rozkładu facji 
i miąższości dewonu i missisipu wyraźnie wskazuje na zróżni-
cowaną subsydencję podłoża niektórych segmentów zbiorni-
ka (Matyja, 1993; Świdrowska i Hakenberg, 1996; Matyja i in., 
2000). Miąższość utworów środkowodewońskich w komplet-
nych lub prawie kompletnych profilach wynosi od ok. 470 m 
w profilu Bydgoszcz IG-1 do 816,5 m w profilu Polskie Łąki 
PIG 1 i 830 m w profilu Jamno IG 1. Miąższość osadów gór-
nodewońskich w północnej części Pomorza (otwory Brojce 
IG-1 i Gorzysław 8) może być szacowana na ponad 1300 m, 
w części północno-wschodniej – około 1850 m (otwory Miast-
ko 1 i Koczała 1), w części centralnej –3500 m oraz co naj-
mniej 1600 m w części południowo-wschodniej (otwory Pol-
skie Łąki PIG-1, Unisław IG-1 i 2 oraz Bydgoszcz IG-1; por. 
Matyja, 1993, 1998). Największe miąższości osadów górnego 
dewonu na całym obszarze Pomorza Zachodniego notowa-
ne są, jak wspomniano, w jego części centralnej. Obszar ten, 
zlokalizowany między profilami Chmielno 1, Wierzchowo 4, 
Człuchów IG-1, Chojnice 5, Tuchola IG-1, Babilon 1 i Brda 1 
(Fig. 2.1), charakteryzował się nie tylko zwiększoną subsy-
dencją w stosunku do obszarów sąsiadujących, ale był rów-
nież miejscem, poprzez które następowało „zatokowe wnika-
nie facji głębszych” w środowisko płytkomorskie. Obszar ten, 
określony jako Brama Człuchowska (Człuchów Gate; Matyja, 
2009), był więc lokalnym depocentrum, związanym z rozległą 
i charakteryzującą się długotrwałą subsydencją strukturą (ro-
wem), prawdopodobnie o uwarunkowaniach tektonicznych. 
Aktywność tej struktury rozpoczęła się prawdopodobnie już 
w żywecie, trwała przez niemal cały późny dewon i wygasła 
przed końcem famenu. Szczegółowa geometria tej struktury 
nie jest znana. Wydaje się jednak, że przebieg jej osi ma kie-
runek zbliżony do NE–SW, a jedna z krawędzi rowu może być 
usytuowana nieco na południe od profilu Koczała 1, druga zaś 
nieco na północ od profilu Nicponie 1 (Matyja, 2009).

Miąższość osadów missisipu na obszarze Pomorza Za-
chodniego jest mniej zróżnicowana od miąższości dewonu 
i waha się od kilkuset do 1600 m w pobliżu kratonu wschod-
nioeuropejskiego, natomiast w części południowo-zachodniej 
– od 1300 do 1800 m. Miąższość niekompletnych osadów 
pensylwanu wynosi od 100 do 250 m, jedynie w okolicach 
Strzeżewa osiąga około 700 m, a w akwenie Bałtyku (profil 
K1-1/86) nawet 1200 m.

Przytoczone dane przemawiają na rzecz wyrażanej przed 
laty przez Dadleza (1978) sugestii, że chociaż blokowy styl bu-
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dowy podłoża podpermskiego w rejonie pomorskim ukształto-
wał się głównie w późnym karbonie, to niektóre z uskoków czy 
stref uskokowych musiały mieć starsze założenia, a ich syn-
sedymentacyjna aktywność wpływała zarówno na rozkład fa-
cji w basenie, jak i na miąższość osadów w jego poszczegól-
nych sektorach (?subbasenach).Na obszarze przetargowym 
„Sierpowo” wykonano kilka otworów wiertniczych, w których 
zidentyfikowano utwory dewonu górnego: 

Bielica 2: głębokość 3740,0–4102,0 m p.p.t., miąższość 
362,0 m, 

• Czarne 2: 3846,0–3971,0 m p.p.t., miąższość 125,0 m, 
• Czarne 3: 4011,0–4210,0 m p.p.t., miąższość 199,0 m, 
• Czarne 4: 3865,0–3933,0 m p.p.t., miąższość 68,0 m, 
• Czarne 5: 3842,5–3941,0 m p.p.t., miąższość 98,5 m, 
• Brzozówka 2: miąższość 25 m. 

W jednym otworze (Borki 1ZBis) występują osady karbo-
nu dolnego o miąższości 182,0 m. W niedalekim sąsiedztwie 
omawianego bloku znajdują się otwory, w których występują:

– niekompletne utwory dewonu górnego (zerodowane od 
góry i nieprzewiercone): 

• Drzonowo 1: 3346,5–3645,0 m p.p.t., miąższość 298,5 m, 
• Rzeczenica 2: 3138,0–3402,0 m p.p.t., miąższość 

264,0 m, 
• Sokole 1: miąższość ponad 72,0 m, 
• Olszanowo 1: miąższość ponad 341,5 m, 
• Debrzno IG-1: 4172,5–5010,0 m p.p.t., miąższość ponad 

837,5 m, 
• Debrzno 2: miąższość ponad 113,5 m;

– nieprzewiercony dewon górny i fragmentarycznie zacho-
wany karbon dolny: 

• Bielica 1: 3570,0–3716,0 m p.p.t., miąższość 146,0; 
3321,0–3570,0 m p.p.t., miąższość 249,0 m;

• Rzeczenica 1: 2924,0–3003,0 m p.p.t, miąższość ponad 
79,0 m; 2884,5–2924,0 m p.p.t, miąższość 39,5 m;

– nieprzewiercony karbon dolny: 
• Okonek 1: miąższość 596,9 m, 
• Czaplinek IG-1: 5045,0-6006,0 m p.p.t, miąższość 961 m.

Litologia i stratygrafia

Poniżej ogólnie scharakteryzowano tylko te jednostki li-
tostratygraficzne dewonu górnego (por. Matyja, 1993, 1998, 
2006, 2009) i karbonu dolnego (por. Lipiec i Matyja, 1998; 
Matyja, 2006, 2008), które rozpoznano w obrębie obszaru 
„Sierpowo” lub w jego bliskim sąsiedztwie. Podkreślić jednak 
należy, że tylko dla nielicznych otworów w tej części obszaru 
pomorskiego przeprowadzona została szczegółowa analiza 
lito- i biostratygraficzna, stąd przynależność poszczególnych 
fragmentów wielu z omawianych tu profili może być określo-
na jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Pełną historię 
rozwoju basenu pomorskiego w ciągu dewonu i wczesnego 
karbonu (missisipu) znaleźć można w pracach Matyi (2008, 
2009).

W żadnym z otworów wiertniczych wykonanych zarówno 
w obrębie obszaru „Sierpowo”, jak i na jego obrzeżach nie 
przewiercono dewonu górnego. Pierwszą jednostką litostra-
tygraficzną dewonu, jaką można rozpoznać w tym rejonie 
wydaje się być formacja człuchowska. W obrębie tej formacji 
wydzielono na obszarze całego Pomorza Zachodniego pięć 
jednostek w randze ogniw (Matyja, 1993, 1998, 2006, 2009). 
Są to od dołu ogniwa: unisławskie, strzeżewskie, gorzysław-
skie oraz gościńskie, obocznie przechodzące w ogniwo bie-
lickie. Wydaje się, że na omawianym obszarze w obrębie for-
macji człuchowskiej można wyróżnić tylko cztery ogniwa, od 
ogniwa strzeżewskiego poczynając.

Osady ogniwa strzeżewskiego rozprzestrzenione są na 

całym Pomorzu Zachodnim (por. Fig. 2.2), w obrębie obszaru 
„Sierpowo” występują one prawdopodobnie w profilu Brzo-
zówka 2 (nieprzewiercone). Wspomniane ogniwo charakte-
ryzują głównie ciemnoszare drobnolaminowane iłowce oraz 
iłowce margliste z cienkimi wkładkami margli i wapieni margli-
stych, często o strukturze gruzłowej.

Kompletna miąższość ogniwa strzeżewskiego jest zróż-
nicowana, największa w centralnej części obszaru pomor-
skiego, gdzie w profilu Człuchów IG-1 wynosi około 880 m, 
a w profilu Chojnice 5–775 m (por. Matyja, 1993). Niekomplet-
na miąższość w profilu Myśligoszcz 1 wynosi około 546 m, 
w profilu Olszanowo 1 – ponad 340 m, a w profilu Brzozów-
ka 2 zaledwie 25 m.

Dane biostratygraficzne rozpatrywane w skali całego ob-
szaru pomorskiego wskazują, że ogniwo strzeżewskie mieści 
się w obrębie środkowego i górnego franu, strop może sięgać 
do najniższego famenu (Fig. 2.2; Matyja, 1993, 2006, 2009).

Ogniwo gorzysławskie formacji człuchowskiej spo-
czywa nad ogniwem strzeżewskim i rozprzestrzenione jest 
również na obszarze całego Pomorza Zachodniego (Fig. 2.2 
i 2.3). Charakteryzują go alternujące ze sobą margle i wapie-
nie gruzłowe zawierające dość liczne szczątki organiczne. 
Osady te osiągają w centralnej części obszaru pomorskiego 
miąższość około 195 m w profilu Człuchów IG-1, około 165 
m w profilu Chojnice 5, a ponad 380 m w profilu Unisław IG-1 
(miąższość niekompletna). Na omawianym obszarze nieprze-
wiercone osady tej jednostki litostratygraficznej o miąższości 
142,0 m występują w profilu Bielica 2 na głębokości 3960,0–
4102,0 m (Matyja, 1993), a w najbliższym otoczeniu obszaru 
„Sierpowo” prawdopodobnie obecne są w profilach Debrzno 
IG-1 i Rzeczenica 2. Omawiane ogniwo na całym obszarze 
Pomorza Zachodniego należy do dolnej części famenu (Ma-
tyja, 1993).

Leżące powyżej ogniwa gorzysławskiego ogniwo go-
ścińskie występuje w centralnej części obszaru pomorskie-
go w profilach Człuchów IG-1, Chojnice 4, Chojnice 5 (Fig. 
2.2 i 2.4), a w pobliżu obszaru „Sierpowo” prawdopodobnie 
w profilach Debrzno IG-1 i Rzeczenica 2. W profilu Człuchów 
IG-1 pełna miąższość ogniwa gościńskiego wynosi 120 m, 
a w profilu Chojnice 5 około 90 m (Matyja, 1993).

Dominującą odmianą litologiczną są szare wapienie gru-
złowe zawierające liczne i zróżnicowane szczątki szkieleto-
we. Ogniwo gościńskie reprezentuje środkową część famenu 
(Matyja, 1993). 

Obocznym ekwiwalentem ogniwa gościńskiego jest ogni-
wo bielickie (Matyja, 1993). Znane jest ono tylko z czterech 
profili na całym obszarze Pomorza Zachodniego (Fig. 2.2 
i 2.4). W położonym w obrębie obszaru „Sierpowo” profilu 
Bielica 2 ogniwo bielickie występuje na głębokości 3740,0–
3960,0 m (miąższość niekompletna 220,0 m). Osady tego 
ogniwa są zdominowane przez dwie odmiany litologiczne: 
w niższej części dominują mikrytowe wapienie zawierające 
nagromadzenia szczątków szkarłupni, mszywiołów, ramie-
nionogów zawiasowych i często małżoraczków, w wyższej 
– masywne wapienie mikrytowe z rozproszonymi szczątka-
mi szkarłupni, mszywiołami z rodzaju Fenestella, koloniami 
Tabulata, stromatoporoidami lamelarnymi i gałązkowymi oraz 
glonami z rodzajów Issinella, Kamaena i Baculella. W obrębie 
tej bardzo charakterystycznej jednostki litologicznej występu-
je szereg odmian mikrofacjalnych, sugerujących ich związek 
z węglanowymi budowlami organicznymi. Ogniwo bielickie 
należy do środkowego famenu (Matyja, 1993).

Kolejną zidentyfikowaną na omawianym obszarze jed-
nostką litostratygraficzną jest formacja iłowców wapnistych 
z Sąpolna. W obrębie obszaru „Sierpowo” osady formacji są-
polniańskiej występują prawdopodobnie w profilach Czarne 2, 
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Fig. 2.3. Rozkład litofacji charakterystycznych dla ogniwa gorzysławskiego formacji człuchowskiej w basenie sedymentacyjnym Pomorza Za-
chodniego we wczesnym famenie (Matyja, 2009); objaśnienia jak do Fig. 2.2. Czerwoną ramką zaznaczono granice obszaru przetargowego 
„Sierpowo”

Fig. 2.4. Rozkład litofacji charakterystycznych dla ogniw gościńskiego i bielickiego formacji człuchowskiej w basenie sedymentacyjnym Pomo-
rza Zachodniego w środkowym famenie (Matyja, 2009); objaśnienia jak do Fig. 2.2. Czerwoną ramką zaznaczono granice obszaru przetargo-
wego „Sierpowo”
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Czarne 3, Czarne 4 i Czarne 5, a poza obszarem przetargo-
wym być może w profilu Sokole 1, a na pewno w profilu Rze-
czenica 1 (por. Fig. 2.2 i 2.5; Matyja i in., 2000; Matyja, 2009). 
W centralnej części obszaru pomorskiego formacja iłowców 
wapnistych z Sąpolna zwykle leży na osadach formacji kro-
janckiej (por. Fig. 2.2), jednak w żadnym z otworów wiertni-
czych zlokalizowanych na obszarze „Sierpowo” i w jego naj-
bliższym otoczeniu nie zidentyfikowano osadów tej formacji, 
w żadnym profilu nie napotkano też kontaktu tych dwóch jed-
nostek litostratygraficznych. 

Dla dolnej części formacji, należącej do najwyższego 
famenu, charakterystyczne są ciemnoszare margle zawie-
rające dosyć liczne, zróżnicowane szczątki organiczne (Ma-
tyja, 1993, 2006, 2009; Matyja i Stempień-Sałek, 1994), dla 
wyższej części formacji, należącej już do turneju, typowe są 
czarne, często drobnolaminowane iłowce zawierające znacz-
nie uboższy inwentarz szczątków organicznych niż w dolnej 
części formacji (Matyja i in., 2000; Matyja, 2006, 2008). Dolna 
część formacji sąpolniańskiej jest datowana na najwyższy fa-
men, górna w niektórych profilach sięga do najwyższej czę-
ści dolnego turneju, a w kilku profilach aż do turneju górnego 
(por. Matyja, 1993; Matyja i in., 2000). Spośród wymienionych 
wyżej profili zlokalizowanych na obszarze „Sierpowo” i w jego 
najbliższym otoczeniu tylko jeden, Rzeczenica 1, został opra-
cowany szczegółowo (Matyja i Stempień-Sałek, 1994). Ziden-
tyfikowano w nim zarówno dolną, fameńską, jak i górną, tur-
nejską, część formacji. W pozostałych profilach nie wykonano 
szczegółowej analizy biostratygraficznej, stąd nie wiadomo, 
czy formacja sąpolniańska należy w nich do najwyższego de-
wonu czy już do missisipu.

Tylko w kilku profilach w pobliżu obszaru przetargowego 
„Sierpowo” zidentyfikowano osady, które mogą reprezento-
wać dolny karbon. Nieprzewiercone osady formacji iłowców 
z Łobżonki zidentyfikowane zostały (Lipiec, 1999) w profilach 
Czaplinek IG-1 (głęb. 5703,5–6006,0 m, miąższość 302,5 m) 
i Okonek 1 (miąższość 218,0 m), być może ta jednostka lito-
stratygraficzna występuje również w profilu Borki 1Zbis. W żad-

nym profilu na obszarze całego Pomorza Zachodniego nie są 
znane dolna granica formacji z Łobżonki ani jej kontakt z jed-
nostką podległą – prawdopodobnie z formacją z Sąpolna (Ma-
tyja, 2008; por. też Fig. 2.2). Biorąc pod uwagę wykształcenie 
facjalne obu formacji, reprezentujących osady pełnomorskie 
i fakt, że w niektórych profilach formacja iłowców marglistych 
z Sąpolna sięga aż do dolnej części górnego turneju (por. 
Matyja i in., 2000), a najstarsze datowane, ale nieprzewiercone 
osady formacji iłowców z Łobżonki należą przypuszczalnie 
do najwyższego górnego turneju (por. poniżej), można 
domniemywać, że kontakt obu formacji może przypadać na 
górny turnej, jak zostało to zasugerowane na Fig. 2.2.

Znana część formacji iłowców z Łobżonki wykształcona 
jest jako kompleks ciemnoszarych skał ilasto-mułowcowych 
z przeławiceniami szarych piaskowców kwarcowych. W naj-
niższej dostępnej badaniom części formacji obserwowane są 
cienkie wkładki wapnistych mułowców oraz wapieni ziarni-
stych zawierających nieliczne otwornice wapienne, fragmenty 
ramienionogów i głowonogów, a nawet redeponowane ooidy. 
Informacje biostratygraficzne dotyczące formacji iłowców 
z Łobżonki są nadzwyczaj skromne (por. Lipiec, 1999). Zda-
niem Turnau i in. (2005) formacja ta należy prawdopodobnie 
do najwyższego górnego turneju, a z całą pewnością do dol-
nego wizenu i reprezentuje najwyższy iwor?, czad i najniż-
szą? część arundu.

Kolejna jednostka litostratygraficzna missisipu zidenty-
fikowana w okolicach obszaru „Sierpowo” to formacja pia-
skowców kwarcowych z Drzewian. Została ona rozpozna-
na w profilu Okonek 1, gdzie spoczywa na osadach formacji 
iłowców z Łobżonki (Lipiec, 1999). Niekompletna miąższość 
tej jednostki wynosi tu 384,0 m (górna granica erozyjna).

Formacja piaskowców z Drzewian znana jest przede 
wszystkim z północno-wschodniej części obszaru pomorskie-
go (Fig. 2.2, 2.6 i 2.7), gdzie jest szeroko rozprzestrzeniona 
(por. Matyja i in., 2000; Matyja, 2008). Jest ona na tym ob-
szarze ostatnią ze znanych jednostek litostratygraficznych 
missisipu, jej wyższe partie zostały zerodowane na obszarze 

Fig. 2.5. Rozkład litofacji charakterystycznych dla formacji iłowców z Sąpolna w basenie sedymentacyjnym Pomorza Zachodniego pod koniec 
famenu (Matyja, 2009); objaśnienia jak do Fig. 2.2. Czerwoną ramką zaznaczono granice obszaru przetargowego „Sierpowo”



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów16

całego Pomorza Zachodniego (por. Matyja i in., 2000).
Znana część formacji piaskowców kwarcowych z Drzewian 

wykształcona jest jako białe i wiśniowe drobnoziarniste pia-
skowce kwarcowe, w obrębie których zachowane są poziomy 
paleogleb, a także jako mułowce (zawierające często skamie-
niałości śladowe) oraz iłowce, czasami wapniste, wśród których 
zdarzają się gruzły i warstewki anhydrytu. Fauna jest rzadko 
spotykana i ograniczona do kilku ławic muszlowców, prawdopo-
dobnie pochodzenia sztormowego (Matyja, 2006, 2008).

Badania biostratygraficzne sugerują, ze najniższa część 
formacji z Drzewian należy do najwyższego turneju, a zacho-
wane wyższe partie tej formacji reprezentują na ogół dolny 
wizen, lokalnie środkowy, a w jednym przypadku (otwór Sar-
binowo 1) – niższą część wizenu górnego (Korejwo, 1993; 
Turnau w: Matyja i in., 2000). Powyższe dane pozwalają 
przypuszczać, że pierwotny pionowy zasięg formacji zawie-
rał się między najwyższym turnejem a dolną częścią wizenu 
górnego. Rozprzestrzenienie formacji również musiało być 
wyraźnie większe niż wskazują na to obecne dane, biorąc 
pod uwagę silną śród- i postkarbońską oraz wczesnopermską 
aktywność tektoniczną i erozję na całym obszarze Pomorza 
Zachodniego.

Kolejne dwie jednostki litostratygraficzne missisipu, znane 
w najbardziej południowo-zachodniej części obszaru pomor-
skiego, zwanej strefą Laska–Czaplinek (Żelichowski, 1987; 
Lipiec w: Lipiec i Matyja, 1998), formacja wapieni z Czaplinka 
oraz formacja iłowców z Nadarzyc, zostały rozpoznane w pro-
filu Czaplinek IG-1.

Formacja wapieni z Czaplinka zidentyfikowana i opisana 
została po raz pierwszy w profilu Czaplinek IG-1 na głębokości 
5300–5703,5 m. Jest ona rozprzestrzeniona między otworami 
Laska 2, Moracz IG-1, Wysoka Kamieńska 2, Błotno 3, Piaski 
PIG-2, Czaplinek IG-2 i Czaplinek IG-1 (Fig. 2.2 oraz 2.7).

Formację wapieni z Czaplinka stanowią znaczącej miąż-
szości zróżnicowane wapienie ziarniste, głównie wapienie 
grudkowe i oolitowe, jak również wapienie organodetrytyczne 
z licznymi szczątkami organicznymi, między innymi liliowców, 
mszywiołów, glonów wapiennych, koralowców, ramieniono-
gów, małży, ślimaków, gąbek, a także małżoraczków i otwor-
nic (Lipiec, 1999). Wkładki iłowców i iłowców wapnistych wy-
stępują podrzędnie.

Kompletna miąższość osadów formacji wapieni z Cza-
plinka wynosi 278 m w odległym profilu Moracz IG-1 i 403,5 m 
w profilu Czaplinek IG-1. Formacja wapieni z Czaplinka na 
podstawie licznych otwornic i glonów z rodzaju Koninckopora 
może być zaliczona do wizenu i zawiera się między wyższą 
częścią arundu a asbem lub najniższą częścią brygantu (Li-
piec, 1999; por. Matyja, 2006, 2008). 

Na utworach formacji wapieni z Czaplinka spoczywają 
w profilu Czaplinek IG-1 osady formacji iłowców z Nada-
rzyc. Formacja ta jest najwyższą z rozpoznanych jednostek li-
tostratygraficznych dolnego karbonu (missisipu). Znane obec-
nie rozprzestrzenienie tej jednostki ogranicza się do obszaru 
rozciągającego się między otworami Moracz IG-1, Błotno 3 
i Czaplinek IG-1 (Fig. 2.8).

Formację iłowców z Nadarzyc stanowią dosyć monoton-
ne ciemnoszare iłowce, w których tylko miejscami obserwuje 
się bioturbacje i powierzchnie z uwęglonym detrytusem flory; 
rzadko występują wkładki wapieni i syderytów. Pełna miąż-
szość osadów tej jednostki litostratygraficznej nie jest zna-
na, we wszystkich trzech profilach, w których stwierdzono 
jej obecność, górna jej część jest ścięta erozyjnie. W profilu 
Błotno 3 niepełna miąższość wynosi 296 m, a w profilach Mo-
racz IG-1 i Czaplinek IG-1, podobnie jak Błotno 3 położonych 
poza omawianym obszarem przetargowym, odpowiednio 92 
m i 254,5 m.

Fig. 2.6. Rozkład litofacji charakterystycznych dla formacji piaskowców kwarcowych z Drzewian (NE część Pomorza) i formacji iłowców z Łob-
żonki w basenie sedymentacyjnym Pomorza Zachodniego pod koniec turneju i na początku wizenu (Matyja, 2008); objaśnienia jak do Fig. 2.2. 
Czerwoną ramką zaznaczono granice obszaru przetargowego „Sierpowo”
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Dane biostratygraficzne dotyczące tej jednostki są bar-
dzo nieliczne i niejednoznaczne. Znalezione w spągowych 
partiach formacji nieliczne otwornice przemawiają za ich 
przynależnością do górnego wizenu bądź namuru, zaś mio-
spory pochodzące z wyższych partii formacji wskazują na ich 
przynależność do namuru. Żelichowski (1987) sugerował, że 
dostępna do badań część formacji iłowców z Nadarzyc może 
być datowana na górny wizen-dolny namur. Taki werdykt stra-

tygraficzny jest jednak zbyt jednoznaczny w świetle przedsta-
wionych datowań, brakuje bowiem w wymienionych zespo-
łach miospor gatunków typowych dla brygantu (najwyższy 
wizen) i pendleju (namur). Biorąc pod uwagę datowanie niżej 
leżących osadów formacji wapieni z Czaplinka, można tylko 
sugerować dla spągowych partii formacji iłowców z Nadarzyc 
pozycję stratygraficzną nie niższą niż górny asb, czyli nie naj-
wyższy wizen (por. rozważania w pracy Matyja, 2008).

Fig. 2.7. Rozkład litofacji charakterystycznych dla formacji piaskowców kwarcowych z Drzewian (NE część Pomorza) i formacji wapieni z Cza-
plinka (SE część Pomorza) w basenie sedymentacyjnym Pomorza Zachodniego w środkowym wizenie (Matyja, 2008); objaśnienia jak do 
Fig. 2.2. Czerwoną ramką zaznaczono granice obszaru przetargowego „Sierpowo”

Fig. 2.8. Rozkład litofacji charakterystycznych dla formacji iłowców z Nadarzyc (SE część Pomorza) w basenie sedymentacyjnym Pomorza 
Zachodniego pod koniec wizenu (Matyja, 2008); objaśnienia jak do Fig. 2.2. Czerwoną ramką zaznaczono granice obszaru przetargowego 
„Sierpowo”
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2.2.2. PERM

2.2.2.1. CZERWONY SPĄGOWIEC

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze „Sierpowo” podłoże podpermskie tworzą 
utwory różnych pięter dewonu górnego oraz karbonu, repre-
zentowane przez węglany oraz skały silikoklastyczne (Matyja, 
2008, 2009; Lech S., 2013). Budowa strukturalna tych utwo-
rów jest rozpoznana nierównomiernie ze względu na słabe 
lub praktycznie nieczytelne refleksy sejsmiczne poniżej gra-
nicy czerwonego spągowca i cechsztynu. W miejscach, gdzie 
jest więcej otworów wiertniczych sięgających do podłoża 
podpermskiego, rekonstrukcja budowy strukturalnej jest bar-
dziej prawdopodobna. Na załączonym szkicu budowy geolo-
giczno-strukturalnej (wg S. Lecha, 2013; Fig. 2.9) widać, że 
zachodnia część obszaru przetargowego „Sierpowo” stanowi 
niewiadomą z punktu widzenia przebiegu stref tektonicznych 
oraz głębokości stropu podłoża podpermskiego. Niepewna 
jest również granica pomiędzy podpermskimi wychodniami 
karbonu i dewonu. Wydaje się prawdopodobne, że w połu-
dniowo-zachodniej części obszaru przetargowego podłoże 
podpermskie zapada do głębokości przekraczającej 4000 m, 
natomiast w części północno-wschodniej występuje na głę-
bokości około 3300 m. Podniesienie to ma związek ze strefą 
krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej.

Utwory czerwonego spągowca występują prawie na całym 
obszarze przetargowym „Sierpowo”. Ich miąższość jest wyraź-
nie zależna od wysokości występowania powierzchni struktural-
nej podłoża podpermskiego (Fig. 2.9). Na obszarze przetargo-

wym osady czerwonego spągowca są wykształcone w facjach 
fluwialno-aluwialnych i plai. Źródłem materiału dla klastycznych 
osadów stożków aluwialnych i osadów koryt fluwialnych były 
erodowane bloki tektoniczne zbudowane głównie z utworów 
karbonu dolnego oraz dewonu górnego (Fig. 2.9). Transport 
materiału detrytycznego odbywał się z północy i północnego-
-wschodu (Kiersnowski, 1997, 1998). Na załączonym szkicu 
przedstawiono główne litofacje w stropie utworów czerwonego 
spągowca oraz miąższość całkowitą tych utworów. Widoczny 
jest silny wzrost miąższości utworów czerwonego spągowca 
w południowo-zachodniej części obszaru „Sierpowo” (Fig. 2.10).

Wzrost miąższości będący wynikiem subsydencji i budo-
wy strukturalnej starszego podłoża powiązany był z rozwo-
jem drobnoklastycznych osadów plai (Fig. 2.10). W strefach 
o małej miąższości osadów stwierdzono osady plai marginal-
nej, osady fluwialnych koryt rozprowadzających oraz osady 
dystalnych stożków aluwialnych. Występowanie piaskow-
ców eolicznych w tej strefie jest problematyczne. Generalnie 
piaskowce czerwonego spągowca występujące w tej strefie 
stanowią doskonałe skały zbiornikowe, w których mogą się 
gromadzić węglowodory migrujące ze skał dewonu i karbonu.

Odkrycia złóż gazu w tej strefie oraz uzyskany materiał 
rdzeniowy umożliwiły przeprowadzenie bardziej szczegółowej 
analizy sedymentologiczno-facjalnej utworów czerwonego 
i białego spągowca (Kiersnowski, 1999). 

Na zrekonstruowanych, niepublikowanych przekrojach 
geologicznych z tego rejonu (niezamieszczonych w tym opra-
cowaniu) wydzielono główne litofacje. Litofacja piaskowcowa 
związana ze środowiskiem sedymentacji fluwialnej (głównie 
osady korytowe) lub płytkomorskiej, najbardziej interesująca 
z punktu widzenia właściwości zbiornikowych i stwierdzonego 

Fig. 2.9. Budowa strukturalna i geologiczna podłoża podpermskiego w rejonie obszaru przetargowego „Sierpowo” (wg S. Lecha, 2013). Czer-
woną ramką zaznaczono granice obszaru przetargowego „Sierpowo”
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w niej występowania gazu ziemnego, została zinterpretowana 
najbardziej szczegółowo (Fig. 2.11). Zmienna miąższość osa-
dów wskazuje na skomplikowaną, blokową tektonikę zwią-
zaną z budową geologiczną starszego podłoża. Na Fig. 2.11 
zaznaczono interpretowane wyniesione bloki tektoniczne 
praktycznie pozbawione osadów czerwonego spągowca.

Największe miąższości piaskowców korytowych stwier-
dzono w wierceniach Bielica 2, Sokole 1 i Debrzno IG-1. Przy-
jęto, że największe miąższości (o potencjalnym znaczeniu 
złożowym) osady te osiągają w bezpośredniej bliskości przy-
puszczalnych barier morfologicznych (płycizn) i na stromieją-
cych skłonach krawędzi basenu. Piaskowce te na pewnych 
obszarach mogą tworzyć poziomy o znacznej rozciągłości 
lateralnej, np. paru kilometrów (okolice wierceń Czarne), ale 
o stosunkowo małych miąższościach (Fig. 2.12). 

Pewne nadzieje można wiązać również z możliwymi nagro-
madzeniami piaskowców płytkomorskich cechsztynu w strefach 
położonych naprzeciwko zakładanych obniżeń między płycizna-
mi stanowiącymi pierwotnie strefy transferu osadów fluwialnych. 

Powyżej osadów czerwonego spągowca w większości 
wierceń stwierdzono dobrze wysortowane piaskowce drobno- 
i średnioziarniste osiągające miąższość do 2,5 m (wiercenie 
Brzozówka 2). Są to osady płytkomorskiej strefy brzegowej 
związane z przerobieniem i wysortowaniem występujących 
w podłożu piaskowców fluwialnych i plai. Wyróżniono w nich 
struktury sedymentacyjne związane z różnokierunkowym 
falowaniem i prądami. Na związek tych piaskowców z trans-

gresją morza cechsztynu zwrócił uwagę Protas (1990), który 
wyróżnił tzw. szarą serię osadową.

Większej miąższości piaskowce związane z transgresją 
morza cechsztyńskiego w specyficznych sytuacjach występo-
wania nad piaskowcami koryt fluwialnych mogą wraz z nimi 
tworzyć litosomy piaskowcowe o znacznym potencjale zbior-
nikowym. Wyżej wymienione osady tworzyły się w trakcie 
stopniowej subsydencji w strefie marginalnej basenu czer-
wonego spągowca. Strefa przykrawędziowego braku lub ni-
skiej subsydencji jest związana z występującymi w podłożu 
czerwonego spągowca utworami dewonu i karbonu. Pozytyw-
nie należy ocenić perspektywiczność utworów czerwonego 
spągowca, których mała miąższość świadczy m.in. o regio-
nalnym położeniu rejonu w strefie przybrzeżnej pierwotnego 
zbiornika sedymentacyjnego. Również często obserwowane 
zgazowanie solanki gazem palnym jest wskaźnikiem dodat-
nim dla perspektyw poszukiwania złóż węglowodorów w czę-
ści obszaru (Fig. 2.13).

Kluczowe zagadnienie stanowi budowa strukturalna 
w spągu cechsztynu i powiązanie wyznaczonych lub interpreto-
wanych litosomów piaskowcowych z pułapkami strukturalnymi. 

Powstanie tych pułapek strukturalnych mogło się wiązać 
ze złożoną budową tektoniczną podłoża podpermskiego. We-
dług mapy geologiczno-strukturalnej S. Lecha (2013; patrz Fig. 
2.9) dyslokacje o kierunkach NW-SE dzielą obszar badań na 
szereg bloków różniących się pod względem litologicznym, 
stratygraficznym i miąższościowym. Uskoki są dwojakiego 

Fig. 2.10. Paleogeografia i litofacje stropu osadów czerwonego spągowca górnego w rejonie obszaru przetargowego „Sierpowo” (granice 
obszaru zaznaczono czerwoną ramką). W północno-wschodniej części obszaru przetargowego widoczne podniesienia strukturalne (H. Kier-
snowski, materiały autorskie)
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Fig. 2.11. Miąższość osadów górnego czerwonego spągowca w strefie krawędziowej basenu sedymentacyjnego. W północno-zachodnim 
fragmencie obszaru „Sierpowo” (granice obszaru zaznaczono czerwoną ramką) miąższość ta nie jest znana z powodu braku danych. Kolorem 
zielonym zaznaczono obszar o zmiennej miąższości w granicach do 50 m. Kolorem jasnożółtym oznaczono obszar o większej miąższości. Po-
dział na dwa kolory ma podkreślić istnienie rozległego progu tektonicznego zlokalizowanego wzdłuż krawędzi basenu czerwonego spągowca 
górnego (H. Kiersnowski, materiały autorskie)

Fig. 2.12. Interpretacja dróg transferu fluwialnego (rozmieszczenia osadów korytowych), mogących stanowić miejsca zwiększonej miąższości 
piaskowców. W południowo-wschodniej części obszaru przetargowego „Sierpowo” (granice obszaru zaznaczono czerwoną ramką) można się 
spodziewać podobnych systemów koryt fluwialnych rozwijających się na przedpolu systemu stożków aluwialnych. Kolor żółty oznacza obszary 
z pokrywą permu klastycznego (H. Kiersnowski, materiały autorskie)
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rodzaju – obejmujące dolny cechsztyn i utwory leżące głębiej 
oraz dyslokacje związane z genezą rowów mezozoicznych, 
z przemieszczaniem się soli cechsztyńskich i mające związek 
z kompleksami nadsolnymi. Procesy halokinetyczne odegrały 
istotną rolę w kształtowaniu się lokalnych podniesień i obniżeń.

Wyniki badań petrograficznych i petrofizycznych

Wyniki badań petrograficznych prowadzonych bezpo-
średnio na obszarze przetargowym „Sierpowo” lub w jego 
najbliższym otoczeniu można znaleźć w licznych publika-
cjach (Maliszewska, 1997; Maliszewska i in., 1998; Kuber-
ska, 1999a, b, c, 2001, 2004; Maliszewska i Kuberska, 2008, 
2009) oraz w dokumentacjach wynikowych otworów wiertni-
czych. Charakterystykę utworów czerwonego spągowca na 
omawianym obszarze oparto głównie na analizie osadów 
z otworów wiertniczych: Bielica 2, Brzozówka 2, Czarne 1, 2, 
3, 5, Czaplinek IG-1 i Sokole 1. Wyróżniono tu następujące 
litofacje: zlepieńcową, piaskowcową i mułowcowo-iłowcową.

Litofację zlepieńcową rozpoznano w otworach Czaplinek 
IG-1 i Sokole 1. W otworze Sokole 1 we frakcji żwirowej zle-
pieńców dominują fragmenty skał pochodzenia osadowego, 
zatem zaliczono je do mikrolitofacji orto- i parazlepieńców oli-
gomiktycznych. Głównymi składnikami żwiru są fragmenty kal-
cy- i dolosparytów oraz oo- i biosparytów. Poza tym występują 
okruchy mułowców i drobnoziarnistych piaskowców. Odmiany 
polimiktyczne (Fig. 2.14) zlepieńców opisano z otworów Cza-
plinek IG-1 i Sokole 1. Charakteryzują się one zróżnicowanym 
składem frakcji psefitowej. Wśród litoklastów spotyka się frag-
menty skał wylewnych (ryolitoidy) oraz osadowych (wapienie, 

piaskowce). Podrzędnie występują okruchy skał metamorficz-
nych (krystaliczne łupki kwarcowo-łyszczykowe). 

Litofacja piaskowcowa jest główną i najpospolitszą lito-
facją wśród osadów czerwonego spągowca. Zgodnie z kla-
syfikacją Petijohna i in. (1972) wyróżniono tu arenity i waki 
sublityczne (Fig. 2.15), subarkozowe i lityczne, sporadycznie 
kwarcowe. Odmiany lityczne piaskowców dominują w otwo-
rach wiertniczych Czaplinek IG-1 i Sokole 1. W otworach 
Czarne 1, 3, 5 i Sokole 1 występują odmiany piaskowców 
szczególnie wzbogacone w skalenie. 

Litofacje mułowcowa i iłowcowa reprezentowane są 
przez osady o strukturze aleurytowej, pelitowej, aleurytowo-
-pelitowej i aleurytowo-psamitowej. Występują powszechnie 
w postaci przewarstwień w piaskowcach. 

Wśród osadów zlepieńcowych wyróżniono odmiany 
drobno- i średniookruchowe, o bezładnym i kierunkowym 
(szczególnie w otworze Sokole 1) ułożeniu materiału żwiro-
wego. Piaskowce są przeważnie drobno- i średnioziarniste. 
W otworze wiertniczym Czaplinek IG-1 wyróżniono piaskow-
ce zlepieńcowate. Ziarna detrytyczne wykazują różny stopień 
obtoczenia i z reguły są izometryczne. Wyjątek stanowią 
wydłużone okruchy skał osadowych w zlepieńcach z otworu 
wiertniczego Sokole 1.

Najpospolitszym składnikiem szkieletu ziarnowego 
w osadach czerwonego spągowca jest kwarc mono- i polikry-
staliczny. Skalenie to druga istotna grupa składników. Najczę-
ściej występuje mikroklin, niezbliźniaczony skaleń potasowy 
i albit szachownicowy. Bardzo często są to ziarna częściowo 
skaolinityzowane, skarbonatyzowane lub znacznie rozpusz-
czone. Grupa litoklastów jest urozmaicona. W otworze Soko-

Fig. 2.13. Budowa strukturalna spągu cechsztynu opracowana na podstawie przekrojów i map strukturalnych sejsmiki 2D. Obraz wskazuje na ist-
nienie wielu niewielkich podniesień strukturalnych. W północno-zachodniej części obszaru przetargowego „Sierpowo” (granice obszaru zaznaczono 
czerwoną ramką) można się spodziewać analogicznych niewielkich podniesień stanowiących potencjalne pułapki dla nagromadzeń węglowodorów. 
Kolorem żółtym oznaczono obszar z pokrywą permu klastycznego a kolorem szarym obszar jej pozbawiony (H. Kiersnowski, materiały autorskie)
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Fig. 2.14. Parazlepieniec polimiktyczny z licznymi okruchami skał wulkanicznych. Otwór Czaplinek IG-1, głęb. 4619,1 m. Zdjęcie z mikroskopu 
polaryzacyjnego, nikole skrzyżowane

Fig. 2.15. Drobnoziarnista waka sublityczna. Widoczne dobrze obtoczone okruchy wapieni oraz półobtoczone ziarna kwarcu i skaleni. Otwór 
Bielica 2, głęb. 3719,3 m. Zdjęcie z mikroskopu polaryzacyjnego, nikole skrzyżowane
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le 1 dominują litoklasty pochodzenia osadowego, szczególnie 
wapieni. Okruchy skał wylewnych występują w zlepieńcach 
z otworu Czaplinek IG-1 oraz powszechne są w piaskowcach. 
Okruchy skał głębinowych i metamorficznych spotyka się tyl-
ko we frakcji psamitowej. Poza podstawowymi składnikami 
szkieletu ziarnowego występują także łyszczyki (do 1% obj.), 
a akcesorycznie tytanit, rutyl, cyrkon, turmalin.

W osadach czerwonego spągowca wśród składników 
spoiw (Maliszewska i Kuberska, 2008) powszechnie wystę-
pują tlenki i wodorotlenki żelaza w formie rozproszonego pig-
mentu lub w asocjacji z minerałami ilastymi, tworzące obwódki 
na ziarnach detrytycznych. Spoiwo ilaste może być składni-
kiem allo- i autigenicznym. Spoiwo allogeniczne typu matriks 
jest powszechne, a jego znaczny udział w skałach wpływa na 
cechy zbiornikowe – przyczynia się do redukcji porowatości 
i ograniczenia zdolności filtracyjnych. Wśród autigenicznych 
minerałów ilastych wyróżniono chloryty (Mg/Fe- i Fe/Mg-chlo-
ryty), illit oraz kaolinit, którego nieco zwiększone ilości zaob-
serwowano w piaskowcach z otworów wiertniczych Brzozów-
ka 2, Czarne 1 i Sokole 1. W serii szarej i brunatnej w skałach 
czerwonego spągowca z otworów Czarne 1–5 Protas (1990) 
stwierdził obecność minerałów mieszanopakietowych illit/
smektyt. Wśród cementów węglanowych wyróżniono kalcyt, 
dolomit, sporadycznie ankeryt. Wyróżniono dwie odmiany kal-
cytu (Kuberska, 2004): czysty, niewykazujący luminescencji 
w CL, w którego skład wchodzą tylko wapń, tlen i węgiel, oraz 
Mn-kalcyt o żółtopomarańczowej i żółtej luminescencji w CL. 
Dolomit stanowi istotny składnik cementu ortochemicznego, 
szczególnie w piaskowcach z otworów Czarne 3 i 5. Przeważ-
nie występuje w postaci różnej wielkości romboedrów, których 
partie przykrawędziowe często mają skład ankerytu. Anhydryt 
występuje powszechnie, a w wielu badanych próbkach pia-

skowców stanowi jeden z głównych składników spoiwa, np. 
w otworze Czarne 5 (Fig. 2.16). 

Spoiwo kwarcowe występuje często, ale w niewielkich ilo-
ściach, tworzy naskorupienia lub obwódki na ziarnach kwarcu 
detrytycznego oraz pojedyncze, euhedralne kryształy.

Dla wybranych próbek piaskowców określono współ-
czynniki porowatości (Kuberska, 2004), które w poszczegól-
nych otworach kształtują się następująco: Czaplinek IG-1: 
0,70–1,33%; Czarne 3: 3,18–4,33%; Sokole 1– 1,86–19,74%. 
Porowatość w zlepieńcach jest niewielka i nie przekracza 
2,7% w otworze wiertniczym Sokole 1. Wartości te określa-
ją porowatość efektywną, wyrażoną stosunkiem objętości 
porów otwartych do całkowitej objętości próbki. Interpretacja 
wyników badań porozymetrycznych (Such, 1996) polega na 
zinterpretowaniu wielkości liczonych z krzywych ciśnień kapi-
larnych oraz na analizie tych krzywych. I tak na przykład, im 
wyższa jest wartość średnicy progowej, tym lepsze są wła-
ściwości filtracyjne skały. Dla analizowanych skał z otworów 
wiertniczych Czarne 3 i Sokole 1 (Kuberska, 2004) wartości 
te wahają się od 0,2 do 5,0 µm, przeważnie około 3 µm, co 
dowodzi niezbyt dobrych właściwości filtracyjnych. Różnice 
wartości efektu histerezy (30–55%) wskazują na stosunko-
wo regularne wykształcenie przestrzeni porowej. Natomiast 
procent porów większych od 1 µm jest bardzo zróżnicowany 
i wynosi od 16 do 62%.Generalnie stwierdza się, że prze-
strzeń porowa jest zdominowana przez mikropory. 

Ogólnie niska przepuszczalność w tych skałach jest spo-
wodowana występowaniem w ich spoiwie detrytu ilasto-muł-
kowego, minerałów ilastych oraz silną cementacją. W wakach 
czerwonego spągowca allogeniczne minerały ilaste szczelnie 
wypełniają przestrzenie porowe. Autigeniczne minerały ilaste 
mają zróżnicowany wpływ na zachowanie porowatości osadu. 

Fig. 2.16. Cement anhydrytowy w piaskowcu subarkozowym. Widoczne efekty częściowej anhydrytyzacji ziaren skaleni. Otwór Czarne 5, 
głęb. 3802,3 m. Zdjęcie z mikroskopu polaryzacyjnego, nikole skrzyżowane
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Występujący tu kaolinit (Brzozówka 2, Czarne 1, Sokole 1) 
tworzy w przestrzeniach porowych formy książeczkowe, ogra-
niczające zdolności filtracyjne. Mniej ograniczający wpływ ma 
kaolinit blokowy lub jego pojedyncze krystality. 

W największym stopniu do zredukowania pierwotnej po-
rowatości opisywanych osadów, oprócz kompakcji, przyczyni-
ła się cementacja, bardzo silnie rozwinięta na analizowanym 
obszarze (Fig. 2.17). Jest to głównie rozwijająca się kilku-
etapowo cementacja kalcytem oraz anhydrytem (Kuberska, 
1999a, 2004; Maliszewska i Kuberska, 2008). Stwierdzono, 
że cementacja zmniejszyła porowatość osadów o 15 do około 
30%, zaś kompakcja mechaniczna o 5 do około 20%, w za-
leżności od próbki. 

W badanych osadach zaobserwowano efekty rozpuszcza-
nia (Fig. 2.18) i przeobrażania diagenetycznego składników 
detrytycznych i cementów. Procesy te miały dominujące zna-
czenie dla powstania porowatości wtórnej – wewnątrzziarnowej 
lub międzykrystalicznej. Szczególnie dobrze rozwijały się one 
w piaskowcach o wysokim potencjale diagenetycznym, głównie 
w obrębie osadów pochodzenia fluwialnego lub aluwialnego.

Wyniki badań petrograficznych pozwalają na sformuło-
wanie następujących wniosków:

• wpływ na zakres działania procesów diagenetycznych 
miało środowisko depozycji;

• negatywny wpływ na porowatość skał miały cementacja, 
głównie węglanowa i anhydrytowa, oraz obecność mine-
rałów ilastych pochodzenia detrytycznego;

• autigeniczne minerały ilaste ograniczały porowatość skał 

w różnym stopniu i spowodowały znaczną redukcję prze-
puszczalności;

• porowatość w badanych skałach ma głównie charakter 
wtórny i powstała na skutek rozpuszczania i przeobraża-
nia diagenetycznego;

• większość próbek poddanych badaniom petrofizycznym 
wykazała niską porowatość i przepuszczalność, a ich 
przestrzeń porowa zdominowana jest przez mikropory.

Potencjał zbiornikowy utworów czerwonego spągowca

Piaskowce górnego czerwonego spągowca stanowią do-
skonałe skały zbiornikowe, w których mogą się gromadzić wę-
glowodory migrujące z utworów dewonu i karbonu. Stwierdzony 
w wierceniu Debrzno IG-1 (na wschód od obszaru przetargo-
wego „Sierpowo”) ok. 50-metrowy pakiet osadów piaszczy-
stych i mułowcowych o porowatości do 8,6% i przepuszczal-
ności do 2,5 mD dał przypływ solanki o wydajności 1,7 m3/h, 
ciężarze właściwym 1,16 g/cm3, mineralizacji 241,3 g/l i zawie-
rającej gaz palny (72,9% CH4, 0,82% węglowodorów ciężkich; 
Witkowski, 1979). Poza tym gaz został stwierdzony w utworach 
czerwonego spągowca w otworze Sokole 1.

Piaszczyste osady czerwonego spągowca na całym 
obszarze jego występowania stanowią potencjalny kolektor 
gazowy. Potwierdza to odkryte w nich nieekonomiczne na-
gromadzenie gazu ziemnego Czarne zlokalizowane na ob-
szarze „Sierpowo” (Fig. 2.13). W strefie Białogardu, leżącej 
na północny zachód od analizowanego obszaru, odkryto zło-

Fig. 2.17. Zależność między utrata porowatości przez piaskowce a kompakcją i cementacja (wg Lundegarda, 1992)
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że gazu w utworach czerwonego spągowca i karbonu. Rów-
nież w rejonie Unisławia (na południowy wschód od obszaru 
„Sierpowo”) z osadów czerwonego spągowca uzyskano nie-
przemysłowy przypływ gazu ziemnego (Buniak i in., 2007). 
W utworach czerwonego spągowca napotkano też niewielkie 
objawy ropy naftowej i gazu ziemnego w otworach Złotów 2, 
Zabartowo 1, Zabartowo 2 oraz Szubin IG-1, zlokalizowanych 
na południe od obszaru przetargowego. Uważa się, że cała 
brzeżna strefa basenu czerwonego spągowca jest perspekty-
wiczna pod względem odkrycia złóż gazu ziemnego.

2.2.2.2. CECHSZTYN

Obszar „Sierpowo” jest usytuowany na granicy dwóch 
dużych jednostek tektonicznych o odmiennej ewolucji: niec-
ki pomorskiej i wału pomorskiego (Raczyńska,1987). Niecka 
pomorska w okresie permskim stanowiła obszar wyniesiony 
względem sąsiednich, o niedużej subsydencji. W obrębie wału 
pomorskiego w górnym czerwonym spągowcu utworzyła się 
potężna bruzda sedymentacyjna o bardzo silnej subsydencji 
termicznej, która trwała przez cały cechsztyn, wczesny i środ-
kowy pstry piaskowiec oraz z przerwami przez cały mezozoik. 
Nagromadzone w niej osady permu i mezozoiku są łącznie 
przeciętnie o 1500–2000 m grubsze niż w niecce pomorskiej.

Pogłębianiu się bruzdy towarzyszył sukcesywny wzrost 
struktur solnych ze wzmożoną aktywnością w starszej jurze 
środkowej, na pograniczu jury i kredy oraz w młodszej póź-
nej kredzie. Powstał system uskoków normalnych o genezie 
tensyjnej na pograniczu bruzdy i dzisiejszej niecki pomorskiej 
o kierunku NW–SE, równolegle do strefy tektonicznej Teis-
seyre’a–Tornquista. 

Na pograniczu kredy i paleogenu nastąpiła regionalna 
inwersja bruzdy, która została wydźwignięta w stosunku do 
otaczających ją obszarów, w tym niecki pomorskiej. Spowo-
dowało to gruntowną przebudowę obszaru. Struktury solne 
usytuowane w tym rejonie zostały zaktywizowane i uzyska-
ły obecny skomplikowany styl budowy tektonicznej. Starsze 
sole kamienne (Na2) cyklotemu PZ2 utworzyły poduszki 
solne, często przy współudziale młodszych soli kamiennych 
(Na3). Dzielące je poziomy dolomitu płytowego (Ca3) i anhy-
drytu podstawowego (A3), zostały tektonicznie porozrywane 
i częściowo wyprasowane, co umożliwiło wymieszanie się 
obu poziomów solnych. Stwierdzone w otworach wiertniczych 
maksymalne tektoniczne miąższości obu serii solnych wyno-
szą od 850 m (Czarne 1) do 1000 m (Czarne 2). Pomiędzy 
poduszkami solnymi powstały strefy wyciśnięć soli kamien-
nych. Również i najstarsze sole kamienne (Na1) o zwięk-
szonych miąższościach (pierwotnie 150–200 m) w rejonach 
rozwoju lokalnych basenów solnych w NE części obszaru 
uległy silnym zburzeniom halotektonicznym. Pod wpływem sił 
tektonicznych dźwigających wał pomorski i wywołujących jed-
nocześnie silne naprężenia kompresyjne sól najstarsza ule-
gła tu spiętrzeniu i wypchnęła ku górze anhydryt górny wraz 
z leżącym na nim dolomitem głównym. Na wielu przekrojach 
sejsmicznych doskonale widać soczewkowate rozchodzenie 
się refleksów od stropu soli najstarszych i stropu anhydry-
tu dolnego. Powstanie takiej struktury halotektonicznej jest 
zjawiskiem korzystnym dla poszukiwań, gdyż struktura jest 
mocno wysklepiona w dolomicie głównym (Ca2). Niestety, na 
przekrojach w niektórych miejscach widać także rozerwanie 
anhydrytu górnego (A1g) i dolomitu głównego (Ca2). Jest to 
spowodowane złuskowaceniem struktury przez uskoki odwró-
cone pochodzenia kompresyjnego. Fragmentaryzacja struktur 

Fig. 2.18. Porowatość śródziarnowa (czerwone strzałki) powstała na skutek częściowego rozpuszczenia skalenia oraz porowatość między 
krystalitami kaolinitu (Kl). Próbka impregnowana niebiesko zabarwioną żywicą. Otwór Czarne 1, głęb. 3808,5 m. Zdjęcie z mikroskopu pola-
ryzacyjnego, bez analizatora



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów26

jest niekorzystnym zjawiskiem dla projektowanej akcji poszu-
kiwawczej. Jeżeli jest silna i struktura będzie rozbita na wie-
le fragmentów, to projektowanie wierceń poszukiwawczych 
stanie pod znakiem zapytania. Aby rozstrzygnąć ten dylemat, 
należy wykonać modelowania strukturalno-tektoniczne.

Obecny styl strukturalny obszaru powstał na przełomie 
kredy i paleogenu, stosunkowo późno, po głównych procesach 
generowania węglowodorów. Należy się więc liczyć z procesa-
mi migracji wtórnej. Opracowanie modelu paleostrukturalnego 
i prześledzenie historii migracji we wcześniejszych jej etapach 
jest trudne przy tak skomplikowanej budowie tektonicznej i wy-
maga wykonania zdjęcia sejsmicznego 3D.

W cechsztynie podstawowe znaczenie dla poszukiwań 
naftowych mają poziomy skał węglanowych cyklotemów 
PZ1– wapień cechsztyński (Ca1) – i cyklotemu PZ2 – dolomit 
główny (Ca2). Wapień cechsztyński, w którym nie występują 
skały macierzyste, ma znaczenie wyłącznie jako skała zbior-
nikowa dla węglowodorów migrujących z podłoża cechsztynu. 
W dolomicie głównym występują jednocześnie skały macie-
rzyste i zbiornikowe.

Wapień cechsztyński (Ca1)

Wapień cechsztyński (Ca1) jest poziomem skał węglano-
wych występujących u podstawy cechsztyńskiego cyklotemu 
PZ1. Skały węglanowe Ca1 powstały w rozległym basenie se-
dymentacyjnym ukształtowanym w wyniku transgresji morza 
cechsztyńskiego (Wagner, 1994).

Na Pomorzu Zachodnim na pograniczu kratonu wschod-
nioeuropejskiego i platformy paleozoicznej, w strefie tektonicz-
nej Teisseyre’a–Tornquista (strefa Koszalin–Chojnice), trans-
gredujące morze napotkało odmłodzony relief powaryscyjski 
w postaci wypiętrzonych bloków tektonicznych podłoża cechsz-
tynu o rozciągłości NW–SE. Na blokach tych powstał archipe-
lag wysp i płycizn, tzw. wyspy pomorskie (Wagner, 1994). W ich 
otoczeniu rozwinął się system raf i bioherm węglanowych z płyt-
kowodnym reżimem sedymentacji. Utworzenie tych struktur bio-
genicznych zawdzięczamy bogatemu zespołowi organizmów 
skałotwórczych takich jak sinice, glony, mszywioły, szkarłupnie 
ramienionogi i ślimaki, a także otwornice i małżoraczki.

Na SW od wysp pomorskich powstał szeroko rozprze-
strzeniony basen morski tworzący strefę paleogeograficzną 
– równię basenową. Równię basenową, tworzącą centralną 
część basenu Ca1, zajmowało płytkie morze mające dobrą 
wymianę wód z oceanem późnopermskim. Dno zbiornika 
było mało zróżnicowaną morfologicznie powierzchnią z nie-
wielkimi, najczęściej rozległymi deniwelacjami. Relief ten był 
odziedziczony po górnym czerwonym spągowcu. Tylko lokal-
nie występowały wyniesienia związane z tektonicznie wypię-
trzonymi blokami podłoża przedcechsztyńskiego. Miąższość 
osadów węglanowych jest mało zróżnicowana i zmienia się 
najczęściej w granicach 5–10 m. Profil basenowy Ca1 wy-
kazuje wyraźną dwudzielność. Kompleks dolny, mikrytowy, 
wykształcony jest w facji madstonów laminowanych i niela-
minowanych i madstonów/wakstonów z nieliczną pokruszo-
ną mikrofauną otwornicowo-małżoraczkową. Występuje tu 
miejscami liczna fauna ramienionogów, małżów, ślimaków 
i osobniczych koralowców. Górny kompleks tworzą onkolity, 
w dolnej części przewarstwiające się z mikrytami, w górnej 
z kopułkami i kolumienkami stromatolitów i cienkimi warstew-
kami biolaminitów z wyraźnie zachowaną strukturą maty glo-
nowej w partiach przystropowych profili.

Skały zbiornikowe w wapieniu cechsztyńskim tworzą głów-
nie kompleksy skał ziarnistych oolitów i onkolitów na platformach 
węglanowych, a także biohermy i rafy glonowo-mikrobialno-
-mszywiołowe na paleowypiętrzeniach podłoża cechsztynu, 

charakteryzujące się wysokimi wartościami porowatości i prze-
puszczalności. Skały macierzyste nie występują w tym poziomie.

Liczne duże złoża gazu ziemnego odkryte w ubiegłych la-
tach w wapieniu cechsztyńskim w południowej części monokli-
ny przedsudeckiej uczyniły z tego poziomu jeden z głównych 
obiektów poszukiwań złóż gazu ziemnego na Niżu Polskim. 
Tworzy on samodzielny, a często także wspólny z osadami 
górnego czerwonego spągowca system hydrodynamiczny, 
izolowany od góry seriami ewaporatów cechsztynu. Na ob-
szarze „Sierpowo” wapień cechsztyński jest wykształcony 
w litofacji basenowej, w wykształceniu litologicznym typowym 
dla równi basenowej. Miąższość skał węglanowych nie prze-
kracza 10 m. Własności zbiornikowe są słabe i nie zaobser-
wowano tu objawów węglowodorów. 

Dolomit główny (Ca2)

Obszar przetargowy „Sierpowo” obejmuje fragment base-
nu dolomitu głównego, obszar południowej części w zachod-
niej gałęzi platformy pomorskiej wraz z przylegającą do niej 
równią basenową (Wagner, 2012). Jest to obszar dość dobrze 
rozpoznany wiertniczo. Wykonano tu 10 otworów zgrupowa-
nych w jego wschodniej i południowej części. Na obszarze 
tym występuje także złoże ropy naftowej „Brzozówka”.

Dolomit główny jest poziomem skał węglanowych (Ca2) 
występujących u podstawy cechsztyńskiego cyklotemu PZ2 
(Wagner, 1994). Dolomit główny powstał w wyniku ingresji 
świeżych wód morskich, która przerwała sedymentację ewa-
poratów PZ1 i spowodowała nawrót sedymentacji węglano-
wej (Wagner, 1994; Wagner i Peryt, 1998). Basen dolomitu 
głównego był morzem śródlądowym, w znacznym stopniu 
odciętym od późnopermskiego oceanu. W dolomicie głów-
nym występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe 
(Wagner, 1994; Kotarba i Wagner, 2007) dla węglowodorów. 
Liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego lub mieszane 
odkryte w dolomicie głównym czynią z tego poziomu jeden 
z głównych obiektów poszukiwań złóż węglowodorów na Niżu 
Polskim. Tworzy on zamknięty system hydrodynamiczny izo-
lowany od góry i dołu seriami ewaporatów i stanowi znakomity 
przykład rozwoju ewaporatowej formacji ropo-gazonośnej.

Sedymentacja osadów dolomitu głównego miała ogólnie 
charakter transgresywno-regresywny, ale w poszczególnych 
częściach basenu model ten ulegał istotnym zmianom i należy 
go rozpatrywać oddzielnie, w zależności od paleogeografii. Pa-
leogeografia dolomitu głównego była ściśle powiązana z podło-
żem, czyli z utworami anhydrytu górnego cyklotemu PZ1. Plat-
formy anhydrytowe PZ1 decydowały o szerokości i nachyleniu 
stoków platform węglanowych dolomitu głównego. Strefa base-
nowa cyklu PZ1 kontynuowała się także w poziomie dolomitu 
głównego. W obrazie paleogeograficznym dolomitu głównego 
wyróżniają się trzy zasadnicze strefy (Wagner, 1994, 2012), 
którym odpowiadają odrębne systemy depozycyjne:

• równia basenowa,
• stoki platform węglanowych,
• platformy węglanowe.

Przestrzenny układ systemów depozycyjnych wraz z ich 
zróżnicowaniem oraz paleomiąższościami przedstawiono na 
mapach paleogeograficznych dolomitu głównego (Wagner, 
1988, 1994, 2012; Wagner i in., 2000; Fig. 2.19).

Na obszarze przetargowym występują wszystkie trzy 
główne systemy depozycyjne dolomitu głównego: system 
równi basenowej, system stoku platformy węglanowej i sys-
tem platformy węglanowej. Obszar jest nierównomiernie roz-
poznany wiertniczo. Zachodnia część równi basenowej i sto-
ku platformy węglanowej są całkowicie nierozpoznane. Strefa 
barierowa jest bardzo słabo rozpoznana. Dobrze rozpoznana 
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jest tylko część południowo-wschodnia. Na tym obszarze wy-
konano 10 otworów wiertniczych (Tab. 2.2), z których 2 były 
powtarzane jako kierunkowe lub krzywione.

System depozycyjny osadów równi basenowej cha-
rakteryzuje się kondensacją i niskoenergetycznym środowi-
skiem sedymentacji, poniżej podstawy falowania. Miąższość 
osadów węglanowych w tej strefie mieści się na ogół w prze-
dziale 5–10 m. W obrębie równi basenowej można wyróżnić 
dwie strefy: część głębszą i część płytszą. 

Głębsza część równi basenowej była kontynuacją rozwo-
ju depocentrum cyklu PZ1 w fazie sedymentacji ewaporatów. 
W dolomicie głównym tworzyły się tu ciemnoszare, lamino-
wane wapienne i dolomitowe rytmity (madstony) o niewielkiej 
miąższości (najczęściej poniżej 10 m), z dużym udziałem sub-
stancji ilastej i organicznej. 

Płytsza część równi basenowej występowała na obrze-
żach głębszej części basenu. Tworzyły się tu głównie dolomi-
ty, a przewarstwienia madstonów warstwowanych występują 
w odstępach centymetrowych (Protas, 1990; Jaworowski i Mi-
kołajewski, 2007; Wagner i Kotarba, 2008). W strefach naj-
płytszych pojawiają się cienkie przewarstwienia wakstonów 
i niekiedy pakstonów utworzonych w wyniku działania den-
nych prądów trakcyjnych lub rozcieńczonych prądów zawie-
sinowych (cienkie turbidyty). Muły węglanowe były miejscami 
stabilizowane mikrobialnie. Miąższość dolomitu głównego 
w tej strefie może wzrosnąć do ok. 20 m.

Na obszarze „Sierpowo” występują wyłącznie osady płyt-
szej części równi basenowej (Fig. 2.19). Równia basenowa 
dolomitu głównego utworzyła się u podnóża stoku platformy 
anhydrytu górnego i w strefie basenowej o relatywnie małych 
miąższościach siarczanów. Środowisko to charakteryzowało 
się spokojną sedymentacją, poniżej podstawy falowania. Do-
minują tu madstony laminowane, o niedużych miąższościach, 
poniżej 10 m. W obrębie tej równi basenowej wydzielono stre-
fę przejściową pomiędzy równią a stokiem – dystalna część 
stoku/równia basenowa. W tej strefie występują cienkie prze-
warstwienia drobnoziarnistych piasków węglanowych, czasem 
nawet pakstonów i wakstonów, przetransportowanych przez 
prądy zawiesinowe ze strefy stoku. Na obszarze równi baseno-
wej zdecydowanie dominują skały macierzyste dobrej jakości.

Równia basenowa na obszarze przetargowym została 
rozpoznana otworami Brzozówka 1, Brzozówka 1A (omawia-

ne łącznie), Brzozówka 2, Czarne 5, Szczecinek IG-1 i Borki 
1, Borki 1Z, Borki 1 Zbis (omawiane łącznie). 

Brzozówka 1, Brzozówka 1A

Otwory Brzozówka 1 i Brzozówka 1A zostały wykona-
ne w tej samej lokalizacji. Otwór Brzozówka 1 zakończył się 
w dolomicie głównym, nie przewiercając go, a otwór Brzozów-
ka 1A przewiercił cechsztyn.
Miąższość dolomitu głównego (wg miary geofizycznej): 
3,0 m (być może miąższość Ca2 jest mniejsza niż w rzeczy-
wistości z powodu ścięć tektonicznych).
Litofacja: wapienna.
Mikrofacje + środowiska depozycji: brak rdzenia.
Strefa paleogeograficzna: równia basenowa. 
Diageneza: brak rdzenia.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: przewaga miąższo-
ściowa skał macierzystych.

Brzozówka 2

Miąższość dolomitu głównego (wg miary wiertniczej): 7,35 m.
Litofacja: wapienna.
Mikrofacje + środowiska depozycji: znaczny brak uzysku 
rdzenia wiertniczego z utworów dolomitu głównego uniemoż-
liwia szczegółową analizę sedymentologiczną tych utworów 
(dostępne jedynie około 0,85 m rdzenia). Profil został odtwo-
rzony w oparciu o materiały geofizyki wiertniczej. Jest to profil 
zdominowany przez sublitoralne muły węglanowe o charakte-
rze rytmitów związanych z równią basenową. Bardzo prawdo-
podobne jest występowanie redeponowanych utworów ziar-
nistych osadzonych u podnóża stoku platformy węglanowej.
Strefa paleogeograficzna: równia basenowa + dystalna 
część podnóża platformy węglanowej.
Diageneza: w związku z nieznacznym uzyskiem rdzenia 
wiertniczego z poziomu dolomitu głównego brak jest wiary-
godnych danych dotyczących przeobrażeń diagenetycznych 
i ich wpływu na własności petrofizyczne – wg opisów w do-
stępnym materiale rdzeniowym widoczne są spękania i za-
bliźnione szczeliny.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: przewaga miąż-
szościowa skał macierzystych o charakterze mułów węgla-

Otwór
wiertniczy

Interwał dolomitu głównego  
(w metrach; w nawiasie  

miąższość; miara geofizyczna)

Interwał dolomitu głównego 
 (w metrach; w nawiasie  

miąższość; miara wiertnicza)

Strefa paleogeograficzna 
 (pogrubionym drukiem wyróżniono  

przeważające w danym profilu środowiska)

Bielica 2 3332,00–3377,50 (45,5) 3341,50–3387,10 (45,6) stok – bariera – niskoenergetyczna równia 
platformowa

Brzozówka 1, 
Brzozówka 1A (3,0) brak rdzenia równia basenowa

Brzozówka 2 (6,5) (7,35) równia basenowa + dystalna część
podnóża stoku platformy węglanowej

Czarne 1 3572,50–3606,00 (33,5) 3572,70–3606,50 (33,8) zewnętrzny stok bariery + bariera
Czarne 2 3574,00–3585,00 (11,0) 3572,00–3582,5 (10,5) równia basenowa – stok
Czarne 3 3597,00–3613,50 (16,50) 3598,60–3614,90 (16,30) stok
Czarne 4 3547,50–3565,00 (17,5) dolomit główny przewiercony świdrem stok (wyższa część)

Czarne 5 3487,50–3491,00 (3,5) 3494,60–3497,90 (3,3) równia basenowa – dystalna część podnóża 
stoku platformy węglanowej

Szczecinek IG-1 3115,50–3119,00 (>3,5)
nieprzewiercony brak rdzenia równia basenowa

Borki 1, 
Borki 1Z, Borki 

1Zbis
(3,0) brak rdzeni równia basenowa

Fig. 2.2. Zależność między utratą porowatości przez piaskowce a kompakcją i cementacją (wg Lundegarda, 1992)
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Fig. 2.19. Lokalizacja obszaru przetargowego „Sierpowo” na tle fragmentu mapy paleogeograficznej dolomitu głównego (Ca2) w Polsce (Wa-
gner, 2012)
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nowych (madstony) nad wyinterpretowanymi na podstawie 
danych geofizycznych skałami zbiornikowymi o charakterze 
redeponowanych piasków węglanowych (pakstony).

Czarne 5

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary wiert-
niczej): 3494,6–3497,9 m; 3,3 m.
Litofacja: wapienna
Mikrofacje + środowiska depozycji: w interwale 3494,6–
3497,9 m występują sublitoralne muły węglanowe (madstony 
i wakstony) powstałe poniżej podstawy falowania, sedymen-
tacja z zawiesiny, rzadziej z prądów dennych, sporadycznie 
występują cienkie warstwy redeponowanych piasków węgla-
nowych. W interwale 3497,0–3497,6 m występuje warstwa zle-
pieńca węglanowego o rozproszonym szkielecie ziarnowym.
Strefa paleogeograficzna: równia basenowa i dystalna 
część podnóża stoku platformy węglanowej.
Diageneza: kompakcja mułów węglanowych oraz cienkich 
warstw redeponowanych piasków mułowych, liczne mikro-
stylolity, miejscami rekrystalizacja zaciera cechy struktural-
no-teksturalne skał, cementacja anhydrytowa miejscami do-
prowadziła do powstania pseudomorfoz anhydrytowych po 
ziarnach i bioklastach. 
Własności petrofizyczne: porowatość 0,21–1,08%, nieprze-
puszczalne.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: praktycznie są to 
(oprócz 30-centymetrowa warstwy zlepieńca węglanowego) 
wyłącznie skały macierzyste o charakterze madstonów.
Objawy i wynik opróbowania: nieznaczne wykropliny ropy 
naftowej z rdzenia, przypływ płuczki skażonej siarkowodorem.

Szczecinek IG-1 

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary geofi-
zycznej): 3115,5–3119,0 m; >3,5 m (dolomit główny jest nie-
przewiercony).
Litofacja: dolomitowo-wapienna.
Mikrofacje + środowiska depozycji: brak rdzenia.
Strefa paleogeograficzna: równia basenowa. 
Diageneza: brak rdzenia.
Własności petrofizyczne: porowatość: brak danych, prze-
puszczalność: silna szczelinowatość.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: przewaga miąższo-
ściowa skał macierzystych.
Objawy i wynik opróbowania: w interwale dolomitu głów-
nego w trakcie wiercenia nastąpiła erupcja silnie zgazowanej 
solanki z gazem palnym i siarkowodorem (CH4 – 2,27% obj., 
H2S – 67% obj.). Po zamknięciu prewentera ciśnienie szyb-
ko osiągnęło wartość G = 2,15×10³ hPa. Otwór zlikwidowano 
w trybie awaryjnym.

Borki1, Borki 1Z, Borki 1Zbis

Wszystkie 3 otwory zostały wykonane w tej samej lokali-
zacji. Otwór Borki 1 zakończył się w wapieniu cechsztyńskim 
(Ca1). Otwór kierunkowy Borki 1Z nie przewiercił cechsztynu. 
Otwór Borki 1Zbis osiągnął karbon dolny. We wszystkich otwo-
rach stwierdzono wielokrotne powtórzenia dolomitu głównego 
(Ca2) w wyniku działalności uskoków odwróconych.
Miąższość dolomitu głównego (wg miary geofizycznej): 
3,0 m (z profilu Borki 1Z).
Litofacja: wapienna.
Mikrofacje + środowiska depozycji: brak rdzenia.
Strefa paleogeograficzna: równia basenowa.
Diageneza: brak rdzenia.

Skały zbiornikowe/skały macierzyste: przewaga miąż-
szościowa skał macierzystych.

Strefę systemu równi basenowej dolomitu główne-
go na obszarze przetargowym „Sierpowo” należy ocenić 
jako perspektywiczną, szczególnie na obszarze oddziały-
wania dystalnej części stoku platformy węglanowej.

System depozycyjny stoku platformy węglanowej. 
Stoki platform węglanowych są nierozerwalnie związane 
z platformami, ale reprezentują całkowicie inne środowiska 
sedymentacji. Systemy depozycyjne stoków są uzależnione 
od oddziaływania dwóch przeciwstawnych środowisk: płytko-
wodnej, wysokoenergetycznej zewnętrznej krawędzi bariery 
i względnie głębokowodnej, niskoenergetycznej strefy równi 
basenowej. Ogromne zróżnicowanie miąższości i facji osa-
dów stokowych wynika głównie z morfologii krawędzi plat-
formy węglanowej, kąta nachylenia stoku oraz prądów mor-
skich przemieszczających się równolegle do stoku platform. 
Charakterystyczne dla tych stref są bardzo duża zmienność 
osadów i struktury deformacyjne w postaci warstwowania za-
burzonego. Są to osady osuwisk schodzących wzdłuż stoku 
platformy węglanowej, takie jak zlepieńce i brekcje sedymen-
tacyjne, a także osady kohezyjnych spływów grawitacyjnych. 
Częstsze występowanie uziarnienia frakcjonalnego normal-
nego świadczy o obecności turbidytów, tj. osadów prądów 
zawiesinowych. Miąższość osadów stoku jest najbardziej 
zróżnicowana w całym basenie sedymentacyjnym i wynosi od 
kilku do ponad 200 m w zależności od konfiguracji przebiegu 
bariery i kąta nachylenia stoku. Wyróżniamy dwa podstawo-
we rodzaje stoków:

• łagodny,
• stromy.

Stok stromy występuje przy zwiększonym kącie nachyle-
nia dna basenu. Charakterystyczną jego cechą są małe miąż-
szości osadów, rzędu od kilku do kilkunastu metrów. Często 
występują tu brekcje i silne kontrasty facjalne, np. greinstony 
oolitowe – madstony laminowane. Generalnie była to wąska 
strefa „wymiatania” osadów przez prądy zawiesinowe i trak-
cyjne, a także grawitacyjne spływy niezlityfikowanych lub czę-
ściowo zlityfikowanych osadów. Poniżej tej strefy, u podnóża 
stoku, tworzą się niekiedy nasypy redeponowanych osadów 
węglanowych w rodzaju stożków, składające się z materiału 
węglanowego pochodzącego z platform węglanowych, trans-
portowanego po stoku przez prądy zawiesinowe i spływy gra-
witacyjne (Jaworowski i Mikołajewski, 2007). Dolomit główny 
w strefie nasypów osiąga miejscami 60–80 m miąższości. 
Generalnie środowisko sedymentacji na stoku było poniżej 
podstawy falowania, z wyjątkiem górnego stoku, gdzie falo-
wanie mogło docierać w czasie epizodów sztormowych. Na 
obszarze „Sierpowo” występuje wyłącznie stok stromy rozpo-
znany otworami wiertniczymi Czarne 1, Czarne 2, Czarne 3, 
Czarne 4.

Czarne 1

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary wiert-
niczej): 3572,7–3606,5 m; 33,8 m.
Litofacja: dolomitowa.
Mikrofacje + środowiska depozycji: w interwale 3572,7–
3589,0 m występują sublitoralne, miejscami przekątnie war-
stwowane piaski węglanowe (greinstony ooidowe i peloidowe 
powstałe powyżej podstawy falowania (w tym piaski mułowe 
– pakstony), sporadycznie zlepieńce węglanowe (flotstony) 
– wypełnienia kanałów prądów trakcyjnych, biostabilizacja 
osadu, częste kłęby mikrobialne, a w części górnej przerosty 
mikrobialne. Porowatość: 0,11–9,19%. W interwale 3589,0–
3590,0 m występują sublitoralne muły węglanowe (madstony) 
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powstałe poniżej podstawy falowania. Sedymentacja głów-
nie z zawiesiny, biostabilizacja osadu: przerosty mikrobialne. 
Porowatość: 0,46–0,78%. W interwale 3590,0–3597,0 m wy-
stępują sublitoralne piaski węglanowe powstałe powyżej pod-
stawy falowania (w tym piaski mułowe – pakstony), reprezen-
tujące słabo aktywny system płycizn z wypełnieniami kanałów 
prądów trakcyjnych, miejscami piaski stabilne(?). Porowatość: 
0,67–8,88%. W interwale 3597,0–3605,5 m występują sub-
litoralne muły węglanowe (madstony) z przewarstwieniami 
węglanowych mułów piaszczystych i węglanowych piasków 
mułowych (pakstony), rytmity: osady z zawiesiny i słabych 
trakcyjnych prądów dennych. W interwale: 3603,9–3605,3 m 
– osuwisko; występują sublitoralne muły węglanowe z frag-
mentami mat i przerostów mikrobialnych, klasty anhydrytu. 
Porowatość: 0,21–9,42%.
Strefa paleogeograficzna: zewnętrzny stok bariery + bariera 
– stok – zewnętrzny stok bariery + bariera – stok.
Diageneza: silna cementacja anhydrytowa, miejscami roz-
puszczanie ziaren węglanowych przyczyniające się do polep-
szenia własności zbiornikowych, kompakcja, rozpuszczanie, 
szczelinowatość. 
Własności petrofizyczne: porowatość: <1–9,42%, prze-
puszczalność: nieprzepuszczalne – 2,85 mD.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: znaczna przewaga 
miąższościowa skał zbiornikowych nad skałami macierzystymi.
Objawy i wynik opróbowania: w interwale 3595,0–3597,0 m 
rdzeń nasycony ropą, w wyniku opróbowania – brak przypływu.

Czarne 2

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary wiert-
niczej): 3572,0–3582,5 m; 10,5 m.
Litofacja: dolomitowa.
Mikrofacje + środowiska depozycji: w interwale 3572,0–
3582,5 m występują sublitoralne muły węglanowe z rozpro-
szonym kwarcem (madstony) powstałe poniżej podstawy fa-
lowania, z przewarstwieniami (szczególnie w wyższej części 
profilu) piasków węglanowych (greinstony) oraz węglanowych 
piasków mułowych (pakstony). Sedymentacja z prądów za-
wiesinowych i z zawiesiny. W spągu profilu, w kompleksie 
mułów węglanowych, występują utwory matopodobne. Poro-
watość: 0,11–1,25%.
Strefa paleogeograficzna: stok.
Diageneza: kompakcja w redeponowanych piaskach węgla-
nowych, cementacja anhydrytowa, szczeliny bardzo często 
wypełnione solą lub anhydrytem. 
Własności petrofizyczne: porowatość: 0,11–1,25%, prze-
puszczalność: nieprzepuszczalne.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: nieznaczna przewa-
ga miąższościowa skał macierzystych nad bardzo słabej jako-
ści skałami zbiornikowymi.
Objawy i wynik opróbowania: w interwale 3572,0–3579,0 m 
ślady ropy w rdzeniu, wynik opróbowania – brak przypływu.

Czarne 3

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary wiert-
niczej): 3598,6–3614,9 m; 16,3 m.
Litofacja: dolomitowa.
Mikrofacje + środowiska depozycji: w interwale 3598,6–
3610,0 m występują sublitoralne muły węglanowe powstałe 
poniżej podstawy falowania (madstony z przewarstwieniami 
węglanowych piasków mułowych (pakstony), głównie rytmi-
ty – sedymentacja z rozcieńczonych prądów zawiesinowych 
i z zawiesiny, miejscami intensywna biostabilizacja osadu. Po-
rowatość: 0,5–15,94%. W interwale 3610,0–3614,0 m wystę-

pują muły węglanowe z fragmentami warstw anhydrytowych. 
Porowatość: nie badano. W interwale 3614,0–3614,9 m wy-
stępują sublitoralne muły węglanowe o charakterze rytmitów 
(madstony); strefa poniżej podstawy falowania, sedymentacja 
z zawiesiny, rzadziej z prądów dennych, niekiedy biostabili-
zacja osadu. Porowatość: nie badano. W interwale 3609,0–
3610,0 m występują rytmity leżące bezpośrednio na utworach 
osuwiska (kąt w spągu dochodzi do 45°).
Strefa paleogeograficzna: stok – równia basenowa.
Diageneza: silna cementacja anhydrytowa i kompakcja, czę-
ściowe rozpuszczanie ziarn węglanowych oraz mułów węgla-
nowych miejscami prowadzące do powstania znacznej wtór-
nej porowatości, mikroszczelinowatość.
Własności petrofizyczne: porowatość: 0,57–15,94% (tylko 
z interwału 3598,6–3610,0 m), przepuszczalność: nie badano.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: przewaga miąż-
szościowa skał macierzystych typu madstonów nad skałami 
zbiornikowymi typu redeponowanych pakstonów, w których 
doszło do powstania wtórnej porowatości. 
Objawy i wynik opróbowania: w interwale 3598,5–3613,5 
m ślady ropy w rdzeniu; po kwasowaniu uzyskano przypływ 
solanki z ropą i zgazowanej gazem palnym.

Czarne 4

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary geofi-
zycznej): 3547,5–3565,0 m; 17,5 m.
Litofacja: dolomitowa.
Mikrofacje + środowiska depozycji: w związku z brakiem 
soli starszych poziom dolomitu płytowego błędnie przyjęto za 
dolomit główny, a utwory dolomitu głównego zostały przewier-
cone świdrem. Uproszczony profil został odtworzony na pod-
stawie pomiarów geofizycznych i opisu próbek okruchowych. 
W interwale 3547,0–3551,7 m występują sublitoralne muły 
węglanowe, najprawdopodobniej o charakterze wakstonów. 
W interwale 3551,7–3559,0 m występują sublitoralne węgla-
nowe piaski mułowe (redeponowane z wyższej części sto-
ku i bariery), najprawdopodobniej o charakterze pakstonów. 
w interwale 3559,0–3565,0 m występują sublitoralne muły 
węglanowe – najprawdopodobniej o charakterze madstonów.
Strefa paleogeograficzna: stok (wyższa część).
Diageneza: brak danych.
Własności petrofizyczne: porowatość i przepuszczalność – 
brak danych.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: przewaga miąższo-
ściowa skał macierzystych nad raczej bardzo słabej jakości 
skałami zbiornikowymi wykształconymi jako redeponowane 
węglanowe piaski mułowe (pakstony). 
Objawy i wynik opróbowania: brak przypływu, brak śladów 
bituminów.

System stoku platformy węglanowej jest najbardziej 
perspektywiczny na obszarze przetargowym „Sierpowo” 
z uwagi na współwystępowanie znacznej miąższości skał 
macierzystych i zbiornikowych. Zachodnia część stoku 
platformy węglanowej jest nierozpoznana wiertniczo.

System platform węglanowych. Platformy węglanowe 
dolomitu głównego w Polsce tworzą rozległe tarasy sedy-
mentacji płytkowodnej występujące w całej brzeżnej części 
basenu sedymentacyjnego (Wagner, 1988, 1994). Szerokość 
platform jest zmienna w szerokich granicach – od kilkunastu 
do 150 km. Platformy mają bardzo urozmaicony przebieg linii 
zewnętrznej z głęboko wcinającymi się zatokami równi base-
nowej. Morfologia poszczególnych platform była zmienna: od 
bardzo płaskich do silnie zróżnicowanych. Było to uzależnio-
ne od budowy geologicznej podłoża i jego paleoreliefu. Miąż-
szość dolomitu głównego na platformach wynosiła przeciętnie 
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30–40 m, lokalnie w kulminacjach osiągała 60–120 m. Reżim 
sedymentacyjny był generalnie płytkowodny z przewagą osa-
dów wysokoenergetycznych. Osady platformowe dolomitu 
głównego charakteryzują się największym zróżnicowaniem 
środowisk sedymentacyjnych i mikrofacji. Na platformie moż-
na wyróżnić cztery główne strefy facjalne: 

• barierową,
• równi platformowej,
• saliny,
• subarealnej części platformy.

Strefa barierowa rozciągała się na zewnętrznej krawę-
dzi platform, od strony otwartego morza. Bariery tworzyły się 
stopniowo, w miarę rozwoju sedymentacji węglanowej, aż 
zaczynały pełnić rolę przeszkody morfologicznej i oddzieliły 
obszar otwartego morza od pozostałej części platformy. Są 
one powszechnie, aczkolwiek nie wszędzie wyraźnie rozwi-
nięte (Jaworowski i Mikołajewski, 2007). Najczęściej występu-
ją w sąsiedztwie stref o stromym nachyleniu stoku platformy. 
Osady barier reprezentują środowisko aktywnych piasków 
węglanowych (oolitowo-onkolitowych), stabilizowanych mata-
mi mikrobialnymi i budowli organogenicznych, mikrobialno–
glonowych, typu stromatolitów i trombolitów, związanych ze 
szczególnie wysoką energią wód zbiornika sedymentacji.

Równia platformowa rozciągała się za strefą barierową. 
Zajmowała bardzo duży obszar – pod tym względem była 
największą jednostką paleogeograficzną w obrębie platfor-
my węglanowej. Była też zróżnicowana mikrofacjalnie i baty-
metrycznie. W obrębie równi platformowej wyróżniamy dwie 
główne strefy:

• wysokoenergetyczną, 
• niskoenergetyczną.

Strefami wysokoenergetycznymi nazywamy obszary 
równi platformowej o wysokiej aktywności hydrodynamicznej 
spowodowanej głównie falowaniem. Strefy te tworzyły się na 
lokalnych elewacjach i w strefach płycizn na zapleczu barier 
i na obszarach przybrzeżnych. Częste są utwory mikrobialne 
w postaci stabilizujących osad biolamin oraz budowle mikro-
bialne (maty i stromatolity) oraz trombolity. Strefy niskoener-
getyczne występowały na zapleczu barier i płycizn oolitowo-
-onkolitowych oraz w często rozległych obniżeniach równi 
platformowej. W osadach dominowały ciemnoszare, sublito-
ralne węglanowe muły piaszczyste i muły węglanowe, czę-
sto węglanowe piaski mułowe i utwory mikrobialne, tworzące 
wakstony i madstony, ponadto pakstony i bandstony (Jawo-
rowski i Mikołajewski, 2007). Powszechnie występują maty 
mikrobialne, dość częste są struktury fenestralne. Spora-
dycznie pojawiają się niskie, zaczątkowe budowle mikrobial-
ne. W północnej części obszaru przetargowego „Sierpowo” 
występuje rozległa strefa barierowa (Fig. 2.19) rozpoznana 
otworem wiertniczym Bielica 2, a poza wschodnią granicą ob-
szaru – otworem Sokole 1. 

Bielica 2

Interwał i miąższość dolomitu głównego (wg miary geo-
fizycznej): 3332,0–3378,0 m; 46,0 m; (wg miary wiertniczej): 
3341,5–3387,1 m; 45,6 m.
Litofacja: dolomitowa.
Mikrofacje + środowiska depozycji: w interwale 3341,5–
3346,0 m występują sublitoralne, stabilne piaski mułowe, 
biostabilizacja osadu, sporadyczne przerosty mikrobialne, 
w spągu kłęby mikrobialne. Porowatość: 3,57%, przepusz-
czalność: 0,03 mD. w interwale 3346,0–3356,0 m wystę-
pują sublitoralne piaski węglanowe (onkolity, oolity) oraz 
piaski mułowe (pakstony), powstałe powyżej podstawy falo-
wania, w słabo aktywnym systemie płycizn z wypełnieniami 

kanałów prądów trakcyjnych, miejscami piaski stabilne. Po-
rowatość: 5,84–12,0%, przepuszczalność: 0,01–0,93 mD. 
W interwale 3356,0–3365,0 m występują sublitoralne muły 
węglanowe powstałe poniżej podstawy falowania z przewar-
stwieniami węglanowych piasków mułowych, głównie rytmi-
ty – sedymentacja z rozcieńczonych prądów zawiesinowych 
i z zawiesiny, miejscami struktury pogrązowe. Porowatość: 
0,72–8,94%, przepuszczalność: 0,0–2,09 mD. W interwale 
3365,0–3384,0 m występują sublitoralne piaski węglanowe 
(onkolity, oolity) powstałe powyżej podstawy falowania (w 
tym piaski mułowe), miejscami piaski stabilne – słabo ak-
tywny system płycizn, sporadycznie biostabilizacja osadu, 
miejscami osady kanałów prądów trakcyjnych. W spągu maty 
mikrobialne i zaczątkowe budowle mikrobialne. Porowatość: 
0,73–15,15%, przepuszczalność: 0,0–12,70 mD. W interwale 
3384,0–3387,1 m występują zlepieńce i brekcje węglanowe 
i anhydrytowe o rozproszonym i zwartym szkielecie ziarno-
wym – osuwisko rozdrobnione, fragmenty warstw piasków 
węglanowych, stromatolitów i mat mikrobialnych. W górnej 
części ostaniec erozyjny (zasypany stromatolit). Porowatość: 
brak danych, przepuszczalność: brak danych.
Strefa paleogeograficzna: niskoenergetyczna równia plat-
formowa – bariera – zewnętrzny stok bariery – bariera – ze-
wnętrzny stok bariery. 
Diageneza: cementacja anhydrytowa i halitowa, miejscami 
rozpuszczanie ziaren węglanowych przyczyniające się do po-
lepszenia własności zbiornikowych, kompakcja, rozpuszcza-
nie, szczelinowatość. 
Własności petrofizyczne: porowatość średnia – 7,58%, 
przepuszczalność: od nieprzepuszczalnych do 12,70 mD 
(szczelinowatość).
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: znaczna przewaga 
miąższościowa skał zbiornikowych nad skałami macierzystymi.
Objawy i wynik opróbowania: w stropie punktowe ślady 
ropy. W trakcie opróbowania zapięto próbnik w interwale do-
lomitu głównego. Uzyskano słaby przypływ solanki z gazem 
bezgazolinowo-azotowo-helowym. Skład gazu: CH4–70,68%, 
węglowodory wyższe –1,99%, N2–26,60%, H2– 0,28%.

Sokole 1

Miąższość dolomitu głównego (wg miary wiertniczej): 57,2 m.
Litofacja: dolomitowa.
Mikrofacje + środowiska depozycji: uproszczony profil tych 
utworów został odtworzony w oparciu o opisy zawarte w do-
kumentacji wynikowej otworu Sokole 1 (Binder, 1989b) oraz 
materiały geofizyki wiertniczej. Dolomit jest silnie spękany, 
liczne zlustrowania na laminach ilastych pod kątem 25–85°, 
miejscami skała ma charakter brekcji tektonicznej spojonej 
halitem, co świadczy o bliskości strefy dyslokacyjnej. Wydaje 
się bardzo prawdopodobne (na podstawie analizy karotażu), 
że w otworze wiertniczym Sokole 1 utwory dolomitu głównego 
są powtórzone.
Część nierdzeniowana: najprawdopodobniej występują tu 
piaski węglanowe (greinstony) związane z wysokoenerge-
tycznym środowiskiem bariery węglanowej.
Część rdzeniowana: dominują pakstony i greinstony ooidowe, 
rzadziej peloidowe, niekiedy intraklastowe oraz występujące 
w dolnej części profilu pakstony poglonowe. Utwory mikrobial-
ne mają niewielki udział w profilu, miejscami występują w for-
mie subtelnej biolaminacji. Bioklasty (głównie małże).
Strefa paleogeograficzna: bariera + zewnętrzny stok bariery.
Diageneza: kompakcja ziaren węglanowych oraz miejsca-
mi zaawansowana cementacja siarczanowa spowodowały 
znaczną redukcję pierwotnie dobrych własności zbiorniko-
wych w kompleksach piasków węglanowych. Rekrystalizacja 
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i mikrytyzacja powodują niekiedy zatarcie cech strukturalno-
-teksturalnych skały.
Skały zbiornikowe/skały macierzyste: skały zbiornikowe, 
brak skał macierzystych.

W strefie barierowej występują prawie wyłącznie ska-
ły zbiornikowe, co jest zjawiskiem korzystnym dla tworzenia 
się złóż węglowodorów migrujących głównie ze strefy stoku 
platformy węglanowej, a także ze strefy niskoenergetycznej 
platformy węglanowej. Jednak w tym szczególnym przypad-
ku należy rozważyć znaczenie tektoniki. Strefa barierowa na 
obszarze przetargowym ma bardzo skomplikowaną budowę 
geologiczną wynikającą z jej położenia geologicznego i histo-
rii przemian tektonicznych. Jest ona usytuowana w pobliżu 
granicy dwóch dużych jednostek tektonicznych o odmiennej 
historii ewolucji: niecki pomorskiej i wału pomorskiego (Ra-
czyńska, 1987). Niecka pomorska w okresie permskim sta-
nowiła obszar wyniesiony o niedużej subsydencji. Na tym 
obszarze rozciągała się platforma węglanowa dolomitu głów-
nego. Strefa równi basenowej Ca2 jest położona w obrębie 
wału pomorskiego, na którego obszarze w Ca2 istniała potęż-
na bruzda sedymentacyjna o bardzo silnej subsydencji. Na 
pograniczu kredy i paleogenu nastąpiła regionalna inwersja 
bruzdy, która została wydźwignięta w stosunku do otacza-
jących ją obszarów, w tym niecki pomorskiej. Spowodowało 
to gruntowną przebudowę obszaru, na którym położona była 
strefa barierowa. Struktury solne usytuowane w tym rejonie 
zostały zaktywizowane i uzyskały obecny styl budowy tekto-
nicznej. Powstał bardzo skomplikowany system struktur sol-
nych z licznymi uskokami odwróconymi, obejmujący także ak-
tywizację soli najstarszych (Na1), a więc bardzo komplikujący 
położenie strukturalne dolomitu głównego, który miejscami 
został tektonicznie porozrywany. 

Strefa barierowa dolomitu głównego na obszarze 
„Sierpowo” jest perspektywiczna, z uwzględnieniem 
komplikacji tektonicznych.

Podsumowanie

1. Na obszarze przetargowym „Sierpowo” wapień cechsz-
tyński wykształcony jest w litofacji basenowej, w wy-
kształceniu litologicznym typowym dla równi baseno-
wej. Miąższość skał węglanowych nie przekracza 10 m. 
Własności zbiornikowe są słabe i nie zaobserwowano tu 
większych objawów węglowodorów. 

2. W dolomicie głównym (Ca2) występują skały zarówno 
macierzyste, jak i zbiornikowe. Skały macierzyste są 
związane głównie ze środowiskami równi basenowej 
i stoku platformy węglanowej. Skały zbiornikowe wystę-
pują głównie w środowiskach strefy barierowej i stoku 
platformy węglanowej oraz podrzędnie w obrębie równi 
basenowej, w strefach występowania turbidytów.
a. Własności zbiornikowe, z uwagi na powszechność 

impregnacji skał węglanowych przez anhydryt i sól 
kamienną, są zależne od szczelinowatości i wtórnej 
porowatości zrozpuszczania, a więc tylko częściowo 
zależne od wykształcenia mikrofacjalnego. 

b. Wszystkie strefy paleogeograficzne dolomitu główne-
go na obszarze: system równi basenowej (w strefach 
występowania turbidytów), system stoku platformy 
węglanowej, system platformy węglanowej – strefy 
barierowe są perspektywiczne. Mogą tu występować 
nieduże złoża ropno-gazowe. 

c. Dla stref barierowych i stoku platformy węglanowej 
należy uwzględnić możliwość negatywnego znacze-
nia deformacji tektonicznych.

d. Zachodnia część stoku platformy węglanowej jest nie-

rozpoznana wiertniczo.
e. Zachodnia część równi platformowej jest nierozpozna-

na wiertniczo.
f. Obszar strefy barierowej jest bardzo słabo rozpoznany 

wiertniczo.

2.2.3. TRIAS

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” utwory triasu zo-
stały przewiercone w otworach:

• Bielica 2: głębokość 1707–3006 m, miąższość 1299 m,
• Borki 1,
• Borki 1Z,
• Borki 1Zbis,
• Brzozówka 1,
• Brzozówka 1A,
• Brzozówka 2,
• Czarne 1: 1088–2615,5 m p.p.t., miąższość 1527,5 m, 
• Czarne 2: 1090–2205 m p.p.t., miąższość 1115 m,
• Czarne 3: 1010–2500 m p.p.t., miąższość 1490 m,
• Czarne 4: 1125–2257,5 m p.p.t., miąższość 1132,5 m,
• Czarne 5: 872,5–2256,0m p.p.t., miąższość 1383,5 m,
• Szczecinek IG-1: 937,5–2477,5 m p.p.t., miąższość 

1540 m.
Miąższość utworów triasu wynosi od 1115 do 1540 m.

Stratygrafia i litologia

We wszystkich otworach system triasowy przewierco-
no bezrdzeniowo, sporadycznie pozyskane krótkie odcinki 
rdzenia pochodzą z otworów Szczecinek IG-1 i Czarne 5. 
Charakterystyka triasu obszaru „Sierpowo” została oparta na 
profilach otworów o najpełniejszych danych – Szczecinek IG-
1, pod uwagę wzięto też opis otworu Czarne 5. Opis rdzenia 
oparty jest na próbach okruchowych i bardzo sporadycznym 
rdzeniowaniu. Należy zaznaczyć, że opis triasu w CBDG jest 
oparty na wydzieleniach chronostratygraficznych, co przy bra-
ku jakichkolwiek przesłanek jest nieprawidłowe. Opis oparto 
na wydzieleniach litostratygraficznych. 

Choć brak jest wyraźnego kontrastu litologicznego mię-
dzy formacją bałtycką najniższego triasu (dolnego pstrego 
piaskowca) i niżej leżącą formacją rewalską (stropową serią 
terygeniczną) permu górnego, w profilu Szczecinek IG-1 dol-
na granica triasu została wyznaczona na głębokości 2477,5 m 
(inaczej niż w CBDG) w oparciu o 4 m rdzenia pochodzącego 
ze stropu formacji rewalskiej, zawierającego czerwone mułow-
ce wapniste z charakterystycznymi konkrecjami anhydrytu, co 
pozwala na uznanie tej granicy za wiarygodną (Pieńkowski, 
1989, 1991), mimo oparcia opisu wyższej części profilu je-
dynie na próbach okruchowych. Utwory najniższego pstrego 
piaskowca nie zawierają większych ilości anhydrytów, a po-
nad trzystumetrowa formacja bałtycka (2143,5–2477,5 m) 
jest wykształcona jako iłowce i mułowce, miejscami wapniste, 
z wkładkami węglanowymi (prawdopodobnie typu caliche). 
Z odcinków 2170–2175 m, 2270–2276 m oraz 2376–2381 m 
uzyskano po ok. 3 m rdzenia z czerwonobrunatnych iłowców 
marglistych z konkrecjami węglanowymi. Wyżej (1921–2143,5 
m) leży formacja pomorska (środkowy pstry piaskowiec), za-
wierająca w dolnych 20 m piaskowce, wyżej dominują mułow-
ce i iłowce z konkrecjami i wkładkami węglanowymi. Z odcinka 
2070–2077 m uzyskano 2,7 m rdzenia – czerwonobrunatnego 
iłowca marglistego z konkrecjami węglanowymi i rzadkimi an-
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hydrytowymi. W interwale 1999–2002 m występuje piaskowiec 
o spoiwie węglanowym. Z kolei w interwale 1950–1959 m na-
wiercono czerwone mułowce i iłowce, partiami heterolitycz-
ne, ze sporadycznymi skupieniami anhydrytu. Wyższa część 
pstrego piaskowca, czyli formacja połczyńska (1560–1921 
m), najprawdopodobniej wieku smit, jest zbudowana w prze-
wadze z piaskowców. Na głębokości 1780–1788 m występują 
mułowce ceglastoczerwone z wkładkami piaskowców i wa-
piennymi konkrecjami (?glebowymi). Z interwału 1648–1657 
m uzyskano 7 m rdzenia, są to różowe piaskowce drobnoziar-
niste o spoiwie węglanowym z łyszczykami. W piaskowcach 
występuje wkładka czerwonobrunatnego mułowca z licznymi 
zielonymi odbarwieniami wokół drobnych, milimetrowej średni-
cy gruzełków wapiennych – są to cechy charakterystyczne dla 
poziomu glebowego klimatu półsuchego. W najwyższej części 
tego odcinka rdzenia występuje wkładka zlepieńca złożone-
go z iłowców, mułowców i piaskowców z bardzo liczną miką 
wskazującą na erozję śródformacyjną. Obecność łyszczy-
ków wskazuje jednoznacznie na genezę rzeczną, nie eolicz-
ną, piaskowców. Grubsze interwały mułowcowo-piaszczyste 
pojawiają się w odcinkach: 1867,5–1884 m, 1756,5–1780 m 
oraz 1657–1705 m, a także w przystropowej partii formacji 
(1560–1574,5 m). Najwyższy pstry piaskowiec (ret: 1397,5–
1560 m) stanowią skały mułowcowo-ilaste z wkładkami margli 
i wapieni, w spągowych 12 m przeważają piaskowce. Z inter-
wału 1476–1485 m uzyskano 7 m rdzenia – szarozielonego 
piaskowca drobnoziarnistego, w górnej części brunatnego 
mułowca ilastego z pokruszonymi łuskami ryb. Utwory te re-
prezentują środowiska transgresywne stanowiące przejście 
do morskich utworów triasu środkowego (wapienia muszlo-
wego). Wapień muszlowy (1268,5–1397,5 m; anizyk–ladyn) 
reprezentują wapienie margliste z wkładkami margli i iłowców, 
w środkowej części dolomityczne, w górnej części przybywa 
wkładek iłowców. Więcej szczegółów na temat wykształcenia 
tych utworów dostarczył rdzeń z głębokości 1343–1350 m – są 
to szare wapienie margliste ze szczątkami fauny, występują 
też przeławicenia wapieni piaszczystych.

Facja kajpru zaczyna się od warstw sulechowskich 
(1165–1268,5 m) – wciąż trias środkowy – wykształconych 
jako szare, żółte i oliwkowe mułowce i iłowce, w górnej czę-
ści z przewarstwieniami piaskowców. W rdzeniu z przedziału 
1235–1244 m stwierdzono typowe wykształcenie tych warstw 
jako ciemnoszarych margli i iłowców z przeławiceniami wap-
nistych i dolomitycznych piaskowców, miejscami z licznymi 
szczątkami małżów i flory. Są to utwory stopniowo postępu-
jącej regresji morza. Warstwy gipsowe dolne (1084–1165 m) 
wieku karnik wykształcone są w facjach mułowcowo-ilastych, 
z których w przedziale 1105–1111 m pobrano 6 m rdzenia. 
Są to szarooliwkowe lub brunatne iłowce z wkładkami dolo-
mitycznymi. Brak jest facji piaskowca trzcinowego, bezpo-
średnio na warstwach gipsowych dolnych leżą noryckie czer-
wone i szarozielone mułowce i iłowce warstw zbąszyneckich 
(997–1084 m). Wyżej (995–997 m) leżą szczątkowo zacho-
wane warstwy zbąszyneckie, a nad nimi (937,5–995 m) leżą 
warstwy wielichowskie, zaliczone do retyku. Ich sedymen-
tacja zaczyna się od grubo- i średnioziarnistego piaskowca, 
który zaczyna nowy cykl sedymentacyjny (w jego spągu może 
występować znaczna luka erozyjna). Warstwy wielichowskie 
mają wykształcenie przeważnie piaszczyste, w stropie po-
jawia się kilkumetrowa warstwa szarego iłowca. Wyżej leżą 
piaszczyste utwory dolnej jury.

Znacznej miąższości utwory triasu (od 1115 do 1540 m) 
wykazują klasyczną trójdzielność triasu germańskiego – kla-
styczne, głównie mułowcowo-ilaste, kontynentalne utwory 
triasu dolnego i górnego są rozdzielone morskimi, węglano-
wo-marglistymi utworami triasu środkowego.

2.2.4. JURA

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory jury na obszarze przetargowym „Sierpowo” na-
wiercono w licznych otworach, spośród których za reperowe 
przyjęto:

• Bielica 2: głębokość 1114,0–1707,0 m p.p.t.,
• Czarne 4: 255,5–1125,0 m p.p.t. (z nierozdzielonym 

 beriasem dolnym),
• Szczecinek IG-1: 254,0–1051,0 m p.p.t.

Obszar przetargowy „Sierpowo” jest zlokalizowany na 
południowo-zachodnim skrzydle niecki pomorskiej, a jego SE 
część obejmuje także północno-wschodni skłon wału pomor-
skiego. Otwory wiertnicze zlokalizowane są tylko we wschod-
niej połowie obszaru, jednak ich ułożenie prostopadłe do osi 
wału śródpolskiego pozwala na wnioskowanie o rozkładzie 
utworów jurajskich również w rejonie nierozpoznanym wierce-
niami. Profil jurajski na obszarze niecki pomorskiej obejmuje 
jurę dolną, środkową i górną, natomiast na obszarze wału po-
morskiego (otwór Szczecinek IG-1) obserwuje się brak utwo-
rów jury górnej oraz najwyższej części jury środkowej (kelo-
weju i górnego oraz środkowego batonu). 

Na analizowanym obszarze spąg utworów jurajskich znaj-
duje się na głębokości od 872,5 m (Czarne 5) do 1707,0 m 
(Bielica 2). Na większości obszaru spąg jury zapada w kierun-
ku NE od osi wału śródpolskiego, chociaż w otworze Szczeci-
nek IG 1 występuje również nieco głębiej (937,5 m). Strop jury 
najpłycej jest położony w wierceniach Czarne 3, 5 i Szczeci-
nek IG-1 (201,5–244,5 m), gdzie utwory jurajskie występu-
ją bezpośrednio pod nadkładem skał kenozoiku. Należy się 
również spodziewać podobnego położenia stropu jury w SW 
części obszaru. Obserwowana tu luka stratygraficzna jest 
wynikiem erozji utworów młodszej jury oraz kredy podczas 
późnokredowo-paleogeńskiej inwersji bruzdy śródpolskiej. Ku 
północnemu wschodowi obserwuje się zapadanie powierzch-
ni stropowej jury do głębokości 1114,0 m w otworze Bielica 2 
(CBDG, 2017).

Litologia i stratygrafia

Jura dolna. Południowo-zachodnia część obszaru prze-
targowego „Sierpowo” znajduje się w niewielkiej odległości 
od osiowej strefy basenu dolnojurajskiego, która charakte-
ryzowała się znaczną subsydencją kompensowaną przez 
sedymentację. Miąższość jury dolnej w otworze Szczecinek 
IG-1 wynosi 511,5 m, a w otworze Czarne 5 – 402,5 m. Pro-
fil Szczecinka IG-1 obejmuje całą dolną jurę, natomiast profil 
otworu Czarne 5 jest niepełny i obejmuje utwory hetangu (for-
macja zagajska i skłobska), synemuru (formacja ostrowiecka) 
oraz pliensbachu (formacja łobeska i komorowska). W profilu 
brak jest utworów toarku (formacji ciechocińskiej i borucic-
kiej), które zostały usunięte w wyniku erozji podczas inwersji 
bruzdy śródpolskiej. W SW rogu obszaru można się spodzie-
wać jeszcze większego zdarcia jury dolnej (Fig. 2.20).

Na pozostałym obszarze miąższość utworów dolnojuraj-
skich gwałtownie maleje do 280–300 m w otworach Czarne 1, 
2, 3, 4 (przy czym profil obejmuje w dalszym ciągu utwory 
hetangu i pliensbachu) oraz do 185 m w otworze Bielica 2, 
gdzie stwierdzono jedynie hetang. Na tym obszarze luka ma 
częściowo charakter pierwotny, a część utworów młodszej 
jury dolnej została usunięta w wyniku działania procesów 
erozyjnych przed późnym bajosem (głównie w aalenie i we 
wczesnym bajosie; Dayczak-Calikowska, 1987; Franczyk, 
1987; Pieńkowski, 2004).

Profil hetangu jest całkowicie piaskowcowy. Ponieważ 
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w większości otworów utwory te zostały przewiercone bez-
rdzeniowo, niemożliwe jest rozdzielenie formacji zagajskiej 
o lądowej genezie i formacji skłobskiej o morskiej genezie 
(Pieńkowski, 2004). Utwory te odpowiadają w dawnej nomen-
klaturze warstwom mechowskim dolnym i środkowym (Dadlez, 
1969). Synemur, reprezentowany przez formację ostrowiec-
ką, jest dwudzielny. W dolnym odcinku profil jest zdominowa-
ny przez utwory drobnoziarniste (mułowce i iłowce) z wkład-

kami piaskowców. Jest to odcinek odpowiadający warstwom 
mechowskim górnym w dawnej nomenklaturze. Geneza tych 
utworów jest lądowo-morska. W wyższym odcinku dominują 
piaskowce (= warstwy radowskie), osadzone w środowisku 
płytkomorskim lub lądowo-morskim. Utwory pliensbachu, 
stwierdzone w południowej części obszaru (Szczecinek IG-1, 
Czarne 1, 2, 3, 4, 5) wykształcone są jako utwory iłowcowo-
-piaskowcowe o morskiej genezie, reprezentujące formację 

Fig. 2.20. Położenie obszaru przetargowego „Sierpowo” (czerwona ramka) na tle fragmentu mapy paleomiąższości osadów jury dolnej oraz 
luk sedymentacyjnych i erozyjnych (wg Franczyk, 1987)
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łobeską (Dadlez, 1969), oraz utwory piaskowcowe pochodze-
nia lądowego, wydzielane jako formacja komorowska. Toark 
górny – formacja ciechocińska – charakteryzuje się domina-
cją utworów mułowcowych i iłowcowych szaro-seledynowej 
barwy, z wkładkami bardzo drobno- i drobnoziarnistych pia-
skowców. Ich powstanie związane jest ze środowiskiem zato-
ki brakicznej. Profil jury dolnej kończy formacja borucicka (= 
warstwy kamieńskie) zbudowana z piaskowców pochodzenia 
lądowego (fluwialnego). Miąższości poszczególnych forma-

cji w otworze Szczecinek IG-1– jedynym otworze o pełnym 
profilu jury dolnej na obszarze przetargowym „Sierpowo” – są 
następujące: formacja zagajska i skłobska – 86,5 m, formacja 
ostrowiecka – 81,0 m, formacja łobeska – 75,0 m, formacja 
komorowska – 191,0 m, formacja ciechocińska 51,0 m, for-
macja borucicka – 27,0 m.

Jura środkowa. Miąższości utworów jury środkowej na 
obszarze przetargowym „Sierpowo” są mało zróżnicowa-
ne i wynoszą 130–181,5 m. Jej profil na większości obsza-

Fig. 2.21. Położenie obszaru przetargowego „Sierpowo” (czerwona ramka) na tle fragmentu mapy paleomiąższości jury środkowej (wg Day-
czak-Calikowskiej, 1987)
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ru przetargowego rozpoczyna się utworami bajosu górnego 
i obejmuje również utwory batonu i keloweju (Fig. 2.21). Aalen 
występuje jedynie w otworze Szczecinek IG-1, przy czym pro-
fil kończy się tu utworami dolnego batonu. Starsze utwory jury 
środkowej (aalen i bajos dolny) występują również w otwo-
rach Borki 1 oraz Okonek 1 położonych przy południowej gra-
nicy obszaru. Jest to w sumie kompleks o kilkunastometrowej 
miąższości, zbudowany w dolnym odcinku ze skał iłowcowo-
-mułowcowych (aalen górny), wyżej przechodzących w hete-
rolity, a następnie w piaskowce (bajos dolny). 

Bajos górny w dolnym i środkowym odcinku to w przewa-
żającej mierze utwory iłowcowo-mułowcowe, jego najwyższa 
część jest głównie piaskowcowa. Miąższość tych utworów 
jest zróżnicowana i wynosi 32,0 m w otworze Czarne 5 oraz 
140,5 m w otworze Szczecinek IG-1. 

Baton i kelowej wykształcone są również w postaci na-
przemianległych kompleksów iłowcowo-mułowcowych (baton 
dolny, baton górny, kelowej środkowy i górny) oraz piaskow-
cowych (baton środkowy i kelowej dolny; Dayczak-Calikow-
ska, 1976, 1977). W otworach Czarne 1, 2, 3, 4, w których 
utwory bajosu górnego i batonu są nierozdzielone, ich łączna 
miąższość wynosi 88,0–126,0 m. W otworze Bielica 2 miąż-
szość utworów batonu wynosi 77,0 m a w otworze Czarne 5 
– 78,0 m. Miąższość keloweju na całym obszarze wynosi 
31–55 m. 

Jura górna. Na obszarze przetargowym „Sierpowo” 
pełny profil jury górnej, od dolnego oksfordu po górny tyton, 
występuje w jego wschodniej i północno-wschodniej części 
(otwory Bielica 2, Czarne 1, 4, Brzozówka 1). W SW części 
obszaru – rejonie zdarcia jury środkowej (obszar wału pomor-
skiego) – brak jest również utworów jury górnej (otwór Szcze-
cinek IG-1; Brochwicz-Lewiński, 1987; Fig. 2.22). Na pogra-
niczu wału pomorskiego i niecki pomorskiej (pas o kierunku 
NW–SE – otwory Czarne 3, 5) zdarcie obejmuje jedynie naj-
wyższe utwory jury górnej (tyton). Miąższość pełnego profilu 
jury górnej wynosi od około 200 m (Czarne 1–200,5 m, Bielica 
2–241,0 m) do ponad 300 m (Sokole 1–361,5 m). 

Jura górna ma wykształcenie typowe dla niecki pomor-
skiej (Dembowska, 1976). Oksford w najniższym odcinku 
tworzą utwory mułowcowe reprezentujące formację Łyny 
(Dembowska, 1979), zazwyczaj niewielkiej, kilkumetrowej 
miąższości. Wyżej występuje formacja Chociwla zbudowa-
na z utworów mułowcowo-piaskowcowych i piaskowcowych. 
Ponad nimi pojawiają się wapienie wydzielane jako formacja 
Brdy. Sumaryczna miąższość utworów oksfordu wynosi 85,0–
125,0 m, jedynie w otworze Czarne 3 – 256,0 m.

Kimeryd tworzą utwory mułowcowo-margliste reprezen-
tujące formację pałucką. W przystropowym odcinku kime-
rydu górnego występuje kompleks wapieni piaszczystych 
lub marglistych wydzielany jako ogniwo żnińskie (Dembow-
ska, 1979), o miąższości od kilkunastu do dwudziestu kilku 
metrów. Miąższość całego kimerydu na większości obszaru 
wynosi 75,5–130,0 m, jedynie w otworze Czarne 1 jest ona 
zredukowana do 41,5 m.

Jurę górną kończą utwory tytonu. Tyton dolny oraz dol-
na część tytonu górnego wykształcone są również w facjach 
marglisto-mułowcowo-iłowcowych (Dembowska, 1973) sta-
nowiących górny odcinek formacji pałuckiej. Najwyższy ty-
ton zbudowany jest z wapieni marglistych i wapieni piasz-
czystych z glaukonitem. W podziale Dembowskiej (1979) 
zaliczane są one do formacji kcyńskiej i reprezentują ogniwo 
wapieni korbulowych tej formacji (Kutek i in., 1973; Niem-
czycka, 1983). Miąższość całego tytonu wynosi od 30,5 m 
w otworze Bielica 2 do prawie 100 m w rejonie Brzozów-
ka–Sokole. Osady tytonu przechodzą ku górze w sposób 
ciągły w brakiczne utwory najniższego beriasu wykształcone 

w postaci wapieni z grubymi warstwami szarego anhydrytu 
(ogniwo z Wieńca).

2.2.5. KREDA

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory kredy występują jedynie w północnej i północno-
-wschodniej części obszaru przetargowego „Sierpowo” (Fig. 
2.23) i zostały stwierdzone w otworach:

• Bielica 2: głębokość 261,5–1114,0 m p.p.t.,
• Czarne 1: 243,0–472,0 m p.p.t.,
• Czarne 2: 240,5–383,0 m p.p.t.
• Czarne 4: 255,5–? m p.p.t. (tyton i berias nierozdzielone)

W otworach Czarne 3 i Czarne 5 i dalej na SW od nich 
obecności utworów kredy już nie stwierdzono. Miąższość kre-
dy waha się od 0 do około 900 m i generalnie wzrasta ku N 
i NE. Spąg kredy zalega na głębokościach od 100–200 do 
około 1000 m p.p.m. i obniża się również generalnie ku N 
i NE, gdyż obszar ten znajduje się w strefie północno-wschod-
niego skłonu wału śródpolskiego.

Stratygrafia i litologia 

Stratygrafia kredy dolnej centralnej Polski opiera się na 
schemacie opracowanym przez S. Marka i A. Raczyńską (Ma-
rek i Raczyńska, 1979; Raczyńska, 1979, 1987; Marek, 1997). 
Na obszarze przetargowym „Sierpowo” kreda dolna jest repre-
zentowana przez wszystkie piętra począwszy od beriasu dol-
nego po alb górny (górna część formacji kcyńskiej, formacja 
rogoźniańska, formacja bodzanowska, formacja włocławska 
i formacja mogileńska). W strefie skłonu wału śródpolskiego 
profil kredy dolnej jest ścięty od góry wskutek pokredowej ero-
zji, natomiast w skrajnie NE części obszaru brak jest najniż-
szych ogniw kredy dolnej (Raczyńska, 1976, 1987).

Berias dolny (formacja kcyńska) jest reprezentowany, 
jak wynika z rozpoznania regionalnego, przez utwory wapien-
no-marglisto-mułowcowe i ilaste z wkładkami muszlowców 
cyrenowych, a wyżej przez skały mułowcowo-piaszczyste 
i margliste z ewaporatami (gipsy i anhydryty). Berias gór-
ny (część niższa formacji rogoźniańskiej) wykształcony jest 
w postaci mułowców piaszczystych, lokalnie marglistych 
z wkładkami piaskowców z ooidami żelazistymi i syderytami. 
W najniższym walanżynie dolnym (część wyższa formacji 
rogoźniańskiej) występują czarne iłowce, mułowce i mułow-
ce piaszczyste, także z ooidami i syderytami. Wyższa część 
walanżynu dolnego (formacja bodzanowska) zbudowana jest 
przeważnie z piaskowców. Walanżyn górny (ogniwo wierz-
chosławickie formacji włocławskiej) budują utwory mułowco-
wo-piaszczyste. W dolnym hoterywie (ogniwo gniewkowskie 
formacji włocławskiej) pojawiają się czarne iłowce z wkładka-
mi mułowców, a w hoterywie górnym (ogniwo żychlińskie 
formacji włocławskiej) występują piaskowce przechodzące 
w iłowce z wkładkami piaskowców z ooidami żelazistymi. 
Interwał barrem–alb środkowy (formacja mogileńska) jest 
trójdzielny litologicznie. Część dolną (ogniwo pagórczańskie 
– barrem?) budują piaskowce, część środkową (ogniwo go-
plańskie – apt?) – utwory mułowcowo-iłowcowe z wkładka-
mi piaszczystymi, a część górną (ogniwo kruszwickie – alb 
dolny-środkowy) – ponownie piaskowce z wkładkami skał 
mułowcowych i iłowcowych. Być może zasięgi ogniw pagór-
czańskiego i goplańskiego są ograniczone na tym obszarze, 
a ich miąższości niewielkie. Alb górny reprezentowany jest 
w spągu przez piaskowce kwarcowo-glaukonitowe z fosfory-
tami o miąższości zaledwie kilku metrów. 



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów38

Kredę górną reprezentują wszystkie piętra od cenomanu 
po mastrycht, z tym, że ku S i SW brak jest od góry kolej-
nych ogniw profilu, co jest związane z ich wyklinowywaniem 
się w kierunku wału śródpolskiego, a na obszarze wału kre-
da górna w ogóle nie występuje (Jaskowiak-Schoeneichowa, 
1976, 1987). Schemat podziału kredy górnej wg CBDG, 2017 
różni się nieco od podziału standardowego kredy górnej (Bir-
kelund i in., 1984; Rawson i in, 1995), w szczególności w in-
terwale turon-koniak. Profil górnej kredy rozpoczynają utwory 
cenomanu (50,5 m miąższości w otworze Bielica 2, Tab. 2.3), 
który jest dwudzielny litologicznie. Dolny kompleks budują 
skały o wyższej zawartości węglanu wapnia: wapienie mar-
gliste, lokalnie organodetrytyczne i piaszczyste oraz twarde 
margle mulaste z glaukonitem i łyszczykami. Górny kompleks 
tworzą skały o niższej zawartości węglanu wapnia. Są to 
głównie margle ilaste i mulaste. Interwał turon–koniak dolny 
(212,0 m) jest trójdzielny litologicznie. Część dolna wykształ-
cona jest w postaci iłowców i iłowców mulastych ciemnosza-
rych, lekko marglistych. Część środkowa zbudowana jest ze 
skał mułowcowo-piaszczystych. W części górnej występują 
opoki mulaste. Utwory koniaku górnego (38,0 m) reprezen-
towane są przez mułowce lekko margliste i piaszczyste. San-
ton (70,0 m) budują skały krzemionkowo-węglanowe – opoki 
mulaste. Kampan (56,5 m) reprezentowany jest przez opoki 
zwięzłe z czertami i wkładkami margli. Mastrycht ma na tym 
obszarze znaczną miąższość (256,0 m w otworze wiertniczym 
Bielica 2) i jest wykształcony jako margle, wapienie margliste, 

wapienie marglisto-piaszczyste z krzemieniami lub czertami, 
a w dolnej części jako piaskowce margliste i wapniste. 

Ewolucja geologiczna, paleogeografia 
 i tektonika utworów kredy

Utwory kredy dolnej na obszarze przetargowym „Sierpowo” 
były deponowane w płytkim i stosunkowo wąskim basenie epi-
kontynentalnym, który, w okresie od beriasu prawdopodobnie po 
wczesny alb, ograniczony był do obszaru bruzdy śródpolskiej 
i bezpośrednio przylegających do niej stref (Marek, 1988). Okre-
sowo zbiornik mógł wysładzać się, a depozycja osadów nastę-
powała w strefach o ograniczonych połączeniach z otwartym 
zbiornikiem morskim osiowej części bruzdy śródpolskiej. 

Na całym obszarze najprawdopodobniej występuje nie-
wielka luka o charakterze sedymentacyjno-erozyjnym pomię-
dzy utworami górnej jury i dolnej kredy (Raczyńska, 1976). 

Kredę dolną reprezentują litofacje silikoklastyczne. Domi-
nującymi typami skał są piaskowce, pyłowce, mułowce i iłow-
ce oraz heterolity piaszczysto-iłowcowe. Lokalnie spotyka się 
w nich ooidy żelaziste, syderyty oraz glaukonit. Najbardziej 
miąższe kompleksy piaskowcowe występują w wyższym dol-
nym walanżynie (formacja bodzanowska) i albie dolnym-środ-
kowym (ogniwo kruszwickie formacji mogileńskiej). 

W późnej kredzie w tej części basenu sedymentacyjnego 
zachodziła depozycja utworów węglanowych, węglanowo-
-krzemionkowych i silikoklastycznych szelfu otwartego morza. 

Fig. 2.23. Zasięg występowania utworów kredy na obszarze przetargowym „Sierpowo” (K. Leszczyński, materiały autorskie). Czerwoną ramką 
zaznaczono granice obszaru przetargowego
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Materiał klastyczny dostarczany był z północy i północnego 
wschodu, z obszaru lądu tarczy bałtyckiej. W późnej kredzie 
i paleogenie miała miejsce inwersja tektoniczna osiowej strefy 
bruzdy śródpolskiej, która doprowadziła do powstania na jej 
miejscu wału śródpolskiego (np. Dadlez, 1980; Leszczyński 
i Dadlez, 1999; Krzywiec, 2002, 2006; Leszczyński, 2002, 
2010, 2012). Dlatego też, na południowym obszarze występo-
wania kredy górnej, wzdłuż skłonu wału śródpolskiego, profil 
jest zredukowany od góry wskutek pokredowej erozji. Obszar 
przetargowy obejmuje część wału, jego północno-wschodni 
skłon, oraz przylegającą część niecki pomorskiej. 

Upady warstw formacji kredowych są niewielkie, bliskie 
zeru lub rzędu kilku stopni. 

2.2.6. KENOZOIK

Utwory paleogenu i neogenu występują na całym obsza-
rze przetargowym „Sierpowo”. Ich miąższość jest zmienna od 
83 m w otworze Czarne 1 do 122,5 m w otworze Czaplinek 
IG 1. Nie mają one jednak większego znaczenia w poszuki-
waniach naftowych, stąd ich opis został pominięty. Co innego 
jeśli chodzi o czwartorzęd, istotny z punktu widzenia zagad-
nień ochrony środowiska (wód, złóż kopalin pospolitych, itp.).

Utwory czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię 
obszaru przetargowego (Fig. 2.24). Ich miąższość dochodzi do 
190 m, średnio nie przekracza jednak 150 m. Glina zwałowa 
występuje powszechnie na całym obszarze, zarówno na po-
wierzchni, jak i pod przykryciem osadów młodszych. Jej miąż-
szość z reguły nie przekracza 10 m, miejscami jednak sięga 
nawet 30 m. Na omawianym obszarze występują dwa komplek-
sy glacjalne reprezentujące dwie fazy stadiału zlodowacenia wi-
sły: leszczyńsko-poznańską oraz pomorską, udokumentowane 
przez dwa poziomy glin zwałowych. Miąższość glin zwałowych 
fazy leszczyńsko-poznańskiej waha się od kilku do kilkunastu 
metrów. Poziom ten przykrywają młodsze osady fazy pomor-
skiej – szare gliny piaszczyste z ok. 10-procentową zawartością 

frakcji żwirowej. Zwarty, szeroki pas tych glin przebiega od po-
łudniowo-wschodniej granicy obszaru w kierunku północno-za-
chodnim oraz na południowy zachód od Szczecinka.

Z południowego zachodu na północny wschód prowadzi 
linia ciągu moren czołowych o znacznych wysokościach nad 
poziom morza. Zbudowane są one z piasków różnoziarnistych 
z dużą ilością żwiru i ze znaczną domieszką pyłu oraz z liczny-
mi głazami, często o średnicy przekraczającej 1 m. Zaplecze 
tych form pokrywają osady lodowcowe – piaski, żwiry i głazy, 
bezstrukturalne, ze znaczną domieszką pyłów. Miąższość tych 
osadów dochodzi do 15 m. Osady te wraz z osadami moren 
czołowych tworzą strefę marginalną i zaznaczają kolejne etapy 
postoju lądolodu. W pobliżu pasa wzgórz morenowych uwagę 
zwracają kemy – wały i pagórki o wysokości względnej do 40 m 
utworzone głównie z mułków, piasków i żwirów. 

Szeroki pas, tym razem piasków, rozpościera się od po-
łudniowo-wschodniej krawędzi obszaru ku północnemu za-
chodowi. To rozległy poziom sandrowy związany z dolinami 
rzek Gwdy i Czernicy. Tę formę wodnolodowcową reprezen-
tują głównie piaski, piaski ze żwirami oraz żwiry. Osady te były 
akumulowane w górnym stadiale zlodowacenia wisły. Ich miąż-
szość może sięgać 20 m. Piaski i żwiry wodnolodowcowe o in-
nej już genezie występują też licznie w północno-zachodniej 
oraz w południowo-zachodniej części obszaru. Na wodnolo-
dowcowej powierzchni często pojawiają się żwiry i gliny zwało-
we kemów oraz plejstoceńskie piaski żwirowato-pyłowate.

Mułki, piaski i kredy jeziorne, najmłodsze, holoceńskie 
osady, stwierdzono w sąsiedztwie jezior Wielimie, Trzesiecko 
i Ciemino oraz zagłębień wytopiskowych, wokół których two-
rzą płaską powierzchnię wznoszącą się kilka metrów ponad 
lustro wody jezior lub dna wytopiska. Są to szare lub żółte pia-
ski drobnoziarniste, warstwowane poziomo, lub pod niewielkim 
przykryciem piasków występuje jasnoszara kreda jeziorna po-
wstała ze skorupek mikroorganizmów. Całkowita miąższość 
tych osadów (piaski, mułki, kreda) nie przekracza 6 m.

Na południowy wschód od jeziora Radecz rozciąga się roz-
legła równina torfiasta, gdzie miąższość torfu dochodzi do 4 m.

Stratygrafia Miąższość (m)
Chronostratygrafia Litostratygrafia Bielica 2 Czarne 2

Mastrycht

–

256,0

–

Kampan 56,5
Santon 70,0

Koniak górny 38,0
Koniak dolny – Turon 212,0

Cenoman 50,5
Alb górny 3,0

Alb środkowy – ?Alb dolny
formacja mogileńska

ogniwo kruszwickie 45,0
?Apt ?ogniwo goplańskie 5,5?

?Barrem ?ogniwo pagórczańskie 2,0?
Hoteryw

formacja włocławska
– 11,5?

142,5
Walanżyn górny ogniwo wierzchosławickie 3,5
Walanżyn dolny formacja bodzanowska

–
26,0

Walanżyn dolny – berias górny formacja rogoźniańska 41,5
Berias dolny formacja kcyńska 57,5 –

Kreda – 878,5 142,5

Tab. 2.3. Miąższości utworów kredy w otworach wiertniczych Bielica 2 i Czarne 2 (wg CBDG, 2017; uaktualnione)

 Fig. 2.24. Lokalizacja obszaru przetargowego „Sierpowo” (czerwona linia) na tle fragmentu mapy geologicznej w skali 1:200 000, ark. Szcze-
cinek (Maksiak i Mróz, 1976)
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2.3. BUDOWA STRUKTURALNA

Obszar przetargowy „Sierpowo” jest zlokalizowany 
w strefie granicznej platformy zachodnioeuropejskiej (pale-
ozoicznej) i platformy wschodnioeuropejskiej (prekambryj-
skiej). Charakteryzuje się on złożoną, zmienną w pionie bu-
dową geologiczną, która w zakresie głębokości dostępnych 
wierceniami obejmuje co najmniej trzy piętra strukturalne: ke-
nozoiczne, permsko-mezozoiczne (staroalpejskie) i dewoń-

sko-karbońskie (waryscyjskie), podścielone najpewniej przez 
ediakarsko(?)-wczesnopaleozoiczne piętro kaledońskie. 

W podkenozoicznym planie strukturalnym obszar prze-
targowy „Sierpowo” znajduje się na kontakcie antyklinorium 
środkowopolskiego z synklinorium koszalińsko-zamojskim. 
W podpermskim planie strukturalnym obszar lokalizuje się 
w obrębie dystalnej strefy zapadliska przedgórskiego wary-
scydów, zaś w planie poddewońskim (lub podśrodkowode-
wońskim?) – najprawdopodobniej w obrębie kaledońskiego 
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obszar przetargowy
izohipsy stropu powierzchni 
podcechsztyñskiej

zasiêg osadów 
czerwonego sp¹gowca

0 2,5 5 7,5 10 12,5 km

16°30'E 17°00'E

16°30'E 17°00'E

5
3

°3
0

'N
5

3
°5

0
'N

5
3

°3
0

'N
5

3
°5

0
'N

miasta

Fig. 2.25. Położenie obszaru przetargowego „Sierpowo” na mapie strukturalnej powierzchni podcechsztyńskiej (Kudrewicz, 2007). Intensyw-
nością koloru zielonego oznaczono głębokość zalegania spągu cechsztynu
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pomorsko-kujawskiego pasa fałdowego (Aleksandrowski, 
2017; Aleksandrowski i Buła, 2017).

Waryscyjskie piętro strukturalne ograniczone jest od góry 
podpermską powierzchnią erozyjną, zalegającą na poziomie od 
ok. 3200 m p.p.m. w NE części obszaru i generalnie obniżającą 
się do ponad 4300 m p.p.m. W jego SW i W części (Fig. 2.9). 
Na powierzchni podpermskiej w SW części obszaru odsłaniają 
się skały osadowe karbonu dolnego, reprezentujące zewnętrz-
ną część waryscyjskiego zapadliska przedgórskiego (Fig. 2.9), 
zasadniczo nieobjętą waryscyjską, późnokarbońską deforma-

cją fałdowo-nasuwczą. Natomiast na większości obszaru, czyli 
w jego części centralnej i NE, na powierzchni podpermskiej wy-
stępują skały dewonu górnego (Fig. 2.9). Obraz wychodni pod-
permskich może być jednak bardziej zróżnicowany, szczegól-
nie w części zachodniej, gdzie brak jest otworów wiertniczych 
sięgających podłoża permu, a zawarty w niniejszym opraco-
waniu obraz budowy geologicznej jest ekstrapolacją opartą na 
danych otworowych ze wschodniej części obszaru.

Utwory strukturalnego piętra podpermskiego pocięte są 
uskokami o przeważającym kierunku NW-SE, zgodnym z prze-
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Fig. 2.26. Położenie obszaru przetargowego „Sierpowo” na mapie tektonicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego (Dadlez i in., 1998)
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biegiem strefy TT (Fig. 2.9 i 2.25). Dyslokacjom tym mogą to-
warzyszyć uskoki poprzeczne o przebiegu południkowym (udo-
kumentowane w NW części obszaru) oraz NE–SW, dzielące 
paleozoiczne podłoże na szereg pochylonych i zrotowanych blo-
ków tektonicznych. Nie można wykluczyć, że osady karbońsko-
-dewońskie ujęte są w łagodne wielkopromienne fałdy, które po-
wstały jeszcze przed depozycją osadów czerwonego spągowca. 
Obecność licznych bloków tektonicznych w podcechsztyńskim 
podłożu stanowi o jego perspektywiczności pod względem praw-
dopodobnej obecności pułapek strukturalnych na węglowodory.

Na utworach dewonu i karbonu niezgodnie zalegają ska-
ły osadowe czerwonego spągowca, utworzone w warunkach 
powaryscyjskiej ekstensji tektonicznej związanej z założe-
niem sedymentacyjnego basenu niemiecko-polskiego (Kier-
snowski i Buniak, 2006; Fig. 2.25).

Ważną powierzchnią strukturalną jest spąg cechsztynu, 
poniżej którego skoncentrowane mogą być akumulacje gazu 
ziemnego występującego w przystropowych osadach czerwo-
nego spągowca. Powierzchnia ta w zasięgu obszaru przetar-
gowego „Sierpowo” zalega na głębokości ok. 3200 m p.p.m. 
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Fig. 2.27. Położenie obszaru przetargowego „Sierpowo” na mapie geologicznej Polski bez utworów kenozoiku (Dadlez i in., 2000)
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w NE i S części obszaru. Natomiast pomiędzy tymi wyniesie-
niami występuje niecka przebiegająca w kierunku NW–SE, 
w obrębie której spąg cechsztynu obniża się do głębokości 
ok. 3700-3800 p.p.m. w SE i centralnej części do ok. 4900 m 
p.p.m. w NW części obszaru. Powierzchnia spągu cechsztynu 
rozcięta jest licznymi strefami uskokowymi o głównym kierun-
ku NW–SE, tworzącymi pułapki strukturalne na węglowodory 
(Fig. 2.25). Dyslokacje zaznaczające się na powierzchni stropu 
czerwonego spągowca są w dużej mierze przedłużeniem reak-
tywowanych starszych dyslokacji podłoża podpermskiego.

W zapisie sejsmicznym widoczne są także drobne dys-
lokacje przebiegające w kierunku NW–SE i ograniczone do 
sukcesji osadowej cechsztynu. Są to głównie dyslokacje 
o charakterze uskoków odwróconych/nasunięć, lokalnie two-
rzących struktury typu pop-up. Uskoki te rozcinają poziom 
dolomitu głównego (Ca2) i tworzą pułapki strukturalne na wę-
glowodory/ropę naftową. 

W zasięgu obszaru „Sierpowo” cechsztyńskie sole ka-
mienne tworzą w kompleksie permsko-mezozoicznym po-
duszki/antykliny solne Szczecinka oraz Barwic (Fig. 2.26). 
Północno-wschodnią granicę poduszki Szczecinka wyzna-
cza listryczny uskok normalny o charakterze synsedymen-
tacyjnym, ze zrzuconym skrzydłem południowo-zachodnim 
(Fig. 2.26). Dyslokacja zakorzeniona jest w cechsztyńskich 
solach kamiennych i rozcina ku górze osady triasu i jury.

Ponadto w kompleksie cechsztyńsko-mezozoicznym lokal-
nie występują dyslokacje o charakterze uskoków normalnych 
ze zrzuconym skrzydłem SW. Rozcinają one osady cechsztynu 
oraz triasu i zakorzenione są w solach cechsztyńskich.

Uskoki obserwowane w tym piętrze strukturalnym, po-
dobnie jak dyslokacje w podcechsztyńskim podłożu, wyka-
zują rozciągłość NW–SE. Uskoki mają synsedymentacyjny 
charakter, przejawiający się zwiększoną miąższością osadów 
w obniżonych (stropowych) skrzydłach uskoków normalnych.

Na powierzchni podkenozoicznej, stanowiącej jednocze-
śnie erozyjną powierzchnię stropową kompleksu cechsztyń-
sko-mezozoicznego, odsłaniają się na południowym zacho-
dzie skały osadowe jury dolnej. Ku północnemu wschodowi 
nachylają się one ku NE i zanurzają pod utwory kolejno jury 
środkowej i górnej, budujące NE skrzydło antyklinorium środ-
kowopolskiego, a następnie pod osady kolejnych pięter kredy 
górnej (od albu po mastrycht; Fig. 2.27).

2.4. ROZWÓJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Skały osadowe pięter strukturalnych późnopaleozoiczne-
go (przedpermskiego) i permsko-mezozoicznego, które mogą 
stanowić potencjalne cele eksploracyjne, zostały zdeponowa-
ne w przedziale czasu od dewonu po koniec kredy. Na całości 
obszaru prawdopodobnie podścielone są one przez sukcesję 
kambryjsko-sylurską (dolnodewońską?) objętą fałdowaniami 
kaledońskimi. Kompleksy skalne dewoński i karboński piętra 
późnopaleozoicznego (waryscyjskiego) osadziły się w warun-
kach epikontynentalnych. Od wczesnego karbonu wpływ na se-
dymentację miało położenie obszaru na dalekim przedpolu for-
mującego się na południu pasma orogenicznego waryscydów. 
Powstałe ówcześnie sukcesje osadowe, wykształciły się w dy-
stalnej strefie zapadliska przedgórskiego i nie zostały dotknięte 
waryscyjską tektoniką kompresyjną, aktywną w przyległej od 
południa zewnętrznej strefie orogenu pod koniec karbonu.

Geneza blokowej tektoniki podłoża permu jest, według 
Dadleza (1978), związana z późnokarbońską aktywnością 
tektoniczną obszaru na przedpolu orogenu waryscyjskiego. 
Amplituda pionowych przemieszczeń na uskokach sięgać 
ma lokalnie nawet 2 km (Dadlez, 1978). Przemieszczenia te 

spowodować miały znaczne zróżnicowanie morfologiczne 
powierzchni terenu, a jego zniwelowanie w późnym karbonie 
i najwcześniejszym permie musiało pociągnąć za sobą zdar-
cie osadów o miąższości kilku tysięcy metrów (Dadlez, 1978).

Zdaniem Antonowicza i in. (1993, 1994) we wczesnym 
permie, a być może częściowo już nawet w wizenie i późnym 
karbonie, sedymentacji osadów lądowych towarzyszyły epi-
zody tektoniki ekstensyjnej, prowadzące do wykształcenia się 
pochylonych bloków uskokowych, półrowów itp. Wyniesione 
krawędzie bloków tektonicznych były erodowane i dostar-
czały materiału do basenów znajdujących się na obniżonych 
skrzydłach dyslokacji. 

W późnym permie doszło do regionalnej transgresji mo-
rza cechsztyńskiego na zgradowane erozyjne starsze pod-
łoże. Utworzyły się wtedy m.in. miąższe osady węglanowe 
i ewaporatowe.

Na obszarze obecnego wału (antyklinorium) środkowopol-
skiego od początku cechsztynu do wczesnej kredy miała miej-
sce wzmożona subsydencja skutkująca powstaniem dużych 
miąższości osadów klastycznych i węglanowych w obrębie 
tzw. bruzdy śródpolskiej (np. Krzywiec, 2002, 2006; Mazur i in., 
2005). Strefa ta uległa następnie pełnej inwersji (np. Pożary-
ski i Brochwicz-Lewiński, 1978; Dadlez, 1997; Krzywiec, 2002, 
2006; Mazur i in., 2005) podczas regionalnego epizodu kom-
presyjnego w końcu kredy (tzw. tektoniczna faza laramijska). 

Dyslokacje powstałe w podpermskich kompleksach osado-
wych w późnym karbonie i we wczesnym permie były zapewne 
w części reaktywowane podczas tektonicznych epizodów mezo-
zoicznych (np. w wyniku tzw. ruchów starokimeryjskich w triasie 
czy laramijskich w końcu kredy). W trakcie tych deformacji mogło 
dochodzić do rozszczelniania pułapek i migracji węglowodorów.

Osady górnego triasu, jury i dolnej kredy na SE od omawia-
nego obszaru charakteryzują się lokalnymi zmianami miąższo-
ści wskazującymi na synsedymentacyjną aktywność uskoków 
zakorzenionych w ewaporatach cechsztyńskich, które w tym 
czasie miały charakter uskoków normalnych tworzących rowy 
i półrowy tektoniczne. Ich powstanie wiązać należy z ekstensyj-
nymi epizodami w rozwoju basenu polskiego i ze stopniowym 
nachylaniem dna tej części basenu w kierunku południowo-za-
chodnim, czemu towarzyszyły zjawiska halotektoniczne. 

Zapoczątkowanie procesów halokinetycznych na obsza-
rze przetargowym „Sierpowo” i utworzenie struktur solnych 
(poduszki solne Szczecinka i Barwic) związane było z aktyw-
nością stref uskokowych przecinających kompleks cechsztyń-
sko-mezozoiczny. Zjawiska halokinetyczne, w trakcie których 
formowały się poduszki solne, mogły wpływać na zmianę 
miąższości deponowanych ówcześnie osadów mezozoicz-
nych i na powstawanie lokalnych powierzchni erozyjnych.

Na przełomie późnej kredy i paleogenu doszło do ponadre-
gionalnego epizodu kompresyjnego (tzw. kompresja laramij-
ska), skutkującego wspomnianą już inwersją basenu polskiego 
oraz wielkoskalowym, choć łagodnym w formie, sfałdowaniem 
kompleksu permsko-mezozoicznego na Niżu Polskim w rozle-
głe antyklinoria i synklinoria o rozciągłości NW-SE. Znacznemu 
wypiętrzeniu uległo wtedy antyklinorium środkowopolskie (wał 
środkowopolski), co spowodowało wychylenie serii skalnych 
obszaru ku NE, usunięcie znacznej miąższości osadów mezo-
zoiku i w efekcie odsłonięcie na powierzchni podkenozoicznej 
coraz to starszych ku SW pięter kredy i jury.

Późnokredowy epizod kompresyjny sprzyjał reaktywacji 
w reżimie kompresyjnym/transpresyjnym licznych stref uskoko-
wych utworzonych podczas wcześniejszych etapów deformacji.

Podczas paleogenu i neogenu przeważała tendencja do po-
wolnej i nieciągłej w czasie akumulacji osadów. Podczas czwar-
torzędu obszar doświadczył serii zlodowaceń plejstoceńskich, 
które pozostawiły po sobie osady glacjalne i interglacjalne.
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Obecnie głębsze horyzonty skalne obszaru „Sierpowo” 
znajdują się w polu tektonicznej kompresji poziomej ukie-
runkowanej w przybliżeniu od N–S do NW–SE, w reżimie 
tektonicznym prawdopodobnie o niewielkiej anizotropii i cha-
rakterze przypuszczalnie przesuwczym lub nasuwczym (por. 
Jarosiński, 2006, 2017).

2.5. HYDROGEOLOGIA

Obszar przetargowy „Sierpowo” obejmuje fragment zlewni 
rzeki Gwdy. Wszystkie jej granice mają charakter naturalny i sta-
nowią wododziały oddzielające zlewnie: na północy rzek Przy-
morza od zlewni pojeziernych, na wschodzie granica stanowi 
wododział I rzędu między dorzeczem Wisły (zlewnia Brdy) oraz 
dorzeczem Odry (zlewnia Gwdy), na zachodzie granica stano-
wi wododział IV rzędu między zlewniami pojeziernymi dorzecza 
Odry – zlewnie Drawy i Gwdy. Natomiast granica południowa 
wyznacza wododział między zlewnią Gwdy (IV rzędu) i Noteci (III 
rzędu). Omawiany teren odwadniany jest przez Gwdę wraz z jej 
dopływami (Czernica i Pława). Rzeka charakteryzuje się śnież-
no-deszczowym reżimem zasilania, jej wysokie stany na wiosnę 
związane są z roztopami pokrywy śnieżnej. Reżim hydrologicz-
ny na Gwdzie zaburzony jest przez regulację przepływów przy 
czterech sztucznych zbiornikach, co skutkuje brakiem niżówek. 
Cechą charakterystyczną Gwdy jest wyrównany przepływ, co 
wskazuje na wysoką zdolność retencyjną zlewni.

Oprócz ukształtowania głównego przebiegu sieci rzecz-
nej o kierunku południkowym drugim najważniejszym efektem 
wpływu lodowca skandynawskiego na układ hydrograficzny 
zlewni Gwdy jest obecność jezior. Mają one charakter rynno-
wy, przy czym część tworzą śródlądowe wody płynące (jeziora 
przepływowe), oraz wytopiskowe (powstałe z brył martwego 
lodu, które zalegały w lokalnych obniżeniach podczas kolejnych 
faz deglacjacji zlodowacenia bałtyckiego). Występują również 
jeziora niemające połączenia z siecią wód powierzchniowych, 
stanowiące bazy drenażu obszarów bezodpływowych.

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód pod-
ziemnych wg jednostek hydrogeologicznych obszar przetar-
gowy „Sierpowo” jest położony w prowincji nizinnej, regionie 
pomorskim V, w podziale na jednostki JCWPd omawiany 
obszar znajduje się w regionie Warty (RW), subregionie ni-
zinnym (SWN), a stosunkowo niewielki, północno-zachodni 
fragment obszaru przetargowego należy do prowincji niżowej 
nadmorskiej (III1; Paczyński i Sadurski, 2007). Zgodnie z po-
działem wg jednostek JCWPd obszar ten należy do prowincji 
wybrzeża i pobrzeża Bałtyku i regionu zachodniopomorskiego 
RZP (Paczyński i Sadurski, 2007).

Zgodnie z podziałem na JCWPd (172 jednostki) obszar 
przetargowy zamyka się w obrębie JCWPd 26 oraz (niewielki 
północno-zachodni fragment) JCWPd 9 (Nowicki, 2009). Ca-
łość obszaru przetargowego „Sierpowo” została objęta praca-
mi kartograficznymi w ramach realizacji następujących arku-
szy mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000: 
Szczecinek (0160; Prussak E., 2004a), Czarne (0161; Prus-
sak E., 2004b), Sulinowo (0198; Rubin K. i Rubin H., 2004), 
Okonek (0199; Prussak W. i Prussak E., 2004).

W granicach obszaru przetargowego główny użytkowy 
poziom wodonośny (GUPW), wyznaczony zgodnie z kryteria-
mi przyjętymi dla MhP w skali 1:50 000, ma charakter cią-
gły, występuje w przewarstwieniach piaszczysto-żwirowych. 
W okolicach udokumentowano występowanie wód podziem-
nych w utworach: czwartorzędowych, neogeńsko-paleogeń-
skich oraz jurajskich. W czwartorzędowym piętrze wodono-
śnym użytkowymi poziomami wodonośnymi są (Fig. 2.28):

• poziom wód gruntowych związany głównie z pradoliną 

i dolinami rzek,
• poziom międzyglinowy górny i dolny,
• poziom podmorenowy.

Wody występują w utworach piaszczystych i żwirowych 
powstałych wskutek akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej.

Poziom wód gruntowych tworzą głównie piaski i żwiry 
powstałe w czasie akumulacji fluwioglacjalnej podczas naj-
młodszego zlodowacenia wisły oraz holocenu. Poziom ten 
występuje w utworach sandrowych i utworach dolin rzecznych 
oraz na obszarach wysoczyznowych. Miąższość tych utwo-
rów zmienia się w granicach od 5 do 30 m. Miejscami po-
ziom ten łączy się z zawodnionymi piaskami sandrów i dolin 
rzecznych. Główną bazą drenażu dla tego poziomu są cieki 
powierzchniowe, zwierciadło wody ma charakter swobodny, 
miejscami napinają je niewielkie nadkłady glin zwałowych lub 
utworów zastoiskowych (Bącik, 2009).

Poziom międzyglinowy górny. Występuje w osadach 
piaszczystych różnej granulacji zlodowacenia wisły. Stanowią 
go przewarstwienia glin zwałowych, związane prawdopodob-
nie z utworami fluwioglacjalnymi fazy leszczyńsko-poznań-
skiej. Poziom ten zalega zwykle na głębokości od 15 do 50 m 
i jest silnie zróżnicowany pod względem hydrogeologicznym, 
litologicznym oraz rozprzestrzenienia. Jego miąższość waha 
się w granicach od 10 do 14 m. Prowadzi wody o zwiercia-
dle napiętym, miejscami swobodnym, bazą drenażu tego po-
ziomu jest rzeka Gwda. Zasilanie poziomu odbywa się przez 
przesączanie wód opadowych z poziomu gruntowego lub 
poprzez bezpośrednią infiltrację wód przez nadległe warstwy 
glin i okna hydrogeologiczne (Bącik, 2009).

Poziom międzyglinowy dolny. Poziom ten związany 
jest stratygraficznie z piaskami i żwirami zlodowaceń środ-
kowopolskich. Warstwy wodonośne występują najczęściej na 
rzędnych od 60 do 110 m n.p.m. i nie są ciągłe na omawianym 
obszarze. Miejscami łączą się z wyżej ległymi utworami piasz-
czystymi, tworząc jeden poziom o znacznej miąższości, i są 
zaburzone glacitektonicznie. Miąższość poziomu waha się 
w granicach od kilku do ok. 20 m. Zwierciadło wody ma cha-
rakter napięty. Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez 
przepływy między warstwami wodonośnymi w strefach kon-
taktów hydrogeologicznych lub poprzez przesączanie wód 
z nadległych poziomów wodonośnych. Na omawianym tere-
nie lokalnie występuje poziom podglinowy związany z utwora-
mi zlodowacenia południowopolskiego (Bącik, 2009).

Wody w utworach czwartorzędowo-neogeńskich

Czwartorzędowo-neogeński poziom wodonośny jest 
związany z osadami czwartorzędowymi powstałymi podczas 
zlodowaceń środkowopolskich i południowopolskich i bezpo-
średnio zdeponowanymi na zawodnionych utworach mioceń-
skich. Poziom ten został udokumentowany na znacznej czę-
ści omawianego obszaru, ma on zasięg regionalny i stanowi 
bazę dla GZWP nr 126 – Szczecinek. Strop opisywanego 
poziomu występuje na głębokości od 50 do 130 m, jego miąż-
szość jest znaczna, zmienia się w zakresie od 2 do ponad 
60 m. Poziom plejstoceńsko-mioceński jest dobrze izolowany 
od powierzchni terenu warstwą glin zwałowych o miąższości 
ponad 50 m (Bącik, 2009). 

Wody w utworach neogeńskich

Poziom wodonośny związany jest z utworami miocenu wy-
stępującymi w stropowej części osadów neogeńskich pod glina-
mi zwałowymi plejstocenu. Miejscami zalega bezpośrednio pod 
utworami nawodnionymi najstarszych zlodowaceń i tworzy z nimi 
jeden, wcześniej omówiony poziom o znacznej miąższości zwa-
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ny poziomem plejstoceńsko-mioceńskim. Mioceńska warstwa 
wodonośna charakteryzuje się znacznym rozprzestrzenieniem 
regionalnym. Budują ją głównie piaski pylaste, drobno- i średnio-
ziarniste, niekiedy piaski ze żwirem o miąższości od 16 do ponad 
20 m. W zależności od morfologii stropu neogenu poziom mio-
ceński zalega na głębokości od 50 do 150 m. Zwierciadło wody 
ma charakter naporowy, warstwa ta jest bardzo dobrze izolowa-
na od powierzchni terenu, jej zasilanie odbywa się poprzez infil-
trację wód opadowych i przesączanie z nadległych poziomów 
wodonośnych przez utwory słabo przepuszczalne (Bącik, 2009).

Wody w utworach mezozoiku

Na omawianym terenie nie zostały rozpoznane wody 
w utworach jurajskich. Poziom ten rozpoznany został jedynie 
w okolicach Piły oraz Krajenek. 

Chemizm wód

Skład chemiczny wód podziemnych piętra czwartorzę-
dowego jest typowy dla wód młodych pochodzenia infiltra-
cyjnego. Są to wody zwykłe, typu dwujonowego – HCO3–Ca, 
lokalnie odnotowano występowanie wód typu HCO3–Ca–Mg 
i HCO3–Ca–SO4. Sucha pozostałość mieści się w granicach 
100–700 mg/l, lokalnie może wynosić ok. 1100 mg/l. Zawar-
tość jonów wapnia i magnezu sprawia, że wody te można 
zaliczyć do miękkich, średnio twardych i twardych. Stężenia 
chlorków nie przekraczają 70 mg/l.

Na obniżenie klasy jakości wód podziemnych na obszarze 
przetargowym wpływa przede wszystkim występowanie żela-
za i manganu w ponadnormatywnych stężeniach oraz podwyż-
szonej barwy. Zawartość żelaza w wodach podziemnych piętra 
czwartorzędowego wynosi od 0,02 do 15,0  mg/dm3, przeważ-
nie jednak nie przekracza 4,3 mg/dm3. Również zawartość 
manganu w wodzie waha się w szerokich granicach – od 0,01 
do 0,45 mg/dm3.

Wody piętra czwartorzędowo-neogeńskiego są to 
wody zwykłe, o odczynie od obojętnego do lekko zasadowe-
go, średnio twarde i twarde, przeważnie dwujonowe, HCO3–
Ca. Mineralizacja tych wód rzadko przekracza 300 mg/md3, 
zatem są to wody słodkie; stężenia chlorków i siarczanów są 
niewielkie, zazwyczaj nie przekraczają 20,0 mg/dm3, maksy-
malne stężenia dla chlorków wynoszą ok. 80 mg/dm3, a dla 
siarczanów 70 mg/dm3. Zawartość w tych wodach związków 
azotu jest niewielka. Wody piętra czwartorzędowo-neogeń-
skiego charakteryzują się podwyższoną zwartością związków 
żelaza i manganu. Mangan w wodach występuje w granicach 
od 0,05 do 0,68 mg/dm3 (średnio 0,15 mg/dm3), żelazo we-

dług większości analiz zawarte jest w granicach od 0,4 do 
4 mg/dm3. Wody te charakteryzują się także podwyższoną 
barwą (w granicach 6–10 mgPt/dm; Bącik, 2009).

Wody piętra neogeńskiego charakteryzują się dobrą ja-
kością i stabilnością składu chemicznego. Są to również wody 
zwykłe, o odczynie pH lekko zasadowym i twardości ogólnej 
zmieniającej się od miękkiej poprzez średnio twardą do twar-
dej. Zawartość suchej pozostałości z reguły nie przekracza 300 
mg/dm3. Zawartości związków azotu zwykle nie przekraczają 
norm dla wód pitnych. Stężenie chlorków i siarczanów w wo-
dach tego piętra jest niezbyt wysokie – zawartość siarczanów 
nie przekracza 60,0 mg/dm3, natomiast występowanie chlorków 
notuje się wielości poniżej 20,0 mg/dm3. Zróżnicowanie w wo-
dach tego piętra obserwuje się w stężeniu żelaza i manganu 
oraz w barwie. Maksymalne zawartości żelaza dochodzą do 
6,0 mg/dm3, natomiast manganu do 0,5 mg/dm3. Barwa waha 
się w granicach 1,0–46,0 mgPt/dm3. Ze względu na ponadnor-
matywne zawartości żelaza i manganu oraz podwyższoną bar-
wę na większości obszaru wody z omawianego poziomu wodo-
nośnego zaklasyfikowano do wód o średniej jakości.

Na podstawie badań próbek z ujęć w Pile i Krajen-
kach przyjmuje się, że wody piętra jurajskiego są bardzo 
dobrej jakości, nie wykazują podwyższonych stężeń żelaza 
i manganu oraz związków azotu, natomiast zaobserwowano 
podwyższoną barwę, prawdopodobnie związaną z wymywa-
niem substancji organicznej z piaskowców. Jakość tych wód 
wykazuje zamienność w czasie, w wyniku długiej i intensyw-
nej eksploatacji tego poziomu wodonośnego, która powoduje 
pogarszanie się jakości wody w zakresie mineralizacji, zabar-
wienia i zawartości chlorków. Ogólnie są to wody o odczynie 
lekko zasadowym, miękkie, sucha pozostałość nie przekra-
cza 820 mg/dm3. Zawartości siarczanów są dość niskie, nato-
miast chlorków dochodzą do 315 mg/dm3; wody te charaktery-
zują się wysokim zabarwieniem pochodzenia geogenicznego, 
osiągającym 260 mgPt/dm3 (Bącik, 2009).

W granicach obszaru przetargowego „Sierpowo”, prawie 
na całym omawianym obszarze, występuje tylko jeden główny 
zbiornik wód podziemnych (GZWP; Kleczkowski, 1990; Skrzyp-
czyk, 2004) – GZWP nr 126– Zbiornik Szczecinek (Żerebiec-
-Chmielewska i in., 2011), który został udokumentowany w 2011 
r. Zasoby dyspozycyjne zwykłych wód podziemnych ww. GZWP 
zostały oszacowane w dokumentacji z 2011 r. na 166 000 m3/d. 

Podstawowe wiadomości dotyczące występowania zwy-
kłych wód podziemnych w obrębie GZWP na obszarze prze-
targowym „Sierpowo” zostały przedstawione w Tab. 2.4, listę 
hydrogeologicznych dokumentacji zasobowych przedstawia 
Tab. 2.5, regionalizację hydrogeologiczną obszaru przetargo-
wego podsumowuje zaś Fig. 2.29.

Numer  
zbiornika

Nazwa  
zbiornika

Wiek  
utworów

Typ ośrodka  
wodonośnego

Szacunkowe  
zasoby dyspozycyjne 

[tys. m³/d]

Średnia głębokość  
zwierciadła wód podziemnych 

[m p.p.t.]
126/

udokum.
Zbiornik Szcze-

cinek Q- Ng porowy 166 85

Tab. 2.4. Podstawowa charakterystyka hydrogeologiczna głównych zbiorników wód podziemnych GZWP (Kleczkowski, 1990; Skrzypczyk, 
2004; Żerebiec-Chmielowska i in., 2011). Udokum. – zasoby udokumentowane, Q –czwartorzęd, Ng – neogen

Tytuł dokumentacji Rok wykonania Nr decyzji Zasoby  
dyspozycyjne [m³/d]

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby  
dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gwdy 2013 DGKhg-4731-13/39693/13/AW 794 280

Tab. 2.5. Podstawowe dane dotyczące hydrogeologicznych dokumentacji zasobowych (Dąbrowski i in., 2013)
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3. SYSTEM NAFTOWY

3.1. CHARAKTERYSTYKA MATERII ORGANICZNEJ

Górny dewon i dolny karbon

Przebadano utwory górnego dewonu i dolnego karbonu 
z otworów Rzeczenica 1 i Bielica 1 (Tab. 3.1) oraz Debrzno IG-
1, które są położone poza obszarem przetargowym „Sierpo-
wo”. Kompleks iłowców z otworu Rzeczenica 1 zawiera małą 
ilość węgla organicznego i małą ilość bituminów i uznany jest 
za mało perspektywiczny dla generowania węglowodorów. 
Z kolei za dobre skały macierzyste można uznać węglanowe 
utwory górnego dewonu z otworu Debrzno IG-1. W utworach 
tych niewielka jest ilość bituminów, natomiast wyższa ilość 
składników labilnych jest epigenetyczna z osadem, co świad-
czy o występowaniu zjawiska migracji węglowodorów. 

Utwory dolnego karbonu występujące w otworze Bielica 1 
zawierają dużą ilość węgla organicznego, szczególnie w środ-
kowych partiach analizowanego kompleksu. Uwzględniając 
zmienny charakter sedymentacji (klastyczno-węglanowy), moż-
na uznać je za dobre i bardzo dobre skały macierzyste dla ge-
nerowania węglowodorów (Peters, 1986). Ilość bituminów jest 
zróżnicowana i wynosi średnio 0,026%, maksymalnie 0,107% 
w wapieniach, w stropie kompleksu. (Tab. 3.1). W bituminach 
mała jest zawartość węglowodorów, w których składzie wyższa 
jest ilość węglowodorów nasyconych niż aromatycznych. 

Dystrybucja n-alkanów pochodzących z materii organicz-
nej z utworów górnego dewonu (famen) wykazuje przewagę 
związków pochodzących z rozkładu alg i zawierających 19 ato-
mów węgla w łańcuchu (Fig. 3.1 i 3.2). W masie n-alkanów 
obecne są także w dużej ilości związki o parzystej liczbie ato-
mów węgla w cząsteczce, pochodzące z rozpadu bakterii (Ma-
liński i Witkowski, 1988). W wyższych partiach profilu w ma-

Otwór Stratygrafia
Zawartość węgla organicznego Zawartość bituminów

śr. Corg.
[%]

liczba  
próbek

max. Corg.
[%]

min. Corg.
[%]

śr.
% bitum.

liczba 
próbek

max.
% bitum.

min.
% bitum.

Szczecinek IG-1 Cechsztyn 0,01 1 0,01 0,01 0,004 7 0,016 0,001
Czarne 2 Cechsztyn 1,68 4 3,99 0,61 0,203 4 0,287 0,129
Czarne 3 Cechsztyn 0,82 5 0,86 0,78 0,72 5 0,983 0,277
Bielica 1 Dfamen + Cturnej 1,1 8 1,7 0,7 0,026 7 0,107 0,005

Rzeczenica 1
C turnej 0,05 11 0,2 0,01 0,005 2 0,007 0,003

D3 0,1 1 0,1 0,1 0,005 1 0,005 0,005

Tab. 3.1. Zestawienie wyników analiz materii organicznej w próbkach z analizowanych otworów wiertniczych
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Fig. 3.1. Dystrybucja n-alkanów w utworach famenu z otworu Bieli-
ca 1 (gł. 3716,0 m). CPITot = 1,01; CPI17–23 = 1,01; CPI25–31 = 1,03

Fig. 3.2. Dystrybucja n-alkanów w utworach famenu z otworu Bielica 
1 (gł. 3707,0 m). CPITot = 1,03; CPI17–23 = 0,98; CPI25–31 = 1,08

Fig. 3.3. Dystrybucja n-alkanów w utworach turneju z otworu Bielica 
1 (gł. 3347,0 m). CPITot = 1,07; CPI17–23 = 1,00; CPI25–31 = 1,13

Fig. 3.4. Dystrybucja n-alkanów w utworach turneju z otworu Bielica 
1 (gł. 3325,5 m). CPITot = 1,16; CPI17–23 = 1,25; CPI25–31 = 1,02
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sie n-alkanów zwiększa się udział n-C21 i n-C23 pochodzących 
z rozkładu alg, ale słabo przeobrażonych (Fig. 3.3 i 3.4) 

Szczegółowa analiza materii organicznej z tego otwo-
ru wykazała, iż jednocześnie w utworach tych zaznacza się 
udział silnie przeobrażonego materiału terygenicznego, czy-
li „allochtonicznego” z osadem (Maliński i Witkowski, 1988). 
Wartość wskaźników CPI wyliczana wg Kotarby i in. (1994) 
pozwala uznać materię organiczną za dobrze przeobrażoną. 

Cechsztyn

Przeanalizowano utwory cechsztynu z otworów Szcze-
cinek IG-1 (1 próba) oraz Czarne 2 i Czarne 3 (Tab. 3.1). 
Utwory z otworu Czarne 2 zawierają dużą ilość węgla orga-
nicznego (od 0,63 do 3,99%), a w otworze Czarne 3 ilość wę-
gla organicznego wynosi od 0,78 do 0,86%. Utwory dolomitu 
głównego mogą być uznane za dobre i bardzo dobre skały 
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Fig. 3.5. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu głównego 
z otworu Czarne 2 (gł. 3580,9 m). CPITot = 0,98; CPI17–23 = 0,93; 
CPI25–31 = 1,08

Fig. 3.6. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu głównego 
z otworu Czarne 2 (gł. 3579,6 m). CPITot = 0,95; CPI17–23 = 0,94; 
CPI25–31 = 0,96

Fig. 3.7. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu głównego 
z otworu Czarne 2 (gł. 3574,0 m). CPITot = 0,92; CPI17–23 = 0,94; 
CPI25–31 = 0,82

Fig. 3.8. Dystrybucja n-alkanów w utworach anhydrytu dolnego 
z otworu Czarne 2 (gł. 3809,0 m). CPITot = 0,94; CPI17–23 = 0,94; 
CPI25–31 = 0,94
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Fig. 3.9. Dystrybucja n-alkanów w utworach anhydrytu górnego 
z otworu Czarne 3 (gł. 3613,6 m). CPITot = 0,86; CPI17–23 = 0,79; 
CPI25–31 = 1,15

Fig. 3.10. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu główne-
go z otworu Czarne 3 (gł. 3603,7 m). CPITot = 0,84; CPI17–23 = 0,70; 
CPI25–31 = 1,41
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macierzyste dla generowania węglowodorów (Peters, 1986). 
Występuje w nich duża ilość bituminów o wysokiej zawartości 
węglowodorów, w których składzie węglowodory nasycone 
dominują nad węglowodorami aromatycznymi. 

O charakterze tych bituminów świadczy wartość współ-
czynnika migracji, czyli stosunek węglowodorów obecnych 
w skale do zawartości węgla organicznego występującego 
w tej skale (Gondek, 1980). Bituminy występujące w utworach 
dolomitu głównego mają cechy bituminów epigenetycznych 
z osadem, co świadczy o występowaniu zjawiska migracji wę-
glowodorów, nie wykluczone, że migracja jest horyzontalna.

Analiza n-alkanów wydzielonych z materii organicznej wyka-
zała głównie występowanie związków z 18 i 20 atomami węgla 
w łańcuchu, powstających z rozpadu bakterii, a w mniejszej ilości 
związków zawierających 17, 19 i 21 atomów węgla w cząstecz-
ce, pochodzących z rozkładu alg (Maliński i Witkowski, 1988). 
Krzywa dystrybucji n-alkanów ma regularny przebieg (Fig. 3.5–
3.13). Stopień przeobrażenia materii organicznej jest trudny do 
określenia, ponieważ wartość wskaźnika CPITot (wg Kotarby i in., 
1994) jest poniżej jedności, co jest charakterystyczne dla materii 
organicznej pochodzącej głównie z rozpadu bakterii. 

3.2. DEWOŃSKI SYSTEM NAFTOWY

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” i w jego sąsiedz-
twie odnotowano liczne objawy węglowodorów w utworach 

dewonu górnego. Ślady ropy naftowej i inne objawy bituminów 
zaobserwowano np. w utworach dewonu górnego w otworze 
Człuchów IG-1 (położonym na północny wschód od obszaru 
„Sierpowo”) i Sokole 1 (położonym przy wschodniej granicy 
obszaru; Fig. 5.1). Geneza nagromadzeń węglowodorów 
w utworach dewonu strefy Koszalin-Chojnice nie została 
dotychczas jednoznacznie wyjaśniona. Przypuszcza się, że 
ropa naftowa i gaz ziemny zostały wygenerowane z dewoń-
skich skał macierzystych lub media te mogły powstać z mate-
rii organicznej rozproszonej w niżej ległych mułowcach i iłow-
cach ordowiku i syluru, a ich akumulacja w piaskowcowych 
i węglanowych skałach zbiornikowych dewonu środkowego 
i górnego jest wynikiem migracji wzdłuż stref uskokowych.

Za pierwszą hipotezą przemawiają punktowe wyniki ba-
dań geochemicznych i optycznych dewońskiej materii orga-
nicznej z otworów Debrzno IG-1 i Człuchów IG-1 (Klimuszko, 
2012). W utworach dewonu z otworów Debrzno IG-1 i Człu-
chów IG-1 stwierdzono niewielkie zawartości węgla organicz-
nego i jedynie część wyników świadczy o tym, iż utwory te 
zawierają wkładki potencjalnych dobrych, węglanowych skał 
macierzystych (Klimuszko, rozdział 3.1). Dewońska materia 
organiczna w otworach Debrzno IG-1 i Człuchów IG-1 znajdu-
je się w strefie przejściowej pomiędzy oknem ropnym i gazo-
wym, w zależności od głębokości pogrążenia skał.

Utwory dewonu górnego w otworze Tuchola IG-1, zlo-
kalizowanym na wschód od obszaru „Sierpowo”, zawierają 
od 0,1 do 0,4% Corg., co pozwala interpretować je jako sła-
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Fig. 3.11. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu głównego 
z otworu Czarne 3 (gł. 3601,4 m). CPITot = 0,90; CPI17–23 = 0,81; 
CPI25–31 = 1,25

Fig. 3.12. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu główne-
go z otworu Czarne 3 (gł. 3601,0 m). CPITot = 0,86; CPI17–23 = 0,78; 
CPI25–31 = 1,15
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Fig. 3.13. Dystrybucja n-alkanów w utworach dolomitu główne-
go z otworu Czarne 3 (gł. 3599,5 m). CPITot = 0,80; CPI17–23 = 0,69; 
CPI25–31 = 1,25
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be węglanowe skały macierzyste (Klimuszko, 2012). Analiza 
wskaźników geochemicznych sugeruje, że nagromadzenia 
bituminów w skałach mają charakter epigenetyczny, tzn. mają 
pochodzenie migracyjne. 

Odkrycia akumulacji gazu ziemnego i ropy naftowej 
w utworach dewonu górnego w rejonie Tucholi (Tuchola 3K, 
Tuchola 4K i Tuchola IG-1) skłaniają jednak do rozważenia 
drugiej hipotezy, polegającej na tym, że węglowodory mogły 
przemigrować ze skał podłoża, tzn. ze skał ordowicko-sylur-
skich, wzdłuż stref nieciągłości tektonicznych i nasycić litolo-
giczno-stratygraficzne pułapki złożowe w dewonie. Za tą hi-
potezą przemawia fakt, że do wygenerowania gazu ziemnego 
potrzebny był wyższy stopień przeobrażenia materii organicz-
nej (okno gazowe), a co za tym idzie jako skały macierzyste 
powinny być brane pod uwagę skały niżej ległe, pogrążone na 
większe głębokości. Skały dewonu w rejonie Tucholi leżą na 
silnie zdeformowanych tektonicznie skałach ordowiku i sylu-
ru, które w zachodniej części kratonu wschodnioeuropejskie-

go są wykształcone jako wzbogacone w materię organiczną 
mułowce i iłowce.

3.3. KARBOŃSKO-PERMSKI SYSTEM NAFTOWY

Głównymi elementami karbońsko-permskiego systemu 
naftowego są karbońskie skały macierzyste (występujące je-
dynie w południowo-zachodniej części obszaru przetargowego 
„Sierpowo”), skały zbiornikowe karbonu i czerwonego/białego 
spągowca oraz skały uszczelniające w postaci ewaporatów 
cechsztyńskich. Karbońskie mułowce i iłowce są skałami ma-
cierzystymi dla gazu ziemnego, który migrował ku strefom o niż-
szym ciśnieniu hydrostatycznym, czyli do leżących niezgodnie 
na skałach karbonu utworów czerwonego spągowca (np. Ko-
tarba i in., 1992, 1999, 2004, 2005; Karnkowski, 1999; Botor 
i in., 2013). Migracja węglowodorów ze skał macierzystych do 
pułapek złożowych mogła mieć charakter lokalny (wzdłuż nie-

Fig. 3.14. Mapa przedstawiająca główne elementy karbońsko-permskiego systemu naftowego w polskim basenie (wg Reicher, 2008). Zasięg 
utworów karbonu dolnego i górnego wg Pokorskiego (2008; Botor i in., 2013). Czerwoną ramką na figurze górnej zaznaczono obszar przetar-
gowy „Sierpowo”
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ciągłości tektonicznych) lub charakter regionalny krótko- lub 
długodystansowy przy udziale skał odznaczających się dobrymi 
własnościami petrofizycznymi. W zachodniej części europej-
skiego basenu permskiego za skały macierzyste uznaje się 
węgle westfalu (Pletsch i in., 2010; Botor i in., 2013), natomiast 
badania geochemiczne mułowców i iłowców karbonu w basenie 
polskim sugerują, że zawartość rozproszonej materii organicz-
nej jest wystarczająca, by uznać je za skały macierzyste (Bu-
rzewski i in., 2009; Botor i in., 2013). Śliwiński i in. (2006) oraz 
Malinowski i in. (2007) postulują ponadto możliwość występo-
wania macierzystych, węglonośnych utworów molasy górno-
karbońskiej na przedpolu polskich eksternidów waryscyjskich. 
Potwierdzeniem macierzystości skał karbonu w Polsce mogą 
być złoża odkryte w utworach górnego i dolnego karbonu, takie 
jak: Wierzchowo, Gorzysław, Trzebusz, Wrzosowo, Daszewo, 
Paproć, Kościan i Brońsko (Karnkowski, 1993), oraz wyniki 
badań geochemicznych materii organicznej i gazu ziemnego 
(np. Kotarba i in., 1992, 1999, 2004, 2005). Materia organiczna 

rozproszona w skałach karbonu ma geochemiczną charaktery-
stykę gazotwórczego kerogenu typu III i mieszanego kerogenu 
typu III i II, przy czym wyższy udział kerogenu typu II stwierdzo-
no w utworach dolnego karbonu (Botor i in., 2013). 

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” (Fig. 3.14), 
w jego południowej części, znajduje się jedno wiercenie Bor-
ki Z1bis, gdzie nawiercono 182 m utworów karbonu dolnego 
bezpośrednio pod osadami czerwonego spągowca. Podob-
nie w niewielkiej odległości od południowej granicy obsza-
ru „Sierpowo”, w wierceniu Okonek 1, również nawiercono 
utwory karbonu dolnego (596,9 m) występujące pod osadami 
czerwonego spągowca (Tab. 2.1). Blisko północno-wschod-
niej granicy obszaru „Sierpowo” przewiercono utwory karbo-
nu dolnego w wierceniach: Bielica 1 (239 m) i Rzeczenica 1 
(39,5 m), poniżej których nawiercono utwory dewonu.

Najbliższym otworem, z którego można zasięgnąć infor-
macji o skałach karbonu jest otwór Lipka 1, znajdujący się na 
południowy wschód od „Sierpowa” w obrębie obszaru przetar-

Fig. 3.15. Mapa przedstawiająca ścieżki i wiek migracji gazu na tle rozprzestrzenienia zbiornikowych utworów czerwonego spągowca (wg Mać-
kowskiego i in., 2008; Botor i in., 2013)
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gowego „Złotów-Zabartowo” (Fig. 3.14). 
Próbki skał karbonu dolnego z otworu Lipka 1 zostały prze-

badane pod kątem oznaczenia całkowitej zawartości materii or-
ganicznej (TOC), dojrzałości termicznej (Ro) i petrografii materii 
organicznej (Plewa i in., 1995). Wyniki potwierdziły, że średnia 
zawartość węgla organicznego i wysokość TOC predestynuje 
te skały do uznania ich za macierzyste. Refleksyjność witrynitu 
(Ro) odpowiada strefie przejściowej pomiędzy fazą generowa-
nia ropy i gazu kondensatowego (Grelowski, 1995). 

Numeryczne modelowania karbońsko-permskiego syste-
mu naftowego basenu polskiego (Botor i in., 2013) sugeru-
ją, że obszar przetargowy „Sierpowo” mógł pod koniec triasu 
znajdować się w strefie migracji węglowodorów z karbońskich 
skał macierzystych centralnej części basenu (Fig. 3.15). 

Biorąc pod uwagę analizy Burzewskiego i in. (2009), 
można założyć, że skały macierzyste karbonu dolnego w ob-
rębie obszaru „Sierpowo” cechowały się w historii geologicz-
nej średnim jednostkowym potencjałem genetycznym na po-
ziomie 140 kg HC/m2 basenu (Fig. 3.16).

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że występowanie macie-
rzystych skał karbonu dotyczy tylko południowo-zachodniego 
fragmentu obszaru „Sierpowo”. Występujące tam skały osa-
dowe czerwonego spągowca nie mają znaczącego potencjału 
zbiornikowego w stropowych partiach uszczelnionych osada-
mi cechsztynu. Przyjmując jednak częściową możliwość mi-
gracji lateralnej węglowodorów (Botor i in., 2013 – Fig. 3.15), 
można spodziewać się gazu w rejonie Czarne-Sokole, gdzie 
w spągu czerwonego spągowca występują osady dewonu, 
które mogą być również związane z karbońskim systemem 
generacyjnym.

3.4. PERMSKI SYSTEM NAFTOWY

Skały dolomitu głównego stanowią tzw. zamknięty 
cechsztyński system naftowy, w którym skałami macierzy-
stymi i zbiornikowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego są 
dolomity, a skałami uszczelniającymi nadległe ewaporaty per-
mskie. Skały tworzące cechsztyński system naftowy (zbiorni-
kowe, uszczelniające) zostały scharakteryzowane w rozdziale 
2, a ich macierzystość rozpatrywana jest w podrozdziale 3.1.

3.5. WIEK I MECHANIZM GENERACJI,  
MIGRACJI I AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW

Zastosowanie numerycznych modelowań systemów 
naftowych ma na celu zrekonstruowanie procesów i mecha-
nizmów generowania, migracji i akumulacji węglowodorów. 
Podstawą modelowań procesów generowania jest modelowa-
nie paleotermiczne, które polega na modelowaniu dojrzałości 
termicznej skał zwłaszcza macierzystych. Takie modelowa-
nia przeprowadzane są głównie w wersji 1-D i pozwalają na 
odtworzenie w skali czasu ewolucji geologicznej i termicznej 
basenu sedymentacyjnego wraz z modelowaniem procesów 
generowania i ekspulsji węglowodorów. W celu odtworzenia 
procesów migracji i akumulacji węglowodorów wykonuje się 
modelowania 2-D (przekrój geologiczny), natomiast mode-
lowania 3-D integrują wszystkie wyżej wymienione procesy 
w postaci przestrzennej. Dokładna metodyka modelowań sys-
temów naftowych została przedstawiona w pracy m.in. Botora 
i Kosakowskiego (2000).

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” lub w jego bliższej 
i dalszej okolicy wykonano szereg głębokich otworów wiertni-
czych przewiercających perspektywiczne utwory zbiornikowe 
czerwonego spągowca i dewonu, macierzyste skały karbonu 
i dewonu oraz macierzysto-zbiornikowe skały dolomitu głów-
nego. Charakterystykę dotyczącą wieku i mechanizmu gene-
racji, migracji i akumulacji węglowodorów wykonano głównie 
w oparciu o wyniki modelowań naftowych 1-D dla otworu Bie-
lica 1 (zlokalizowany na północny wschód od granicy obszaru 
„Sierpowo”) oraz Zabartowo 2 (na południowy wschód od gra-
nicy obszaru „Sierpowo”).

Skały macierzyste karbonu dolnego (turneju) w otworze 
Bielica 1 (Fig. 3.17) znajdują się, podobnie jak utwory dewonu, 
w głównym oknie generowania/występowania ropy naftowej 
(0,7–1,0% Ro). Dojrzałość ta została osiągnięta przez utwory 
karbonu oraz ostatecznie ukształtowała się z końcem kredy 
i początkiem paleogenu. Wczesna faza dojrzałości termicz-
nej (0,5–0,7% Ro) została osiągnięta przez te utwory na prze-
łomie triasu i jury, po przekroczeniu głębokości ok. 2000 m 
i temperatury 80°C. Utwory karbonu uzyskały poniżej 25-pro-
centowy stopień wykorzystania potencjału węglowodorowego 
i osiągnęły stopień wygenerowania równy 18 mg HC/t TOC 

SIERPOWO

Fig. 3.16. Mapa jednostkowego potencjału powierzchniowego (JPP) utworów karbonu dolnego (Burzewski i in., 2009). Czerwoną ramką za-
znaczono obszar przetargowy „Sierpowo”
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Fig. 3.17. Model 1-D historii pogrążania i dojrzałości termicznej dla otworu Bielica 1 (Górecki, 2008)

Fig. 3.18. Identyfikacja przedziałów dojrzałości termicznej kerogenu w warunkach pogrążenia skał macierzystych karbonu w profilu otworu 
Bielica 1 (Górecki, 2008)
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(Fig. 3.18), w modelowaniach nie uzyskano fazy ekspulsyjnej 
(Górecki, 2008). 

Na podstawie modelowań historii termicznej i generowa-
nia węglowodorów dla otworu Bielica 1 (Górecki, 2008; Fig. 
3.17 i 3.18) można stwierdzić, że potencjalne skały macierzy-
ste dewonu górnego znajdują się obecnie w głównym oknie 
generowania/występowania ropy naftowej (0,7–1,0% Ro). 
Wczesna faza dojrzałości termicznej (0,5–0,7% Ro), w za-
leżności od zróżnicowanych warunków paleotermicznych na 
analizowanym obszarze przetargowym, została osiągnięta 
przez skały macierzyste dewonu dopiero w kajprze, po prze-
kroczeniu głębokości ok. 2300 m i temperatury 80°C. Obecna 
dojrzałość utworów dewonu ukształtowała się w późnej kre-
dzie, a dalszy kenozoiczny etap rozwoju basenu nie wpłynął 
na dalszy wzrost dojrzałości termicznej. 

W profilu wiercenia Zabartowo 2, na podstawie opracowania 
Burzewskiego i in. (1998), utwory dewonu osiągnęły przedział 
generowania od okna ropnego do wejścia w strefę generowa-
nia gazu ziemnego. Granica przejścia okna ropnego (0,5–1,0% 
Ro) w przedział generowania kondensatu późnego i gazu ga-
zolinowego (1,0–1,3% Ro) przypada na późną jurę, a przejście 
w strefę generowania metanu wysokotemperaturowego (>1,4% 
Ro) – na początek kredy późnej (Burzewski i in., 1998). 

Historia termiczna utworów karbonu w wierceniu Okonek 
1 (Botor i in., 2013), zlokalizowanym przy południowej grani-
cy obszaru „Sierpowo”, wskazuje że ekspulsja ropno-gazowa 
w utworach dolnego karbonu rozpoczęła się w jurze, trwała 
przez całą kredę (osiągnęła apogeum w późnej kredzie przy 
maksymalnym pogrążeniu sięgającym 6000 m i około 1,3% Ro) 
i zakończyła się we wczesnym paleogenie w trakcie inwersji ob-
szaru, na którym znajduje się wiercenie Okonek 1 (Fig. 3.19). 

Przypuszczalnie na obszarze „Sierpowo” zachodził po-
dobny proces zmian dojrzałości termicznej związanej z po-
grążaniem, polegający na przejściu od fazy okna ropnego do 
fazy okna gazowego. Nie jest jednak znany wymodelowany 
potencjał węglowodorowy i trudno mówić o potencjalnej ska-
li fazy ekspulsji węglowodorów na tym obszarze. Jeśli jednak 
ekspulsja i migracja miały miejsce, to prawdopodobnie głównie 
podczas późnokredowej fazy pogrążania basenu. Potencjal-
na migracja z utworów dewonu i karbonu mogła odbywać się 
pionowymi ścieżkami migracji (strefy dyslokacyjne w utworach 
dewonu i karbonu). Pozytywnym aspektem jest czas początku 
generowania węglowodorów, przypadający na początek mezo-
zoiku, kiedy to istniało już regionalne uszczelnienie w postaci 
ewaporatów cechsztynu, które mogło wpłynąć na zatrzymanie 
węglowodorów generowanych i akumulowanych w utworach 
paleozoiku (dewon, karbon, czerwony spągowiec).

Po fazie uszczelnienia ewaporatami cechsztynu i sedymen-
tacji węglanów dolomitu głównego wraz z zawartą w nich mate-
rią organiczną, mógł powstać następny system węglowodorowy.

Na podstawie modelu historii pogrążania i dojrzałości 
termicznej dla otworu Bielica 1 (Fig. 3.17) można stwierdzić, 
że potencjalne skały macierzyste dolomitu głównego znajdu-
ją się obecnie w oknie generowania ropy naftowej (0,7–1,0% 
Ro). We wczesną fazę dojrzałości (0,5–0,7% Ro) weszły 
w środkowej jurze, po przekroczeniu głębokości ok. 1700 
m i temperatury 75°C. Burzewski i in. (1998) sugerują, że 
w południowo-wschodniej części obszaru (otwór Zabartowo 
2) utwory dolomitu głównego przekroczyły barierę ekspulsji 
węglowodorów. Przykładem takiego potencjału węglowodo-
rowego jest znajdujące się we wschodniej części obszaru 
„Sierpowo” niewielkie złoże ropno-gazowe Brzozówka. Złoże 
stwierdzone otworem Brzozówka 1 znajduje się na obszarze 
płytszej części równi basenowej dolomitu głównego (Ca2), 
gdzie w profilu dolomitu głównego dominują madstony z la-
minami mikrobialnymi i z przewarstwieniami bandstonów mi-
krobialnych. Stwierdzono tam nagromadzenie węglowodorów 
w ilości przemysłowej (Wagner i Kotarba, 2008).

Przedstawione przykłady modelowań sugerują, że niena-
wiercone, ale potencjalnie występujące na obszarze „Sierpo-
wo” skały dolnego paleozoiku (ordowik, sylur) mogły osiągnąć 
cały przedział generowania węglowodorów – od ropy naftowej 
po fazę generowania gazu termogenicznego. To mogłoby po-
twierdzić ostatnie przesłanki płynące z pobliskiego obszaru 
Tucholi, gdzie przypuszcza się, że węglowodory zakumulo-
wane w utworach dewonu mogły być generowane z utworów 
starszego paleozoiku. 

Modelownia generowania węglowodorów dla otwo-
rów Bielica 1, Zabartowo 2 i Okonek 1 potwierdzają przede 
wszystkim potencjał generacyjny węglowodorów z utworów 
dewonu, karbonu i dolomitu głównego.

4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ  
WĘGLOWODORÓW NA OBSZARZE  

PRZETARGOWYM I W JEGO SĄSIEDZTWIE

W granicach obszaru przetargowego „Sierpowo” dotych-
czas udokumentowano jedno niewielkie złoże ropy naftowej 
i towarzyszącego jej gazu ziemnego Brzozówka w utworach 
cechsztynu (NR 5348; Fig. 4.1–4.4). Dopiero około 15 km na 
północ od obszaru przetargowego znajduje się złoże gazu 
ziemnego Wierzchowo (GZ 4666; Fig. 4.1, 4.5 i 4.6). Charak-
terystykę obu złóż zamieszczono w dalszej części rozdziału. 

Fig. 3.19. Model 1-D historii pogrążania i dojrzałości termicznej dla otworu Okonek 1 (Botor i in., 2013)

 Fig. 4.1. Złoża węglowodorów w sąsiedztwie obszaru przetargowego „Sierpowo”
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4.1. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ BRZOZÓWKA

Położenie administracyjne:
• województwo – pomorskie
• powiat – człuchowski
• gmina – Czarne

Powierzchnia całkowita złoża: 89,0 ha
Głębokość zalegania: 3284,0–3350,0 m p.p.m.
Stratygrafia: perm cechsztyn – cyklotem Stassfurt (dolomit 
główny)
Koncesja na wydobywanie: brak, złoże skreślone z ewidencji
Użytkownik złoża: brak, złoże skreślone z ewidencji
Data rozpoczęcia eksploatacji: od września 1991 r., ciągła 
– od 1996 r., okresowa – od 18.07.1999 r.
Data zakończenia eksploatacji: marzec 2000 r.
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Gdańsk
Nr MIDAS: 5348

Dokumentacje NAG:
Binder, I., Sikorski, B. 1992. Dokumentacja geologiczna 

złoża ropy naftowej Brzozówka. Inw. 709/92, NAG, Warsza-
wa. Zatwierdzona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 maja 1992 roku, 
znak: KZK/012/W/6020/92.

Zoła, K. 2000. Dokumentacja geologiczna złoża ropy naf-
towej i towarzyszącego gazu ziemnego Brzozówka. Dodatek 
nr 1 (wniosek o skreślenie złoża z ewidencji). Inw. 17/2001, 
NAG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska 
z dnia 28 grudnia 2000 roku, znak: DG/kzk/EZD/7220/2000.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 1991):

• 26,86 tys. ton ropy naftowej w kat. C
• 8,22 mln m3 gazu ziemnego w kat. C

Brak zasobów geologicznych i zasobów przemysłowych. 
Według informacji zawartych w „Dokumentacji geologicznej 
złoża ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego Brzo-
zówka, dodatek nr 1 (wniosek o skreślenie złoża z ewidencji)” 
(Zoła, 2000) wyliczone, lecz niezatwierdzone zasoby wydo-
bywalne na dzień 31.03.2000 r. w kategorii C wynosiły: ropa 
naftowa 0,807 tys. ton, gaz ziemny 1,583 mln m3.

Budowa złoża:
Złoże Brzozówka zajmuje najwyższą część bloku tek-

tonicznego Brzozówki – horstu ograniczonego uskokami. 
W osadach płytszej części równi basenowej dolomitu główne-
go stwierdzono tutaj nagromadzenie węglowodorów w ilości 
przemysłowej (Wagner i Kotarba, 2008). Miąższość efektyw-
na złoża wynosi około 3 m, nie można było jednak określić 
wielkości parametrów zbiornikowych z uwagi na brak rdzeni 
wiertniczych. W interpretacjach budowy złoża przyjęto po-
rowatość skały wynoszącą około 10,5% i przepuszczalność 
247 mD. Pierwotne ciśnienie złożowe wynosiło 71,392 MPa, 
nasycenie por ropą 0,7, temperatura złoża 76°C. Po wydoby-
ciu ze złoża około 29% zasobów geologicznych zakończono 
eksploatację (2000 rok).

Otwory udostępniające (stan na 2000 r.): 

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.1–4.3.

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

BRZOZÓWKA 1 3397 perm górny
BRZOZÓWKA 1A 3910 perm

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie aktualne --------- --------- 30,080 MPa na dzień 08.06.1999 r.  
(ciśnienie denne)

ciśnienie złożowe --------- --------- 56,690 MPa na dzień 26.09.1991 r.
ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 71,392 MPa początkowe w złożu

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 71,390 MPa obliczone w czasie erupcji  
w odwiercie Brzozówka 1

głębokość położenia  
wody podścielającej --------- --------- --------- m brak danych

głębokość położenia złoża 3284,000 3350,000 --------- m –
głębokość położenia złoża 3408,000 3411,000 --------- m dolomit główny w otworze Brzozówka 1A
miąższość efektywna złoża --------- --------- 3,000 m –

miąższość złoża --------- --------- 3,000 m –
nasycenie ropą --------- --------- 70,000 % –

porowatość 8,000 13,500 --------- % w interwale głębokości 3408–3411,5 m
porowatość efektywna --------- --------- 10,500 % –

przepuszczalność --------- --------- 247,000 mD –
temperatura złoża --------- --------- 349,000 K na gł. 3390 m
temperatura złoża --------- --------- 76,000 st.C –

warunki produkowania --------- --------- --------- – wolumetryczne
współczynnik nasycenia  

węglowodorami --------- --------- 0,700 – –

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,200 – –
wydajność początkowa --------- --------- 43,000 t/d –

wykładnik gazowy --------- --------- 358,000 Nm3/t –
zapiaszczenie --------- --------- --------- % brak

Tab. 4.1. Parametry złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Brzozówka
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.4 i 4.5 i na Fig. 4.2 i 4.3. 

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka Uwagi
gęstość ------- --------- 0,862 g/cm3 –

zawartość asfaltenów ------- --------- 1,300 % wag. –
zawartość frakcji benzynowej --------- --------- 25,500 % wag. –

zawartość frakcji naftowej --------- --------- 19,500 % wag. –
zawartość parafiny --------- --------- 2,370 % wag. –

zawartość węglowodorów aromatycznych --------- --------- 20,650 % wag. –
zawartość węglowodorów nasyconych --------- --------- 73,650 % wag. –

zawartość żywic --------- --------- 4,400 % wag. –

Tab. 4.2. Parametry jakościowe ropy naftowej ze złoża Brzozówka

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka Uwagi
gęstość --------- --------- 0,762 – względem powietrza

wartość opałowa --------- --------- 47,220 MJ/m3 –
zawartość C2H6 --------- --------- 7,686 % obj. –
zawartość CH4 --------- --------- 77,565 % obj. –

zawartość dwutlenku węgla --------- --------- 0,194 % obj. –
zawartość H2 --------- --------- 0,004 % obj. –
zawartość He --------- --------- 0,004 % obj. –
zawartość N2 --------- --------- 1,011 % obj. –

zawartość siarkowodoru --------- --------- 2,165 % obj. –
zawartość węglowodorów ciężkich --------- --------- 275,220 g/m3 –

Tab. 4.2. Parametry jakościowe ropy naftowej ze złoża Brzozówka

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan na dzień  
(rok/miesiąc/dzień)

Wydobycie z zasobów wydobywalnych bilansowych (tys. ton)
A+B C

ropa naftowa T 00/12/31 – 0,019
ropa naftowa T 99/12/31 – 3,33
ropa naftowa T 98/12/31 – 8,136
ropa naftowa T 97/12/31 – 12,168
ropa naftowa T 96/12/31 – 2,4
ropa naftowa T 95/12/31 – 0
ropa naftowa T 94/12/31 – 0
ropa naftowa T 93/12/31 – 0
ropa naftowa T 92/12/31 – 0
ropa naftowa T 91/12/31 – 0,804
ropa naftowa T 90/12/31 – 0
ropa naftowa T 89/12/31 – 9,536

Tab. 4.4. Historia wydobycia ropy naftowej w złożu Brzozówka (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan na dzień (rok/
miesiąc/dzień)

Wydobycie z zasobów wydobywalnych bilansowych (mln m3)
A+B C

gaz ziemny N 00/12/31 – 0,004
gaz ziemny N 99/12/31 – 0,556
gaz ziemny N 98/12/31 – 1,483
gaz ziemny N 97/12/31 – 3,735
gaz ziemny N 96/12/31 – 0,859
gaz ziemny N 95/12/31 – 0
gaz ziemny N 94/12/31 – 0
gaz ziemny N 93/12/31 – 0
gaz ziemny N 92/12/31 – 0
gaz ziemny N 91/12/31 – 0,247
gaz ziemny N 90/12/31 – 0
gaz ziemny N 89/12/31 – 2,913

Tab. 4.5. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Brzozówka (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)
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Fig. 4.2. Wydobycie ropy naftowej ze złoża Brzozówka (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez przed-
siębiorcę). Przyczyną wzrostu wydobycia. jest rozpoczęcie ciągłej eksploatacji od 1996 r.

Fig. 4.3. Wydobycie gazu ziemnego ze złoża Brzozówka (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez przed-
siębiorcę). Przyczyną wzrostu wydobycia. jest rozpoczęcie ciągłej eksploatacji od 1996 r.

Fig. 4.4. Przekrój geologiczny przez złoże ropy naftowej Brzozówka (na podstawie Binder i Sikorskiego, 1992)
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4.2. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO WIERZCHOWO

Położenie administracyjne:
• województwo – zachodniopomorskie
• powiat – koszaliński
• gmina – Bobolice
• powiat – szczecinecki
• gmina – Szczecinek

Powierzchnia całkowita złoża: 251,5 ha
Głębokość zalegania: 2962,9–3160,0 m p.p.m.
Stratygrafia: karbon dolny, wizen
Koncesja na wydobywanie: 110/93 z dnia 21 czerwca 1993 
roku, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A.
Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1973 r. 
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4666

Dokumentacje NAG:
Hannes, A., Kuchciński, J. 1971. Dokumentacja geolo-

giczna złoża gazu ziemnego Wierzchowo, woj. koszalińskie, 
pow. szczecinecki i koszaliński. Inw. 9033 CUG, NAG, War-
szawa. Zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu 
Geologii z dnia 25.03.1972 r., znak: KZK/012/S/2563/71/72, 
zmieniona następnie decyzją Prezesa Centralnego Urzędu 
Geologii z dnia 15.01.1973 r., znak: KZK/012/S/2563/72/73.

Mularczyk, A., Pyzik, M. 1984. Dodatek nr 1 do doku-
mentacji geologicznej złoża gazu ziemnego Wierzchowo. Inw. 
15111 CUG, NAG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Preze-
sa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13.05.1985 r., znak: 
KZK/012/M/4799/36/84/85pfn.

Zoła, K. 1998. Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicz-
nej złoża gazu ziemnego Wierzchowo. Inw. 592/99, NAG, 
Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.02.1999 r., 
znak: DG/kzk/ZW/6978/98/99.

Nowak, J. 2010. Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicz-
nej złoża gazu ziemnego Wierzchowo. Inw. 7643/2010, NAG, 
Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 
14.10.2010 r., znak: DGiKGkzk-4741-7/7945/49562/10/AW.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 2009):

• 524,80 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:

• 10,78 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku:

• 10,69 mln m3 gazu ziemnego

Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Wierzchowo zostało odkryte 

w 1971 roku w utworach karbonu (wizenu). Rozciągłość zło-
ża jest zbliżona do ogólnego kierunku krawędzi platformy 
wschodnioeuropejskiej (linii Teisseyre’a–Tornquista). Złoże 
ma charakter stratygraficzno-strukturalny. Warstwy karbonu 
występują tutaj na głębokości około 3000 m p.p.m. i zapada-
ją w kierunku południowo-zachodnim w obrębie południowe-
go skrzydła antykliny rozwiniętej wzdłuż uskoku o przebiegu 
NW-SE (Karnkowski, 1993). Nieco inną koncepcję budowy 
geologicznej złoża Wierzchowo przyjęto w dokumentacjach 
złożowych, według których warstwy karbonu zapadają mono-
klinalnie w kierunku SW (Fig. 4.6). Niezależnie od koncepcji 
budowy strukturalnej złoża nasycona gazem jest seria pia-
skowców arkozowych, których miąższość dochodzi do 72 m, 
przy średniej około 25 m. Gazonośna jest również nadległa 
seria dolomitów i podrzędnie wapieni piaszczystych i oolito-
wych. Obie serie rozdziela nieciągła, kilkumetrowej miąższo-
ści seria ilasta. Złoże jest ekranowane utworami cechsztynu 
(zlepieńcami, wapieniem podstawowym i anhydrytem Wer-
ry). Serię złożową podściela pakiet wapieni piaszczystych 
z wkładkami piaskowców i iłowców czarnych. Potencjalnie 
także te utwory mogą być gazonośne. 

Otwory udostępniające (stan na 2017 r.): 

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.6. 

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

WIERZCHOWO 2 3202 turnej
WIERZCHOWO 6 3221 turnej
WIERZCHOWO 11 3218 turnej
WIERZCHOWO 14 33410 turnej

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie aktualne --------- --------- 7,570 MPa czerwiec 2009 r.
ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 33,100 MPa –
głębokość położenia złoża 2962,900 3160,000 --------- m –
miąższość efektywna złoża --------- --------- 28,900 m –

porowatość --------- --------- 3,600 % seria 9 wapienie piaszczyste 
 i piaskowce arkozowe

porowatość --------- --------- 5,000 % seria 11 dolomity  
piaszczysto-pseudooolitowe

porowatość --------- --------- 11,400 % seria 10 piaskowce arkozowe
przepuszczalność 0,170 1,256 --------- mD –
temperatura złoża --------- --------- 347,900 K –
temperatura złoża --------- --------- 74,750 st. C –

warunki produkowania --------- --------- --------- – wolumetryczne
współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,800 – –

współczynnik wydobycia --------- --------- --------- – 0,83
współczynnik wydobycia --------- --------- 0,830 – –

Tab. 4.6. Parametry złoża gazu ziemnego Wierzchowo oraz parametry jakościowe kopaliny
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.7 i na Fig. 4.5. 

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

wydajność absolutna Vabs --------- --------- 8,000 Nm3/min W-11
wydajność absolutna Vabs --------- --------- 90,000 Nm3/min W-6

wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 10,000 Nm3/min W-11 okresowo
wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 20,000 Nm3/min W-6

wykładnik ropny/kondensatowy --------- --------- --------- g/m3 wykładnik gazolinowy 4 m3/mln m3

wykładnik wodny 0,770 4,650 1,970 ml/m3 –
zapiaszczenie --------- --------- --------- % nie badano

głębokość położenia  
wody podścielającej --------- --------- 3060,000 m

–

porowatość 3,600 11,400 --------- %
przepuszczalność 0,176 1,256 --------- mD
temperatura złoża --------- --------- 91,850 st.C
wartość opałowa 21,840 22,330 22,085 MJ/m3

wartość opałowa --------- --------- 6 216,000 Kcal/Nm3

współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,800 .
współczynnik wydobycia --------- --------- 0,900 .

zawartość C2H6 1,462 1,511 1,487 % obj.
zawartość CH4 56,480 57,690 57,085 % obj.

zawartość dwutlenku węgla 0,056 0,085 0,071 % obj.
zawartość He 0,127 0,128 0,128 % obj.
zawartość Hg 0,087 0,124 0,110 µg/Nm3

zawartość N2 40,060 41,350 40,705 % obj.
zawartość siarkowodoru 0,000 0,000 0,000 % obj.

zawartość węglowodorów ciężkich C3+ 0,519 0,532 0,526 % obj.

Kopalina Główna – T Rok
Wydobycie z zasobów wydobywalnych bilansowych (mln m3)

A+B
gaz ziemny z pól gazowych T 2016 0
gaz ziemny z pól gazowych T 2015 0
gaz ziemny z pól gazowych T 2014 0,45
gaz ziemny z pól gazowych T 2013 6,23
gaz ziemny z pól gazowych T 2012 6,95
gaz ziemny z pól gazowych T 2011 7,79
gaz ziemny z pól gazowych T 2010 7,52
gaz ziemny z pól gazowych T 2009 6,82
gaz ziemny z pól gazowych T 2008 8,07
gaz ziemny z pól gazowych T 2007 9,54
gaz ziemny z pól gazowych T 2006 9,57
gaz ziemny z pól gazowych T 2005 10,51
gaz ziemny z pól gazowych T 2004 8,37
gaz ziemny z pól gazowych T 2003 1,75
gaz ziemny z pól gazowych T 2002 0,16
gaz ziemny z pól gazowych T 2001 0,68
gaz ziemny z pól gazowych T 2000 1,07
gaz ziemny z pól gazowych T 1999 6,14
gaz ziemny z pól gazowych T 1998 10,00
gaz ziemny z pól gazowych T 1997 10,43
gaz ziemny z pól gazowych T 1996 10,68
gaz ziemny z pól gazowych T 1995 8,82
gaz ziemny z pól gazowych T 1993 11,31
gaz ziemny z pól gazowych T 1992 11,32
gaz ziemny z pól gazowych T 1990 12,22
gaz ziemny z pól gazowych T 1989 11,44

Tab. 4.7. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Wierzchowo (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)
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Kopalina Główna – T Rok
Wydobycie z zasobów wydobywalnych bilansowych (mln m3)

A+B
gaz ziemny z pól gazowych T 1987 11,39
gaz ziemny z pól gazowych T 1986 15,23
gaz ziemny z pól gazowych T 1985 16,68
gaz ziemny z pól gazowych T 1984 23,63
gaz ziemny z pól gazowych T 1983 24,02
gaz ziemny z pól gazowych T 1982 23,23
gaz ziemny z pól gazowych T 1981 23,61
gaz ziemny z pól gazowych T 1980 24,90
gaz ziemny z pól gazowych T 1979 35,98
gaz ziemny z pól gazowych T 1978 33,29
gaz ziemny z pól gazowych T 1977 27,46
gaz ziemny z pól gazowych T 1976 20,82
gaz ziemny z pól gazowych T 1975 11,87
gaz ziemny z pól gazowych T 1974 7,37
gaz ziemny z pól gazowych T 1973 1,95
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Fig. 4.5. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Wierzchowo (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)

Fig. 4.6. Przekrój przez złoże gazu ziemnego Wierzchowo (na podstawie Nowaka, 2010)
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5. OTWORY WIERTNICZE

5.1. INFORMACJE OGÓLNE

Na obszarze przetargowym „Sierpowo” i w jego bliskim 
sąsiedztwie znajdują się następujące otwory wiertnicze osią-
gające interwały perspektywiczne (Fig. 5.1, Tab. 2.1):

W następnych podrozdziałach przedstawiono ich ogólną 
charakterystykę. 

Nazwa otworu Głębokość [m p.p.t.] Stratygrafia na dnie

BIELICA 2 4102 famen
BORKI 1 3684 perm górny

BORKI 1Z 3419 perm górny
BORKI 1Z-BIS 4262 wizen

BRZOZÓWKA 1 3397 perm górny
BRZOZÓWKA 1A 3910 perm
BRZOZÓWKA 2 3970 fran
CZAPLINEK IG-1 6006 karbon

CZARNE 1 3818 perm
CZARNE 2 3971 famen
CZARNE 3 4210 dewon górny
CZARNE 4 3933 dewon
CZARNE 5 3941 famen
SOKOLE 1 4075 famen

SZCZECINEK IG-1 3119 perm górny

Fig. 5.1. Głębokie otwory wiertniczne na obszarze przetargowym „Sierpowo” i w jego bliskim sąsiedztwie
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5.2. BIELICA 2

Głębokość otworu: 4102,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1979
Rdzenie: 3 298,50–3 302,50 m, 3 344,00–3 389,60 m, 3 
681,00–3 750,00 m, 3 751,00–3 772,00 m, 3 792,00–3 
810,50 m, 3 853,70–3 872,00 m, 3 911,50–3 924,00 m, 
3 964,00–3 982,50 m, 4 026,50–4 031,00 m, 4 083,50–4 
101,50 m, 178 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdze-
ni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

laboratoryjnych 79 próbek (Lech I., 1978). Badania fizykoche-
miczne obejmowały porowatość, przepuszczalność, zawar-
tość siarki i bituminów. W wybranych próbkach oznaczono 
dodatkowo ciężar właściwy, potencjał redoks oraz skład gru-
powo-węglowodorowy (udziały procentowe węglowodorów 
nasyconych, aromatycznych, heterogenicznych i asfaltenów). 
W Tab. 5.1 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów 
petrofizycznych. Wykonano 5 analiz fizykochemicznych gazu 
ziemnego i 2 analizy wody złożowej z utworów dolomitu głów-
nego Ca2 i czerwonego spągowca górnego. W pięciu prób-
kach wapieni i margli famenu oznaczono stopień przeobraże-
nia barwy konodontów (CAI, łącznie 52 okazy) w zakresie od 
1,5 do 2,5 (Narkiewicz K. i Malec, 2004). Ponadto prowadzo-
no badania paleontologiczne. 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Bielica 2 (Lech I., 1978) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-

0,0 157,5 czwartorzęd
157,5 261,5 miocen
261,5 517,5 mastrycht
517,5 574,0 kampan
574,0 644,0 santon
644,0 682,0 koniak
682,0 894,0 turon
894,0 944,5 cenoman
944,5 947,5 alb górny (ogniwo kruszwickie)
947,5 992,5 alb środkowy
992,5 1011,5 hoteryw (formacja włocławska)
1011,5 1015,0 walanżyn (formacja włocławska)

1015,0 1056,5
walanżyn dln. – berias grn. (form. rogoźnicka 
i bodzanowska)

1056,5 1114,0 berias dolny
1114,0 1144,5 tyton
1144,5 1205,0 kimeryd górny
1205,0 1230,0 kimeryd dolny
1230,0 1355,0 oksford
1355,0 1386,0 kelowej górny
1386,0 1396,0 kelowej dolny
1396,0 1432,0 baton górny
1432,0 1459,0 baton środkowy
1459,0 1473,0 baton dolny
1473,0 1522,0 bajos górny
1522,0 1707,0 hetang (formacja zagajska)
1707,0 1734,0 retyk
1734,0 1847,0 noryk
1847,0 1907,5 karnik (warstwy gipsowe górne)
1907,5 1920,0 karnik (piaskowiec trzcinowy)
1920,0 1990,0 karnik (warstwy gipsowe dolne)
1990,0 2100,0 trias środkowy (kajper dolny)
2100,0 2200,5 trias środkowy (wapień muszlowy)
2200,5 2537,0 trias dolny (formacja połczyńska)
2537,0 2689,5 trias dolny (formacja pomorska)
2689,5 3006,0 trias dolny (formacja bałtycka)
3006,0 3740,0 perm
3006,0 3040,0 stropowa seria terygeniczna cechsztynu
3040,0 3076,5 sól kamienna najmłodsza Na4a2
3076,5 3078,0 anhydryt pegmatytowy górny A4a2
3078,0 3110,5 sól kamienna najmłodsza dolna Na4a1
3110,5 3121,5 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1
3121,5 3126,0 ił solny czerwony dolny T4a
3126,0 3266,0 sól kamienna młodsza Na3
3266,0 3292,5 anhydryt główny A3

3292,5 3300,0 dolomit płytowy, ił solny
3300,0 3302,0 anhydryt kryjący A2r
3302,0 3323,0 sól kamienna starsza Na2
3323,0 3332,0 anhydryt podstawowy A2
3332,0 3377,5 dolomit główny Ca2
3377,5 3568,0 anhydryt główny A1g
3568,0 3656,5 sól kamienna najstarsza Na1
3656,5 3695,0 anhydryt dolny A1d
3695,0 3705,7 wapień cechsztyński Ca1
3705,7 3706,0 łupek miedzionośny T1
3706,0 3740,0 czerwony spągowiec górny

3740,0 4102,0
dewon, famen (ogniwo bielickie  
i gorzysławskie)

Próbki z głębo-
kości (m) Straty-

grafia

Poro-
watość 

całkowita

Przepusz-
czalność 
pionowa

Prze-
pusz-

czalność 
pozioma

od do % mD mD

3344 3374
dolomit 
główny 

Ca2
0,72–15,15 0,0–29,3 0,0–12,7

3379,1 3381,1 anhydryt 
górny A1g 2,81–9,19 0,42–0,48 0,45–

0,59

3708,4 3739,55
czerwony 

spągo-
wiec

2,82–5,32 0,01 0,01

3751,55 3862,75

famen 
(ogniwo 
bielickie 
i gorzy-

sławskie)

0,64–5,76 0,01–0,04 0,01–
0,02

3965,55 4026,55

famen 
(ogniwo 
bielickie 
i gorzy-

sławskie)

0,36–1,29 0,01 –

Tab. 5.1. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych 
próbek z otworu Bielica 2 na podstawie dokumentacji wynikowej 
(Lech I., 1978)
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filowań i interwałów w CBDG dostępne są pliki LAS):
• logmPOst: mikroprof. oporności sterowane (wyniki zloga-

rytm.): 3000–3300 m, 3326,5–3400 m, 3326,5–3765 m;
• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zlogarytm.) 

SP-62: 3000–3300 m, 3270–3765 m;
• logPOst odwr.: prof. oporności ster. odwrócone (wyniki 

zlogarytm.): 3650–3740 m;
• logPOst: prof. oporności ster. (wyniki zlogarytm.): 3000–

3300 m, 3000–3335 m, 3326,5–3400 m, 3326,5–3765 m, 
3750–4097 m;

• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 
3000–3300 m, 3326,5–3400 m, 3326,5–3765 m, 3750–
4097 m;

• mPSr: mikroprofilowanie średnicy otworu: 3326–3400 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 

2150–3895 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego PA-

202: 2170–3335 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego SA-

203: 3338–3895 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 PA-202: 

2170–3335 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SA-203: 

3338–3895 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 

SP-62: 5–2180 m, 2150–3015 m, 3000–3300 m, 3270–
3765 m;

• PGaz: profilowanie gazowe: 3346–3768,5 m, 3346–
3768,5 m, 3768,5–4101,5 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 75–300 m, 300–
2175 m, 2175–3025 m, 3000–3300 m, 3300–3768 m, 
3750–4095 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 5–2180 m, 
2150–3015 m, 3000–3300 m, 3270–3765 m;

• PO: profilowania oporności standardowe sondami 
A0.5M0.1N, A2.5M0.25N, N5.7M0.4A: 20–305 m, 305,5–
2179,5 m, 2170–3021 m;

• PO: profilowania oporności standardowe sondami 
A5.7M0.4N, A8.0M1.0N: 20–305 m, 305,5–2179,5 m, 
2170–3021 m, 3000–3300 m, 3326–3400 m, 3326–
3767 m, 3750–4097 m;

• PO: profilowania oporności standardowe sondą 
A1.0M0.1N: 20–305 m, 305,5–2179,5 m, 2170–3021 
m, 3000–3300 m, 3260–3335 m, 3326–3400 m, 3326–
3767 m, 3750–4097 m;

• PO: profilowanie oporności EL03: 300–4097 m;
• POst odwr.: prof. oporności ster. odwrócone: 3650–

3750 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 3000–3300 m, 

3326,5–3400 m, 3326,5–3765 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane TBK: 3000–

3335 m, 3750–4097 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 20–

305 m, 305,5–2179,5 m, 2170–3021 m, 3326–3767 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 20–305 m, 

305,5–2179,5 m, 2170–3021 m, 2170–3302 m, 3000–
3300 m, 3260–3335 m, 3326–3628 m, 3690–4090 m, 
3750–4097 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Bielica 2 (Klecan i Wala-
sek, 1978), w której znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–3200 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany: 20–3200 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 30–
3195 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 30–
3210 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 30–
3210 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–3200 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono 

w płuczce i rdzeniach. Na rdzeniach dolomitu głównego Ca2 
(perm górny) stwierdzono punktowe ślady ropy naftowej. 
W poziomie dolomitu głównego zaobserwowano także nie-
wielki samowypływ płuczki, a w czerwonym spągowcu gór-
nym znaczny samowypływ płuczki w trakcie wiercenia oraz 
wypływ silnie zgazowanej płuczki w czasie płukania otworu. 
Objawy zestawiono w Tab. 5.2. 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano w dwóch poziomach zbiorni-

kowych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca. 
Górny poziom zbiornikowy miał niskie własności kolektor-
skie, natomiast poziom dolny − dobre własności kolektorskie. 
W badanych poziomach nie stwierdzono wyraźnych objawów 
węglowodorów, a jedynie przypływ wody o niskiej lub średniej 
zawartości gazu palnego. W obrębie dewonu nie stwierdzono 
obecności utworów o cechach zbiornikowych. Główne wyniki 
badań przedstawiono w Tab. 5.3. 

Inne prace wykonane na otworze:
Czerwińska, B., Więch, M., Wojtyra, M., Dąbrowska, J., 

Kuńska, K., Gleich, J., Szczygieł, E., Wójcik, T. 1981. Wyni-
ki analiz chemicznych próbek rdzeni z otworu Bielica 2. Kat. 
OPR/G/3140, Arch. PGNiG S.A., Warszawa.

Kalisz, T., Wierzba, D., Zarzycka, K. 1987. Opracowanie 
badań sejsmicznych wykonanych w rejonie Bielica. Temat: 
Szczecinek-Złotów, rok 1986. Inw. 37313, NAG, Warszawa.

Głębokość (m)
Objawy

od do
3332,0 3346,0 punktowe ślady ropy naftowej
3356,5 3360,0 samowypływ płuczki 0,25–0,5 l/min

3728,0 3731,5
samowypływ płuczki 12–22 l/min,
wypływ silnie zgazowanej płuczki 
ok. 15 m3; węglowodory do 4%

Tab. 5.2. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Bielica 2 
na podstawie dokumentacji wynikowej (Lech, 1978)

Głębokość 
opróbowane-
go poziomu 
zbiornikowe-

go (m)

Stratygrafia Rodzaj przypływu

3323,0–3366,0 anhydryt podstawowy A2 
i dolomit główny Ca2

woda słabo zgazo-
wana gazem palnym 

z zawartością 
siarkowodoru

3699,0–3731,5
wapień cechsztyński Ca1 
i łupek miedzionośny T1, 

czerwony spągowiec górny 

woda średnio 
zgazowana gazem 

palnym

Tab. 5.3. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Bielica 2 
na podstawie dokumentacji wynikowej (Lech I., 1978)
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Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie base-
nów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości wystę-
powania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw. 
2439/2011, NAG, Warszawa.

Lubaś, J., Leśniak, G., Włodarczyk, M., Darłak, B., Kyś, 
M. 2009a. Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem mo-
nitorowania – zad. 1.3.2. Badania petrofizyczne dla potrzeb 
sekwestracji CO2. Inw. 2396/2013, NAG, Warszawa.

Narkiewicz, K., Malec, J. 2004. Baza danych CAI. Inw. 
131/2005, NAG, Warszawa.

Rochewicz K., 1981. Sprawozdanie z badań rentgenow-
skich prób z otworu Bielica 2. Kat. OPR/G/3023, NAG, War-
szawa.

Publikacje naukowe z danymi z otworu:
Burzewski, W., Kotarba, M.J., Botor, D., Kosakowski, P., 

Słupczyński, K. 1998. Modelowanie procesów generowania 
i ekspulsji węglowodorów w utworach młodszego paleozoiku 
obszaru radomsko-lubelskiego i pomorskiego. Prace Państw. 
Inst. Geol., CLXV, 273–284.

Dadlez, J. 1983. Podział tektoniczny i paleotektoniczny 
niecki pomorskiej. Kwartalnik Geologiczny, 27, 59–68. 

Świtek, J., 1982. Prędkości kompleksowe fal sejsmicz-
nych w paleozoiku synklinorium pomorskiego. Przegląd Geo-
logiczny, 30, 613–616.

Dokumentacje NAG:
Lech, I. 1978. Dokumentacja wynikowa otworu: Bielica 2. 

Inw. 124375, NAG, Warszawa.
Klecan, A., Walasek, B. 1978. Sprawozdanie z pomiarów 

średnich prędkości w odwiercie Bielica 2. Kat. B67 VS, NAG, 
Warszawa.

Muszer, J., Kłapciński, J. 1995. Stratygrafia osadów pod-
permskich z wybranych profilów wiertniczych Pomorza i mo-
nokliny przedsudeckiej na podstawie makroszczątków fauny, 
flory i konodontów. Inw. 5268/2009, NAG, Warszawa.

5.3. BORKI 1

Głębokość otworu: 3684,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 2001
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum 
Stratygrafia i wyniki badań skał: 

Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W przechowywanej w NAG dokumentacji likwidacji otwo-

ru wiertniczego (Koperski, 2006b) oraz dokumentacji wyniko-
wej (Ryba, 2002) brak papierowej kopii wykonanych badań 
geofizyki wiertniczej. W Centralnej Bazie Danych Geologicz-
nych znajduje się jedynie informacja o wykonanych bada-
niach geofizyki wiertniczej.

Dokumentacje NAG:
Koperski, M. 2006a. Dokumentacja prac geologicznych 

niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża, wy-
konanych na obszarze bloków koncesyjnych nr 106, 107, 
145, 166, 167 na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploata-
cję złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Inw. 1736/2006, NAG, 
Warszawa.

Koperski, M. 2006b. Dokumentacja likwidacji otwo-
ru wiertniczego Borki 1, Borki 1Z, Borki 1Z-BIS. Inw. DW-

135536/3, NAG, Warszawa.
Ryba, J. 2002. Dokumentacja wynikowa odwiertów po-

szukiwawczych Borki 1, Borki 1Z, Borki 1Zbis /materiały CA-
LENERGY GAS /POLSKA/ Sp. z o.o./. Inw. 1162/2004, NAG, 
Warszawa.

5.4. BORKI 1Z

Głębokość otworu: 3419,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 2001
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum 

Stratygrafia i wyniki badań skał: 
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-

czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Centralnej Bazie Danych Geologicznych brak informa-

cji o wykonanych badaniach geofizyki wiertniczej.

Dokumentacje NAG:
Koperski, M. 2006a. Dokumentacja prac geologicznych 

niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża, wy-
konanych na obszarze bloków koncesyjnych nr 106, 107, 
145, 166, 167 na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploata-
cję złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Inw. 1736/2006, NAG, 
Warszawa.

Koperski, M. 2006b. Dokumentacja likwidacji otwo-
ru wiertniczego Borki 1, Borki 1Z, Borki 1Z-BIS. Inw. DW-
135536/3, NAG, Warszawa.

Ryba, J. 2002. Dokumentacja wynikowa odwiertów po-
szukiwawczych Borki 1, Borki 1Z, Borki 1Zbis /materiały CA-
LENERGY GAS /POLSKA/ Sp. z o.o./. Inw. 1162/2004, NAG, 
Warszawa.

5.5. BORKI 1Zbis

Głębokość otworu: 4262,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 2001
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum.
Stratygrafia i wyniki badań skał: 

Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W przechowywanej w NAG dokumentacji likwidacji otwo-

ru wiertniczego (Koperski, 2006b) oraz dokumentacji wyniko-
wej (Ryba, 2002) brak papierowej kopii wykonanych badań 
geofizyki wiertniczej. W Centralnej Bazie Danych Geologicz-
nych znajduje się jedynie informacja o wykonanych bada-
niach geofizyki wiertniczej.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-

czone w niniejszym opracowaniu.

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-

czone w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Koperski, M. 2006a. Dokumentacja prac geologicznych 

niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża, wy-
konanych na obszarze bloków koncesyjnych nr 106, 107, 
145, 166, 167 na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploata-
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cję złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Inw. 1736/2006, NAG, 
Warszawa.

Koperski, M. 2006b. Dokumentacja likwidacji otwo-
ru wiertniczego Borki 1, Borki 1Z, Borki 1Zbis. Inw. DW-
135536/3, NAG, Warszawa.

Ryba, J. 2002. Dokumentacja wynikowa odwiertów po-
szukiwawczych Borki 1, Borki 1Z, Borki 1Zbis /materiały CA-
LENERGY GAS /POLSKA/ Sp. z o.o./. Inw. 1162/2004, NAG, 
Warszawa.

5.6. BRZOZÓWKA 1

Głębokość otworu: 3397,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1989
Rdzenie: 500,0–508,0 m, 664,0–673,0 m, 2613,0–2628,0 m, 
21 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia i wyniki badań skał: 

Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otworu 

Brzozówka 1 (Binder, 1990) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie:

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zlogarytm.) 
SP-62: 0–220 m, 180–1749 m, 1724–2447 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SKANG-2U: 1724–2447 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SPAK-4: 222–1749 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SKANG-2U: 
1724–2447 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK-4: 222–
1749 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SKANG-2U: 
1724–2447 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK-4: 222–
1749 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP-62: 0–220 m, 180–1749 m, 1724–2447 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN): 
222–1749 m, 1724–2447 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 0–220 m, 200–
1740 m, 1725–2440 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–220 m, 
180–1749 m, 1724–2447 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 
0–220 m, 222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 
0–220 m, 222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 
0–220 m, 222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 0–220 m, 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI) KS-3: 0–220 m, 
220–2435 m, 222–1749 m, 1724–2435 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 1699–1749 m, 
2347–2447 m.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1990. Dokumentacja wynikowa otworu: Brzo-

zówka 1. Inw. 132198, NAG, Warszawa.
Binder, I., Sikorski, B. 1992. Dokumentacja geologiczna 

złoża ropy naftowej Brzozówka. Inw. 709/92, NAG, Warsza-
wa.

5.7. BRZOZÓWKA 1A

Głębokość otworu: 3910,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1991
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum 
Stratygrafia i wyniki badań skał: 

Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otworu 

Brzozówka 1A (Binder, 1991a) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie:

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zlogarytm.) 
SP-62: 0–220 m, 180–1749 m, 1724–2447 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SKANG-2U: 1724–2447 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SPAK-4: 222–1749 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SKANG-2U: 
1724–2447 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK-4: 222–
1749 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SKANG-2U: 
1724–2447 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK-4: 222–
1749 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP-62: 0–220 m, 180–1749 m, 1724–2447 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN): 
222–1749 m, 1724–2447 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 0–220 m, 200–
1740 m, 1725–2440 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–220 m, 
180–1749 m, 1724–2447 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 
0–220 m, 222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 
0–220 m, 222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 
0–220 m, 222–1749 m, 1724–2445 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 0–220 m, 
222–1749 m, 1724–2445 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI) KS-3: 0–220 m, 
220–2435 m, 222–1749 m, 1724–2435 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 1699–1749 m, 
2347–2447 m.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1991a. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Brzozówka 1A. Inw. 132841, NAG, Warsza-
wa.
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Binder, I., Sikorski, B. 1992. Dokumentacja geologiczna 
złoża ropy naftowej Brzozówka. Inw. 709/92, NAG, Warsza-
wa.

Burdzy, M. 2003. Dokumentacja geologiczna likwidacji 
otworu Brzozówka 1A. Inw. 132841, NAG, Warszawa.

5.8. BRZOZÓWKA 2

Głębokość otworu: 3970,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 340,0–346,0 m, 2722,0–2737,0 m, 2722,0–2767,0 
m, 2 737,002–752,00 m, 3548,0–3583,0 m, 3583,0–3597,0 m, 
3597,0–3614,0 m, 3901,0–3949,0 m, 3960,0–3970,0 m;  134 
skrzynki, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik, , 
Stratygrafia i wyniki badań skał: 

Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otworu 

Brzozówka 2 (Binder, 1991b) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logmPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (wyni-
ki zlogarytm.) ABKT-3: 3347–3957 m;

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zloga-
rytm.): 0–1675 m, 1650–2515 m, 2490–3350 m, 3317–
3959 m;

• logPNN: profilowanie neutron-neutron (wyniki zlogarytm.) 
RNS-1: 2490–3350 m, 3317–3959 m;

• logPOst: profilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.): 1650–2514 m, 2510–3350 m, 3347–3957 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 
237–3956 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SPAK-4: 3317–3957 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SPAK-6: 2510–3350 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 237–1675 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK-4: 

3317–3957 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK-6: 

2510–3350 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 237–1675 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK-4: 

3317–3957 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK-6: 

2510–3350 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma: 

0–3956 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 

SP-62: 1650–2515 m, 2490–3350 m, 3317–3959 m;
• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN): 

237–1675 m, 1650–2516 m, 2600–3350 m, 3347–
3957 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–1675 m, 1650–
2500 m, 2500–3350 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma: 0–3956 m;
• PNN: profilowanie neutron-neutron RNS-1: 2490–

3350 m, 3317–3959 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.4M0.1N: 

1650–2512 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 

237–1673 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 

237–1673 m, 1650–2512 m, 2510–3345 m, 3347–
3955 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N: 
1650–2512 m, 3347–3955 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
237–1673 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 
1650–2512 m, 2510–3345 m, 3347–3955 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 
237–1673 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 
237–1673 m, 1650–2512 m, 2510–3345 m, 3347–
3955 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
237–1673 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 
1650–2512 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 237–
1675 m, 1650–2512 m, 2510–3345 m, 3347–3955 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 237–1675 
m, 237–2514 m, 1650–2514 m, 2510–3350 m, 3347–
3959 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 1575–1675 m, 
2444–2514 m, 3250–3350 m, 3859–3959 m.

• PG: spektrometryczne profilowanie gamma: 0,5–3959 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Brzozówka 2 (Klecan, 1990), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany po-
dwojony Tx2: 20–3920 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
3920 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 142–
3922 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 142–
3922 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 142–
3922 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 142–
3922 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–3920 m.

Inne prace wykonane na otworze:
Lubaś, J., Warnecki, M., Such, J., Kuśnierczyk, J., Biały, 

S. 2009b. Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem mo-
nitorowania – zad. 1.3.2 Oznaczenia parametrów petrofizycz-
nych próbek skał zbiornikowych i uszczelniających – część 
2 zadania obejmująca wykonanie 30-50 analiz PVT dla wa-
runków złożowych występujących w rejonie Bełchatowa. Inw. 
2384/2013, NAG, Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1991b. Dokumentacja wynikowa otworu: Brzo-

zówka 2. Inw. 132613, NAG, Warszawa.
Binder, I., Sikorski, B. 1992. Dokumentacja geologiczna 

złoża ropy naftowej BrzozówkaInw. 709/92, NAG, Warszawa.
Klecan, A. 1990. Opracowanie pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Brzozówka 2. Kat. B159 VS, NAG, War-
szawa.

Muszer, J., Kłapciński, J. 1993. Stratygrafia skał podło-
ża permu Pomorza i monokliny przedsudeckiej w wybranych 
otworach wiertniczych na podstawie makroszczątków flory 
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i fauny. Inw. 5387/2009, NAG, Warszawa.

5.9. CZAPLINEK IG-1

Głębokość otworu: 6006,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1981
Rdzenie: 355,0–4093,0 m, 144 skrzynki, NAG, Archiwum 
Rdzeni Wiertn. w Leszczach;

4093,0–6006,0 m, 398 skrzynek, NAG, Archiwum Rdzeni 
Wiertn. w Halinowie
Stratygrafia: 

Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

laboratoryjnych 562 próbek rdzeniowych i okruchowych (Ole-
chowski i Gęborska, 1981). W większości z nich oznaczono 
tylko zawartość węglanów, a bardziej kompleksowe badania 
petrofizyczne obejmujące oznaczenie ciężaru właściwego 
i objętościowego oraz porowatości efektywnej i całkowitej wy-
konano na 156 próbkach z triasu dolnego, permu i karbonu; 
przepuszczalność pomierzono na 109 próbkach. W Tab. 5.4 
przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofi-
zycznych. 

W jednej próbce rdzenia z dolnej jury i 8 próbkach z kar-
bonu pomierzono refleksyjność witrynitu, która wyniosła od-
powiednio 0,34 oraz 1,77–2,70 (Grotek i Klimuszko, 1995). 
Analizie pirolitycznej aparaturą Rock Eval poddano 36 próbek 
z jury, dolnego triasu, permu i karbonu, oznaczono m.in. pa-
rametry S1, S2, S3, PC, wskaźnik wodorowy (HI), wskaźnik 
tlenowy (OI), całkowity węgiel organiczny (TOC) i wskaźnik 
produktywności (PI; Grotek i Klimuszko, 1995). Całkowitą 
zawartość węgla organicznego oznaczono dodatkowo w 53 
próbkach z dolnej jury (TOC 1,1 i 5,65% wag.) i karbonu (TOC 
0,01–1,0% wag.; Kiersnowski i Poprawa, 2010). Badania mi-
kropaleontologiczne wykonano w 105 próbkach skał z dol-
nego triasu, permu i karbonu, a analizę petrograficzną na 4 
płytkach cienkich ze skał karbonu (Olechowski i Gęborska, 
1981). Teczka nr 4 dokumentacji wynikowej otworu zawiera 
dokumentację fotograficzną rdzeni.

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otworu 

Czaplinek IG-1 (Olechowski i Gęborska, 1981) zawiera wyni-
ki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie (dla 
podkreślonych profilowań i interwałów w CBDG dostępne są 
pliki LAS):

• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 
4700–5102 m, 5025–5100 m, 5075–5234 m, 5182–
5230 m, 5236–5473 m, 5290–5340 m, 5450–5687 m, 
5635–5685 m;

• mPSr: mikroprofilowanie średnicy otworu: 5763–5863 m;
• PAc: pomiar akustyczny stanu zacementowania rur okła-

0,0 89,0 czwartorzęd

89,0 211,5 neogen i paleogen

211,5 383,5 synemur (formacja ostrowiecka)

383,5 626,5 hetang

626,5 957,7 trias górny

626,5 725,0 warstwy z Trileites

725,0 818,0 warstwy zbąszyneckie

818,0 957,7 warstwy gipsowe dolne

957,7 1253,5 trias środkowy

957,7 1092,0 warstwy sulechowskie
1092,0 1124,0 wapień muszlowy górny

1124,0 0 1161,0 wapień muszlowy środkowy

1161,0 1253,5 wapień muszlowy dolny

1253,5 2635,0 trias dolny

1253,5 1441,0 formacja barwicka

1441,0 1922,0 formacja połczyńska

1922,0 2242,5 formacja pomorska

2242,5 2603,0 formacja bałtycka

2635,0 5045,0 perm

2635,0 2654,0 podcyklotem PZ4e

2654,0 2721,5 podcyklotem PZ4d

2721,5 2752,0 podcyklotem PZ4c

2752,0 2769,0
sól kamienna najmłodsza stropowa 
Na4b2

2769,0 2813,0 ił solny czerwony górny T4b

2813,0 2851,0 sól kamienna najmłodsza górna Na4a2

2851,0 2852,0 anhydryt pegmatytowy górny A4a2

2852,0 2888,5 sól kamienna najmłodsza dolna Na4a1

2888,5 2890,0 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1

2890,0 2892,0 sól podścielająca Na4a0

2892,0 2921,0 ił solny czerwony dolny T4a

2921,0 3201,0 sól kamienna młodsza Na3

3201,0 3229,0 anhydryt główny A3

3229,0 3244,0
dolomit płytowy łącznie z szarym iłem 
solnym

3244,0 3251,0 anhydryt kryjący A2r

3251,0 3257,5 sól kamienna starsza kryjąca Na2r

3257,5 3378,5 sól potasowa starsza K2

3378,5 3870,0 sól kamienna starsza Na2

3870,0 3872,5 anhydryt podstawowy A2

3872,5 3885,0 dolomit główny Ca2

3885,0 3947,5 anhydryt górny A1g

3947,5 4070,0 sól kamienna najstarsza Na1

4070,0 4096,5 anhydryt dolny A1d

4096,5 4105,6 wapień cechsztyński Ca1

4105,6 4106,0 łupek miedzionośny T1

4106,0 4780,0 podgrupa Noteci

4780,0 5045,0 podgrupa Drawy

5045,0 6006,0 karbon

Próbki  
z głębokości 

(m)
Straty-
grafia

Porowa-
tość efek-

tywna

Poro-
watość 

całkowita

Przepusz-
czalność 

od do % % mD

1600,6 2635,0 trias 
dolny 0,64–4,94 2,21–8,09 <0,31–3,02

2644,0 4106,0 perm 
górny 0,20–5,45 1,10–12,54 0,86–5,43

4108,0 5022,0

perm 
(podgru-
py Noteci 
i Drawy)

0,15–4,18 0,36–7,50 <0,31–3,58

5149,7 6005,5 karbon 0,19–2,48 0,37–5,75 <0,5

Tab. 5.4. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych pró-
bek z otworu Czaplinek IG-1
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dzinowych: 23–1583 m, 300–5236 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 

101–1580 m, 1583–2072 m, 2020–2560 m 2500–3860 m, 
2570–2650 m, 3800–4085 m, 3840–3900 m, 4085–
4135 m, 4087–4530 m, 4430–4800 m, 4440–4490 m, 
4780–5086 m, 5025–5100 m, 5050–5233 m, 5180–
6000 m, 5182–5230 m, 5236–5480 m, 5290–5340 m, 
5450–5688 m, 5635–5685 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 95–160 m, 
103,25–1579,75 m, 120–1580 m, 1573,25–2074,75 m, 
1583–2072 m, 2020–2560 m, 2496,5–3864,75 m, 
2500–3860 m, 2570–2650 m, 3797,25–4086,75 m, 
3800–4085 m, 3840–3900 m, 4083,5–4524,75 m, 4085–
4135 m, 4737,25–5086,75 m, 5024,5–5232,75 m, 5180–
6000 m, 5182–5230 m, 5236–5480 m, 5290–5340 m, 
5450–5688 m, 5635–5685 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 103,25–
1579,75 m, 120–1580 m, 1573,5–2072,75 m, 2018,75–
2557,75 m, 2497,25–3864,75 m, 3799–4087,75 m, 
3800–4085 m, 3840–3900 m, 4081,25–4524,75 m, 
4085–4135 m, 4435,25–4802,5 m, 4440–4490 m, 5180–
6000 m;

• PEksc: profilowanie ekscentryczności: 4087–4871 m, 
4780–5102 m, 5236–5688 m, 5236–5783 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gam-
ma: 0,25–465,75 m, 376,5–899,75 m, 400–900 m, 
850,25–1580,5 m, 1110–1200 m, 1504,25–2083,75 m, 
1600–1715 m, 2019,75–2562,5 m, 2195–2260 m, 
2496,75–3859,75 m, 2575–2700 m, 3794,75–4084,75 m, 
3840–3890 m, 4000–4525 m, 4075,25–4523,75 m, 
4095–4150 m, 4423,25–4797,75 m, 4440–4495 m, 
4743,25–5102,5 m, 5027,25–5233,75 m, 5040–5100 m, 
5180–5230 m, 5186,25–5479,75 m, 5295–5350 m, 
5423,5–5686,75 m, 5450–5495 m, 5611,25–5869,5 m, 
5796,25–6001,75 m, 5810–5870 m, 5835–5900 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 0–465 m, 100–
905 m, 850–1580 m, 1525–2075 m, 2025–2560 m, 2500–
3860 m, 3800–4085 m, 4000–4530 m, 4500–4810 m, 
4800–4925 m, 4900–5700 m, 5075–5225 m, 5220–
5450 m, 5400–5690 m, 5650–5870 m, 5700–6000 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma: 70,5–5869,25 m, 
1507,25–2076,5 m, 1600–1710 m, 2014,25–2563,75 m, 
2190–2260 m, 2491,25–3862,75 m, 2600–2665 m, 
3798,25–4090,75 m, 3840–3900 m, 4075,5–4524,75 m, 
4095–4150 m, 4418,5–4799,75 m, 4440–4495 m, 
4746,25–5101,75 m, 5046,25–5233,75 m, 5075–5234 m, 
5180–5230 m, 5186,25–5479,75 m, 5295–5350 m, 
5426,25–5687,75 m, 5645,75–5868,75 m, 5810–5865 m;

• PNNnt: profilowanie neutron-neutron nadtermicz-
ne: 70,25–464,75 m, 180–260 m, 391,25–916,75 m, 
660–715 m, 849,5–1579,75 m, 1110–1200 m, 1504,25–
2081,75 m, 1600–1710 m, 2012,25–2561,5 m, 2190–
2250 m, 2500,25–3859,75 m, 2580–2605 m, 3795,25–
4091,75 m, 3850–3905 m;

• PO: profilowanie oporności EL02 A0.5M0.1N: 4087,5–
4526,75 m, 4447,25–4807,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL03 A1.0M0.1N: 4088,25–
4525,75 m, 4446,5–4804,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL09 A2.0M0.5N: 4090,25–
4524,75 m, 4438–4804,5 m, 5795,5–6007,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL09 M2.5A0.25B: 101–
464,75 m, 350,5–901,75 m, 847,5–1575,75 m, 1575,75–
2073,75 m, 2014,75–2556,75 m, 2486,25–3864,75 m, 
3792,25–4089,75 m, 4751,5–5101,75 m, 5037–
5228,75 m, 5237,25–5472,5 m, 5416,25–5684,75 m, 
5624–5865,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL14 A4.0M0.5N: 4091,5–
4525,75 m, 4443,25–4804,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL26 A8.0M1.0N: 4095,5–
4527,75 m, 4445,25–4805,75 m;

• PO: profilowanie oporności EN10 B2.5A0.25M: 100,75–
464,75 m, 392,25–905,75 m, 847,5–1574,75 m, 1575,75–
2069,75 m, 2015,25–2554,75 m, 2482,25–3864,75 m, 
3791,5–4088,75 m, 4754,25–5101,75 m, 5040,75–
5228,75 m, 5236,5–5471,75 m, 5421,25–5684,75 m, 
5626,25–5865,75 m;

• PO: profilowanie oporności EN10 N2.0M0.5A: 5796,25–
6006,75 m;

• PO: profilowanie oporności EN10 N8.5M0.5A: 4088,5–
4524,5 m, 4447,25–4807,75 m;

• POg: prof. oporności sondą gradientową A2.0M0.5N: 
4087–4526 m, 4090–4150 m, 4450–4500 m, 4480–
4805 m;

• POg: prof. oporności sondą gradientową M2.5A0.25B: 
120–210 m, 120–465 m, 850–1575 m;

• POp: prof. oporności sondą potencjałową B2.5A0.25M: 
110–200 m, 120–465 m, 850–1575 m;

• POp: prof. oporności sondą potencjałową N8.5M0.5A: 
4087–4526 m, 4090–4150 m, 4450–4500 m, 4480–
4805 m;

• POst: prof. oporności sondą 3-elektr. ster. (LL3): 100,25–
465,75 m, 386,25–907,75 m, 840,25–1577,75 m, 1572,5–
2073,75 m, 2011,25–2556,75 m, 2497,5–3864,5 m, 
4082,5–4529,75 m, 4426,25–4809,75 m, 4713,5–
5101,75 m, 5046,25–5232,75 m, 5235,25–5318,5 m, 
5389,25–5688,5 m, 5646,25–5865,75 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 96,25–
464,75 m, 118,5–901,75 m, 130,5–464,75 m, 394,5–
900,75 m, 850,25–1577,5 m, 1584,25–2070,5 m, 
2014,5–2552,75 m, 2500–3860 m, 3793,25–4089,5 m, 
4087–4808 m, 4096,5–4528,75 m, 4422–4808,5 m, 
4778,25–5101,75 m, 5041,75–5233,75 m, 5180–5230 m, 
5235–5995 m, 5236,25–5479,75 m, 5290–5300 m, 
5439,25–5684,75 m, 5450–5495 m, 5627–5867,75 m, 
5800–5855 m, 5801–6009,5 m, 5810–5870 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 104–464,75 m, 
375,75–900,75 m, 850,25–1579,75 m, 1581,25–
2075,5 m, 1583–2072 m, 1583–2076 m, 1583–2500 m, 
1583–3800 m, 2020,25–2559,75 m, 2499,75–3864,5 m, 
2500–3860 m, 3797,5–4085,5 m, 4078–5230 m, 
4082,75–4514,75 m, 4087–4808 m, 4087–5096 m, 4087–
5230 m, 4421,25–4799,75 m, 4741,25–5095,75 m, 5026–
5229,75 m, 5235–5995 m, 5236–5470 m, 5236–5688 m, 
5236–5783 m, 5236–5863 m, 5236,5–5473,75 m, 5426–
5690,75 m, 5611,25–5862,75 m, 5801,25–5991,75 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 0–2625 m, 
5–5750 m, 4403–4533 m, 4707–4810 m, 4900–5100 m, 
5133–5233 m, 5413–5463 m, 5635–5685 m, 5819–
5869 m, 5823–6004 m;

• PTc: profilowanie temperatury po cementowaniu ETMI-
55: 10–4520 m;

• PTn: prof. temp. przy nieust. równowadze term. FOG-3: 
0–305 m, 0–657 m;

• PTu: prof. temp. przy ustalonej równowadze term. EG2: 
19,5–5768,75 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomia-

rów sejsmometrycznych w odwiercie Czaplinek IG-1 (Wala-
sek, 1979), w której znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–3920 m;
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• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–3920 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 834–

3924 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 549–

3924 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 549–

3909 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 549–3924 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–3920 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W trakcie głębienia otworu nie zaobserwowano objawów 

występowania bituminów. Po zakończeniu wiercenia uzyska-
no przypływ solanki z dwóch poziomów: permu (głęb. 4615–
4675 m), gdzie stwierdzono śladową zawartość metanu, oraz 
dolnego triasu (głęb. 2214–2230 m), gdzie zaobserwowano 
śladową obecność gazu o zawartości metanu do 14%.

Próby złożowe w trakcie wiercenia i po jego zakończeniu:
Próby złożowe wykonano w 4 poziomach zbiornikowych 

w obrębie permu i jednego poziomu w utworach dolnego tria-
su. Przypływ solanki uzyskano z dwóch poziomów: permu 
i dolnego triasu. W dolnym triasie jest to solanka o średnim 
stopniu metamorfizmu. W solance z utworów permu stwier-
dzono tylko śladową zawartość metanu, natomiast solanka 
z poziomu dolnego triasu ma podwyższoną zawartość me-
tanu (14% obj.). Piaskowce permu mają niskie własności 
zbiornikowe; średnie własności kolektorskie mają piaskowce 
dolnego triasu, z których przypływ solanki wyniósł 0,188 m3/h. 
Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.5. 

Inne prace wykonane na otworze:
Grotek, I., Klimuszko, E. 1995. Komputeryzacja i pod-

sumowanie wyników badań geochemicznych, substancji or-
ganicznej, bituminów i węglowodorów na Niżu Polskim. Inw. 
1497/96, NAG, Warszawa.

Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie base-
nów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości wystę-
powania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw. 
2439/2011, NAG, Warszawa.

Lubaś, J., Leśniak, G., Włodarczyk, M., Darłak, B., Kyś, 
M. 2009a. Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem mo-
nitorowania – zad. 1.3.2. Badania petrofizyczne dla potrzeb 
sekwestracji CO2. Inw. 2396/2013, NAG, Warszawa.

Rosowiecka, O. 2011. Opracowanie modelu rozkła-
du gęstości głównych jednostek geologicznych kraju. Inw. 
3603/2014, 3604/2014, NAG, Warszawa.

Publikacje naukowe z danymi z otworu:
Brzuszek, P. 2013. Modelowanie numeryczne procesów 

kompakcji i cementacji piaskowców w głębszej części basenu 
czerwonego spągowca. Nafta-Gaz, 6, 439–449. 

Grotek, I., Matyja, H., Skompski, S. 1998. Dojrzałość 
termiczna materii organicznej w osadach karbonu obszaru 
radomsko-lubelskiego i pomorskiego. Prace Państw. Inst. 
Geol., CLXV, 245–254. 

Papiernik, B., Górecki, W., Pasternacki, A. 2010. Wstęp-
ne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów pe-
trofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania 
gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca. 
Przegląd Geologiczny, 58, 352–364. 

Dokumentacje NAG:
Olechowski, M., Gęborska, M. 1981. Dokumentacja wy-

nikowa otworu badawczego Czaplinek IG-1. Inw. 127552, 
NAG, Warszawa.

Walasek, B. 1979. Opracowanie pomiarów średnich 
prędkości w odwiercie Czaplinek IG-1. Kat. C91 VS, NAG, 
Warszawa.

Żurawek, E., Muszyński, M., Głowacki, E., Roman, S., 
Rydzewska, K. 1990. Korelacja i charakterystyka petrogra-
ficzno-zbiornikowa piaskowców śródsaksońskich na obsza-
rze wału pomorskiego. Inw. 5108/2009, NAG, Warszawa.

5.10. CZARNE 1

Głębokość otworu: 3818,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1987
Rdzenie: 3453,0–3477,0 m, 3535,0–3552,0 m, 3562,0–
3614,0 m, 3801,0–3818,0 m, 41 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. 
Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Głębokość 
opróbowanego 
poziomu zbior-
nikowego (m)

Stratygrafia Rodzaj przypływu

2214–2230 trias dolny solanka
4615–4675 perm solanka
4971–5000; 
5028–5045 perm sączenie się medium złożowe-

go, prawdopodobnie solanki

Tab. 5.5. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Czapli-
nek IG-1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Olechowski i Gębor-
ska, 1981)

0,0 160,0 czwartorzęd

160,0 243,0 paleogen i neogen

243,0 472,0 kreda dolna

472,0 546,0 berias i tyton

546,0 587,5 kimeryd

587,5 672,5 oksford

672,5 712,5 kelowej

712,5 802,5 baton – bajos górny 

802,5 1088,0 pliensbach – hetang

1088,0 1534,0 trias górny 
1236,0 1370,0 warstwy gipsowe górne 
1370,0 1420,0 piaskowiec trzcinowy 

1420,0 1534,0 warstwy gipsowe dolne

1534,0 1772,5 trias środkowy

1534,0 1651,5 warstwy sulechowskie

1651,5 1772,5 wapień muszlowy 

1772,5 2615,5 trias dolny 

1772,5 1913,0 formacja barwicka 

1913,0 2408,5 formacja połczyńska 

2408,5 2615,5 formacje pomorska i bałtycka 

2615,5 3807,0 perm górny 

2615,5 2616,5 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1 

2616,5 2625,0 ił solny czerwony dolny T4a

2625,0 3416,0 sól kamienna młodsza Na3 

3416,0 3453,0 anhydryt główny A3 

3453,0 3457,5 dolomit płytowy Ca3 
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Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

laboratoryjnych 121 próbek skał (Binder, 1987). Badania fi-
zykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą i prze-
puszczalność poziomą. W 80 próbkach z górnego permu 
oznaczono dodatkowo zawartość dolomitu. W jednej próbce 
kondensatu z czerwonego spągowca oznaczono gęstość 
i udziały procentowe węglowodorów nasyconych, aromatycz-
nych, żywic i asfaltenów. W Tab. 5.6 przedstawiono zbiorcze 
wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano analizy 
fizykochemiczne 14 próbek gazu ziemnego, 2 próbek ropy 
i jednej próbki kondensatu z utworów dolomitu głównego 
i czerwonego spągowca górnego. 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Czarne 1 (Binder, 1987) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań i interwałów w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logmPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (wyniki 
zlogarytm.): 3495–3670 m, 3550–3800 m, 3802–3817 m;

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zloga-
rytm.) SP-62: 230–1804 m, 1774–2100 m, 2565–3372 m, 
3345–3670 m, 3550–3800 m, 3802–3820 m;

• logPOst: profilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.): 2615–3385 m, 3802–3817 m;

• logPOst: profilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.) ABK: 3550–3800 m;

• logPOst: profilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.) TBK: 3350–3670 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności A0.025M0.025N: 
227–1804 m, 1775–2105 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności A0.05M: 227–1804 m, 
1775–2105 m;

• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 
3495–3670 m, 3802–3817 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 
177–3819 m, 3802–3817 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 177–1804 m, 
1774–2098 m, 2615–3370 m, 3340–3670 m, 3720–
3800 m, 3802–3817 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP-62: 2–262 m, 230–1804 m, 1774–2100 m, 2050–
3372 m, 3345–3670 m, 3550–3800 m, 3802–3820 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
SP-62: 2–262 m, 227–2101 m, 3793–3820 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 25–250 m, 250–
1800 m, 1800–2400 m, 2100–3385 m, 3350–3670 m, 
3650–3800 m, 3800–3815 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 2–260 m, 
230–1804 m, 1774–2100 m, 2050–3372 m, 3345–
3670 m, 3550–3800 m, 3802–3820 m;

• PO: profilowania oporności standardowe sondą 
A0.5M0.1N: 2–262 m, 227–1804 m, 1775–2618 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 
2–262 m, 227–1804 m, 1775–2618 m, 2615–3385 m, 
3350–3670 m, 3635–3800 m, 3802–3817 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
2–262 m, 227–1804 m, 1775–2618 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 
3635–3800 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 
2–262 m, 227–1804 m, 1775–2084 m, 2615–3385 m, 
3350–3670 m, 3802–3817 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 
2–262 m, 227–1804 m, 1775–2470 m, 2615–3385 m, 
3350–3670 m, 3635–3800 m, 3802–3817 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
2–262 m, 227–1804 m, 1775–2105 m;

• POst: profilowanie oporności sterowane: 2615–3385 m, 
3350–3670 m, 3802–3817 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 8–255 m, 
227–1804 m, 1755–2618 m, 2615–3385 m, 3350–
3670 m, 3640–3800 m, 3800–3820 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 0–3820 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 3802–3817 m.

W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomia-
rów sejsmometrycznych w odwiercie Czarne 1 (Orlik, 1987), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędkości średniej, czas interpolowany po-
dwojony Tx2: 20–3660 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–3660 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 21–

3666 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 21–

3666 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 22–

3667 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 21–3667 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–3660 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W rdzeniach dolomitu głównego z głęb. 3574,5–3599,0 

i 3603,5–3604,5 m stwierdzono ślady ropy naftowej w nieza-
bliźnionych szczelinach.

3457,5 3458,5 ił solny szary T3 

3458,5 3475,0 anhydryt stropowy A3r 

3475,0 3517,0 sól kamienna młodsza Na3

3517,0 3541,0 anhydryt główny A3 

3541,0 3543,0 dolomit płytowy Ca3 

3543,0 3544,0 anhydryt kryjący A2r 

3544,0 3561,0 sól kamienna starsza Na2

3561,0 3572,5 anhydryt podstawowy A2 

3572,5 3606,0 dolomit główny Ca2 

3606,0 3720,0 anhydryt A1g

3720,0 3731,0 sól kamienna najstarsza Na1

3731,0 3797,5 anhydryt dolny A1d 

3797,5 3806,4 wapień cechsztyński Ca1 

3806,4 3807,0 łupek miedzionośny T1 

3807,0 3818,0 czerwony spągowiec 

Próbki z
głębokości (m) Stratygrafia

Porowatość 
całkowita

Przepusz-
czalność 

od do % mD
3453,5 3457,5 dolomit płytowy 

Ca3
2,39–6,67 0,0–0,35

3542,1 3543,0 0,23–2,68 0,42–2,25

3572,9 3606,0 dolomit główny 
Ca2 0,11–9,42 0,0–2,85

3807,0 3817,0 czerwony spą-
gowiec górny 1,77–23,21 0,0–230

Tab. 5.6. Zbiorcze wyniki ważniejszych badań petrofizycznych próbek z 
otworu Czarne 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1987)
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Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano w trzech poziomach zbiorniko-

wych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca. Dwa 
wyższe poziomy zbiornikowe miały bardzo niską przepusz-
czalność, natomiast poziom dolny – dobrą przepuszczalność, 
nieuszkodzoną w strefie przyotworowej. Za skałę zbiornikową 
uznano interwał o miąższości 8,7 m w stropowej partii czer-
wonego spągowca o bardzo dobrych własnościach kolektor-
skich. Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.7. 

Po zakończeniu wiercenia przeprowadzono opróbo-
wanie produkcyjne za pomocą instalacji modułowej i na jej 
podstawie dokonano szacunkowego obliczenia powierzchni 
i zasobów złoża gazu ziemnego. Wyniki próbnej eksploatacji 
zawiera aneks nr 1 do „Dokumentacji wynikowej odwiertu po-
szukiwawczego Czarne 1”.

Inne prace wykonane na otworze:
Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie base-

nów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości wystę-
powania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw. 
2439/2011, NAG, Warszawa.

Poprawa, P., Szczepanik, Z., Matyja, H., Grotek, I., Na-
wrocki, J., Środoń, J., Krzemiński, L. 2011. Historia oraz gene-
za zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym 
podłożu – ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów genero-
wania węglowodorów. Inw. 5568/2011, NAG, Warszawa.

Poprawa, P. 2011. Cyfrowa baza danych dot. tematu: „Hi-
storia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim 
i jego osadowym podłożu – ich znaczenie dla rekonstrukcji 
procesów generowania węglowodorów”. Inw. 2935/2011, 
NAG, Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1987. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszu-

kiwawczego Czarne 1. Inw. 130658, NAG, Warszawa.
Orlik, J. 1987. Opracowanie pomiarów średnich prędko-

ści w odwiercie Czarne 1. Inw. C96 VS, NAG, Warszawa.

5.11. CZARNE 2

Głębokość otworu: 3971,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1988
Rdzenie: 444,0–452,0 m, 756,0–765,0 m, 1538,0–1547,0 m, 
1928,0–1937,0 m, 3513,0–3530,0 m, 3566,0–3597,0 m, 
3805,0–3879,0 m, 3909,0–3925,0 m, 3955,0–3971,0 m, 135 
skrzynek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik

Stratygrafia: 

Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

laboratoryjnych 281 próbek skał (Binder, 1988a). Badania fi-
zykochemiczne 71 próbek obejmowały porowatość całkowitą, 
przepuszczalność poziomą i zawartość węglanów. Zawartość 
węglanów oznaczono także w 210 próbkach skał z interwału 
10–2100 m (czwartorzęd – trias dolny). Zbiorcze wyniki ba-
dań parametrów petrofizycznych przedstawiono w Tab. 5.8. 
Próbki rdzenia z utworów czerwonego spągowca i dewonu 
poddane były mikroskopowym badaniom petrograficznym, 
a z jury środkowej i górnej – badaniom mikropaleontologicz-
nym. Wykonano ponadto analizy fizykochemiczne 3 próbek 
gazu ziemnego z utworów czerwonego spągowca górnego. 

Głębokość 
opróbowanego 

poziomu zbiorni-
kowego (m)

Stratygrafia Rodzaj  
przypływu

3567–3579 anhydryt podstawowy A2 
+ dolomit główny Ca2

brak przypływu 
i śladów bituminów

3565–3618

anhydryt podstawowy A2 
+ dolomit główny Ca2 + 
strop anhydrytu górnego 

A1g

ślady ropy i gazu

3807–3818 czerwony spągowiec
gaz palny, natęże-

nie przypływu 
ok. 200 Nm3/min.

Tab. 5.7. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Czarne 1 
na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1987)

0,0 146,5 czwartorzęd 
146,5 240,5 neogen i paleogen 
240,5 383,0 kreda dolna 
383,0 654,0 jura górna 
654,0 697,5 jura środkowa, kelowej 
697,5 790,5 jura środkowa, baton – bajos górny 
790,5 1090,0 jura dolna, pliensbach – hetang 

1090,0 2205,0 trias
1215,0 1349,0 warstwy gipsowe górne 
1349,0 1426,0 piaskowiec trzcinowy 
1426,0 1545,5 warstwy gipsowe dolne 
1545,5 1671,0 warstwy sulechowskie 
1671,0 1786,0 wapień muszlowy 
1786,0 1911,5 formacja barwicka 

1911,5 2205,0
formacje połczyńska, pomorska  
i bałtycka

2205,5 3846,0 perm
2205,5 3502,5 sól kamienna młodsza Na3 
3502,5 3516,5 anhydryt główny A3 

3516,5 3521,5
dolomit płytowy łącznie z szarym iłem 
solnym 

3521,5 3559,5 anhydryt kryjący A2r 
3559,5 3568,5 sól kamienna starsza Na2 
3568,5 3574,0 anhydryt podstawowy A2 
3574,0 3585,0 dolomit główny Ca2 
3585,0 3692,5 anhydryt górny A1g 
3692,5 3751,0 sól kamienna najstarsza Na1 
3751,0 3767,0 anhydryt środkowy A1s 
3767,0 3775,0 sól kamienna najstarsza dolna Na1d 
3775,0 3812,5 anhydryt dolny A1d 
3812,5 3821,0 wapień cechsztyński Ca1 
3821,0 3822,0 łupek miedzionośny T1 
3822,0 3846,0 czerwony spągowiec górny 
3846,0 3971,0 dewon górny, famen 

Próbki z głębo-
kości (m) Stratygrafia

Porowatość 
całkowita

Przepusz-
czalność 

od do % mD

3572,1 3580,6
anhydryt podsta-

wowy A2 + dolomit 
główny Ca2

0,11–1,25 0,0

3822,0 3841,5 czerwony spągo-
wiec górny 0,11–19,59 0,0–165

Tab. 5.8. Zbiorcze wyniki ważniejszych badań petrofizycznych pró-
bek z otworu Czarne 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 
1988a)
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Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Czarne 2 (Binder, 1988a) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań i interwałów w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logmPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (wyni-
ki zlogarytm.): 3794–3974 m;

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zloga-
rytm.) SP-62: 185–1732 m, 1700–2310 m, 2285–3620 m, 
3590–3789 m, 3740–3845 m, 3794–3973 m;

• logPOst odwr.: profilowanie oporności ster. odwrócone 
(wyniki zlogarytm.) ABKT: 3794–3845 m;

• logPOst: profilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.): 
216–1732 m, 1700–2310 m, 2285–3620 m, 3580–
3781 m, 3794–3845 m, 3794–3974 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności A0.025M0.025N: 
216–1732 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności A0.05M: 216–1732 m;
• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 

3794–3974 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 

185–1732 m, 1700–2310 m, 2285–3620 m, 3590–
3789 m, 3794–3845 m, 3794–3973 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 185–1732 m, 
1700–2310 m, 2285–3620 m, 3590–3789 m, 3794–
3845 m, 3794–3973 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 185–1732 m, 
1700–2310 m, 2285–3620 m, 1732 m, 3590–3789 m, 
3794–3845 m, 3794–3973 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP-62: 0–215 m, 185–1732 m, 1700–2310 m, 2285–
3620 m, 3590–3789 m, 3740–3845 m, 3794–3973 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
SP-62: 0–215 m, 185–1732 m, 3590–3789 m, 3794–
3845 m, 3794–3973 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–215 m, 200–
1725 m, 1700–2310 m, 2540–3350 m, 3350–3600 m, 
3600–3785 m, 3775–3825 m, 3800–3970 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–215 m, 
185–1732 m, 1700–2310 m, 2285–3620 m, 3590–
3789 m, 3740–3845 m, 3794–3973 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.4M0.1N: 
1700–2310 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 
5–215 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 
5–215 m, 1700–2310 m, 2201–3358 m, 2285–3620 m, 
3794–3845 m, 3794–3974 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N: 
1700–2310 m, 3580–3781 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
5–215 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 
1700–2310 m, 2285–3620 m, 3580–3781 m, 3794–
3845 m, 3794–3974 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 
5–215 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 
5–215 m, 1700–2310 m, 2285–3620 m, 3580–3781 m, 
3794–3845 m, 3794–3974 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
5–215 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 
1700–2310 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 5–215 m, 
216–1732 m, 1700–2310 m, 2285–3620 m, 3580–

3781 m, 3794–3845 m, 3794–3974 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 5–215 m, 216–

2306 m, 1700–2306 m, 2202–3610 m, 2202–3789 m, 
3580–3781 m, 3794–3974 m, 3794–3845 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 1600–1730 m, 
2210–2310 m, 3520–3620 m, 3680–3781 m, 3794–
3845 m, 3873–3973 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Czarne 2 (Klecan, 1988a), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie:

• profilowanie prędkości średniej, czas interpolowany po-
dwojony Tx2: 20–3820 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
3820 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 78–
3828 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 78–
3828 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 78–
3828 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 78–
3828 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
78–3828 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W poziomie anhydrytu podstawowego i dolomitu głów-

nego, w rdzeniu i próbkach okruchowych z głęb. 3572,0–
3582,8 m, wystąpiły punktowe ślady ropy oraz stwierdzono 
zapach węglowodorów. W rdzeniach z czerwonego spągow-
ca z głęb. 3821,8–3828,8 m zaobserwowano ślady odgazo-
wania. W płuczce nie stwierdzono objawów węglowodorów. 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próbnikiem złoża opróbowano dwa poziomy zbiornikowe 

w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca. Górny po-
ziom miał bardzo niską przepuszczalność, natomiast poziom 
dolny – dobrą przepuszczalność, nieuszkodzoną w strefie 
przyotworowej. Po zlikwidowaniu otworu opróbowano inter-
wał 3808,3–3817,7 m i nie uzyskano przypływu z poziomu 
o bardzo niskiej przepuszczalności. Główne wyniki badań 
przedstawiono w Tab. 5.9. 

Inne prace wykonane na otworze:
Leśniak, G., Lubaś, J., Włodarczyk, M., Darłak, B., Stadt-

muller, M., Ziemianin, K. 2010. Rozpoznanie formacji i struk-
tur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz 

Głębokość 
opróbowanego
poziomu zbior-
nikowego (m)

Stratygrafia i litologia Rodzaj przypływu

3571–3597
anhydryt podstawowy A2 
+ dolomit główny Ca2 + 

anhydryt górny A1g

brak przypływu i śla-
dów bituminów

3810–3846

anhydryt dolny A1d + wa-
pień cechsztyński Ca1 + 
łupek miedzionośny T1 + 

czerwony spągowiec

solanka średnio 
zgazowana gazem 

palnym

3808,3–3817,7 anhydryt dolny A1d + wa-
pień podstawowy Ca1

brak przypływu; 
minimalne ślady 

gazu

Tab. 5.9. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Czarne 2 
na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1988a)
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z ich programem monitorowania – zad. 1.1.14. Zebranie 
szczegółowych informacji geologicznych, geofizycznych, hy-
drogeologicznych, złożowych, geomechanicznych [czerwiec 
2010]. Inw. 5231/2013, 5232/2013, NAG, Warszawa.

Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie base-
nów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości wystę-
powania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw. 
2439/2011, NAG, Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1988a. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego Czarne 2. Inw. 130704, NAG, Warszawa.
Klecan, A. 1988a. Opracowanie pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Czarne 2. Inw. C97 VS, NAG, Warszawa.

5.12. CZARNE 3

Głębokość otworu: 4210,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1988
Rdzenie: 3593,0–3626,0 m, 3962,0–4057,0 m, 4091,0–
4108,0 m, 4141,0–4159,0 m, 4192,0–4210,0 m, 165 skrzy-
nek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Profil zbiorczy otworu znajduje się na Fig. 5.2 (na końcu 
rozdziału 5).

Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty labora-

toryjnych badań fizykochemicznych 106 próbek skał (Binder, 
1988b). Badania obejmowały głównie porowatość całkowitą, 
a także przepuszczalność pionową (52 próbki) i zawartość bi-
tuminów. Zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych 
przedstawiono w Tab. 5.10. W 14 próbkach oznaczono udział 
procentowy grup węglowodorów z podziałem na węglowo-
dory aromatyczne, nasycone, heterogeniczne i asfalteny, a 
także zmierzono potencjał redoks. Analizy fizykochemiczne 
wykonano na 5 próbkach wody z dolomitu głównego (Binder, 
1988b; Lubaś i in., 2009b). Wykonano ponadto analizy 
fizykochemiczne 8 próbek gazu ziemnego i 1 analizę ropy 
z dolomitu głównego. Badaniom mikropaleontologicznym 
poddano 19 próbek okruchowych z utworów jury środkowej 
i górnej. 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Czarne 3 (Binder, 1988b) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań i interwałów w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logmPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (wyni-
ki zlogarytm.) ABKT: 3911–4110 m, 3950–4210 m;

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zloga-
rytm.) SP-62: 217–1467 m, 1435–2395 m, 2370–3405 m, 
3375–3915 m, 3890–4111 m, 3950–4210 m;

• logPOst odwr.: profilowanie oporności sterowane 3911–
4075 odwrócone (wyniki zlogarytm.) ABKT: 3911–4075 m;

• logPOst: profilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) 
ABKT: 2509–3405 m, 3375–3910 m, 3911–4110 m, 
3950–4210 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności A0.025M: 245–
1465 m, 1435–2395 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności A0.05M: 245–1465 m, 
1435–2395 m;

0,0 98,5 czwartorzęd

98,5 201,5 neogen i paleogen 

201,5 316,0 kimeryd 

316,0 572,5 oksford 

572,5 627,5 kelowej 

627,5 715,5 baton – bajos górny 

715,5 1010,0 pliensbach – hetang 

1010,0 2500,0 trias

1010,0 1172,5 retyk – noryk 

1172,5 1281,0 warstwy gipsowe górne

1281,0 1340,0 piaskowiec trzcinowy 
1340,0 1440,0 warstwy gipsowe dolne 
1440,0 1505,5 warstwy sulechowskie 
1505,5 1619,0 wapień muszlowy

1619,0 1746,0 formacja barwicka 

1746,0 1995,0 formacja połczyńska 

1995,0 2142,5 formacja pomorska 

2142,5 2500,0 formacja bałtycka 

2500,0 4011,0 perm

2500,0 2570,0 sól kamienna najmłodsza Na4a 

2570,0 2573,0 ił solny czerwony dolny T4a

2573,0 2580,0 anhydryt stropowy A3r 

2580,0 2691,0 sól kamienna młodsza Na3 

2691,0 2713,5 anhydryt główny A3 

2713,5 2720,0 dolomit płytowy Ca3 

2720,0 2724,5 ił solny szary T3 

2724,5 3590,0 sól kamienna starsza Na2 

3590,0 3597,0 anhydryt podstawowy A2 

3597,0 3613,5 dolomit główny Ca2 

3613,5 3721,0 anhydryt górny A1g 

3721,0 3822,5 sól kamienna najstarsza Na1 

3822,5 3901,0 anhydryt środkowy A1s 

3901,0 3917,0 sól kamienna najstarsza dolna Na1d

3917,0 3963,5 anhydryt dolny A1d 

3963,5 3972,5 wapień cechsztyński Ca1 

3972,5 3973,5 łupek miedzionośny T1 

3973,5 4011,0 czerwony spągowiec górny 

4011,0 4210,0 dewon górny 

Próbki  
z głębokości (m) Stratygrafia i 

litologia

Porowatość 
całkowita

Przepusz-
czalność 

od do % nm2

3599,05 3609,55 dolomit główny 
Ca2 0,57–15,94 –

3963,05 3972,05

anhydryt dolny 
A1d + wapień 
cechsztyński 

Ca1

0,24–13,62 2–37,  
maks. 343

3972,55 4009,55

łupek miedzio-
nośny T1 + czer-
wony spągowiec 

górny

2,87–7,62 3–117, 
maks. 3951

Tab. 5.10. Zbiorcze wyniki ważniejszych badań petrofizycznych pró-
bek z otworu Czarne 3 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 
1988b). Przepuszczalność w zakresie od 137 do 3951 nm2 związana 
jest ze szczelinami
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• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML) 
ABKT: 3911–4103 m, 3950–4210 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 
213,25–4207,25 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T: 217–1467 m, 
1435–2395 m, 2509–3405 m, : 3375–3915 m, 3911–
4108 m, 3950–4208 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 217–1467 m, 
1435–2395 m, 2509–3405 m, 3375–3915 m, 3911–
4108 m, 3950–4208 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP-62: 2–245 m, 217–1467 m, 1435–2395 m, 2370–
3405 m, 3375–3915 m, 3890–4111 m, 3950–4210 m;

• PGaz: profilowanie gazowe AGKS-65: 2314–3427 m, 
3427–3915 m, 3915–4109 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
SP-62: 2–245 m, 240–1467 m, 1435–2395 m, 2509–
3405 m, 3375–3915 m, 3911–4111 m, 3950–4210 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–245 m, 225–
1465 m, 1450–2390 m, 2375–3400 m, 3400–3900 m, 
3900–4100 m, 4100–4200 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 2–245 m, 217–
1467 m, 1435–2395 m, 2370–3405 m, 3375–3915 m, 
3520–3625 m, 3890–4111 m, 3950–4210 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 
3–248 m, 245–1465 m, 1435–2395 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 
3–248 m, 245–1465 m, 1435–2395 m, 2509–3403 m, 
3375–3910 m, 3911–4105 m, 3950–4205 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
3–248 m, 245–1465 m, 1435–2395 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 
2509–3403 m, 3375–3910 m, 3911–4105 m, 3950–
4205 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 
3–248 m, 245–1465 m, 1435–2395 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 
3–248 m, 245–1465 m, 1435–2395 m, 2509–3403 m, 
3375–3910 m, 3911–4105 m, 3950–4205 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
3–248 m, 245–1465 m, 1435–2395 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 3–248 m, 
245–1465 m, 1435–2395 m, 2509–3403 m, 3375–
3910 m, 3911–4105 m, 3950–4205 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 3–248 m, 
245–1465 m, 245–2395 m, 1435–2395 m, 2509–3403 m, 
2509–3915 m, 3375–3910 m, 3911–4111 m, 3950–
4205 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 1370–1465 m, 
2295–2395 m, 3305–3405 m, 3815–3915 m, 3911–
4111 m, 4111–4211 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Czarne 3 (Klecan, 1988b), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–4020 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
4020 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 50–
4025 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 65–
4025 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 65–
4025 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 50–
4025 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–4020 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W poziomie dolomitu głównego z głęb. 3598,6–3610,1 

i 3613,5–3614,7 m (razem z anhydrytem górnym) stwier-
dzono intensywne ślady odgazowania i wykropliny ciemno-
brunatnej ropy. W rdzeniach z czerwonego spągowca z głęb. 
3973,4–3994,0 m zaobserwowano punktowe mikroodgazo-
wania. W płuczce nie stwierdzono objawów węglowodorów. 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próbnikiem złoża opróbowano trzy poziomy zbiornikowe 

w obrębie górnego permu, czerwonego spągowca i górnego 
dewonu. Dwa wyższe poziomy miały niską przepuszczal-
ność, natomiast poziom dolny był praktycznie nieprzepusz-
czalny. Po zakończeniu głębienia odwiertu próbnikiem złoża 
opróbowano interwał 3597,0–3613,5 m i uzyskano przypływ 
2,99 m3 płynu o charakterze infiltratu płuczkowego średnio 
zgazowanego i ze śladową ilością ropy naftowej (0,5 l). Po 
przeprowadzeniu zabiegu kwasowania odebrano łącznie 28,6 
m3 solanki zgazowanej gazem palnym, w tym 350 litrów ropy. 
Główne wyniki prób złożowych w trakcie wiercenia przedsta-
wiono w Tab. 5.11. 

Inne prace wykonane na otworze:
Lubaś, J., Warnecki, M., Such, J., Kuśnierczyk, J., Biały, 

S. 2009b. Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem mo-
nitorowania – zad. 1.3.2 Oznaczenia parametrów petrofizycz-
nych próbek skał zbiornikowych i uszczelniających – część 
2 zadania obejmująca wykonanie 30-50 analiz PVT dla wa-
runków złożowych występujących w rejonie Bełchatowa. Inw. 
2384/2013, NAG, Warszawa.

Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie base-
nów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości wystę-
powania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw. 
2439/2011, NAG, Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1988b. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Czarne 3. Inw. 130846, NAG, Warszawa.

Głębokość 
opróbowanego 
poziomu zbior-
nikowego (m)

Stratygrafia i litologia Rodzaj przypływu

3598,0–3610,0 dolomit główny Ca2

słabo zgazowany 
infiltrat płuczki; 
0,6 m3 płynu po 

420 min

3961,0–3978,0

anhydryt dolny A1d + 
wapień cechsztyński 
Ca1 + łupek miedzio-
nośny T1 + czerwony 

spągowiec

brak przypływu i śla-
dów bituminów

3971,0–4025,0

wapień cechsztyński 
Ca1 + łupek miedziono-
śny T1 + czerwony spą-
gowiec + dewon górny

brak przypływu i śla-
dów węglowodorów

Tab. 5.11. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Czarne 
3 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1988b)
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Klecan, A. 1988b. Opracowanie pomiarów średnich pręd-
kości w odwiercie Czarne 3. Inw. C98 VS, NAG, Warszawa.

5.13. CZARNE 4

Głębokość otworu: 3933,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1988
Rdzenie: 340,0–346,0 m, 500,0–506,0 m, 550,0–556,0 m, 
656,0–666,0 m, 1230,0–1240,0 m, 3458,0–3474,0 m, 3857,0–
3885,0 m, 3892,0–3893,0 m, 3929,0–3933,0 m, 53 skrzynki, 
PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty labora-

toryjnych badań fizykochemicznych 22 próbek skał (Binder, 
1989a). Badania obejmowały głównie porowatość całkowitą, 
a także przepuszczalność poziomą (15 próbek) i zawartość bi-
tuminów. Zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych 
przedstawiono w Tab. 5.12. W 2 próbkach oznaczono udział 
procentowy grup węglowodorów z podziałem na węglowodo-

ry aromatyczne, nasycone, żywice i asfalteny, a także zmie-
rzono potencjał redoks. Ciężar właściwy skały pomierzono 
w 7 próbkach rdzenia z górnego permu. Badaniom mikropa-
leontologicznym poddano 66 próbek okruchowych z utworów 
jury i górnego triasu (głęb. 340,0–666,0 m i 1230,0–1240,0 m; 
Binder, 1989a). 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Czarne 4 (Binder, 1989a) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zlogarytm.) 
SP-62: 1580–2270 m, 2250–3582 m;

• logPOst: profilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.) ABKT-3: 2265–3582 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SPAK-4: 277–1607 m, 1580–2270 m, 2265–3582 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK-4: 
277–1607 m, 1580–2270 m, 2265–3582 m, 277–1607 m, 
1580–2270 m, 2265–3582 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP-62: 1–1607 m, 1580–2270 m, 2250–3582 m;

• PI: profilowanie indukcyjne AIKM-4: 275–2268 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–275 m, 275–

1615 m, 1600–2250 m, 2250–3582 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 1–1607 m, 

1580–2270 m, 2250–3582 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 

277–1607 m, 1580–2268 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 

277–1607 m, 1580–2268 m, 2265–3582 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 

2–278 m, 277–1607 m, 1580–2268 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 

277–1607 m, 1580–2268 m, 2265–3582 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 

277–1607 m, 1580–2268 m, 2265–3582 m;
• PO: profilowania oporności standardowe N2.5M0.25A: 

2–278 m;
• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 

277–1607 m, 1580–2268 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane TBK: 2265–

3582 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 2–278 m, 

277–1607 m, 1580–2268 m, 2265–3582 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI) KS-3: 2–278 m, 

275–2271 m, 277–1615 m, 1580–2271 m, 2265–3582 m, 
2265–3930 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP) TG-5: 1550–
1607 m, 2171–2271 m, 3482–3582 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Czarne 4 (Klecan, 1989a), 

0,0 159,0 czwartorzęd

159,0 255,5 paleogen i neogen

255,5 377,0 berias – tyton

377,0 452,5 kimeryd 

452,5 547,5 oksford 

547,5 719,0 kelowej 

719,0 845,0 baton – bajos górny 

845,0 1125,0 pliensbach – hetang 

1125,0 2257,5 trias

1125,0 1272,5 retyk – noryk 

1272,5 1407,5 gipsowe warstwy górne
1407,5 1470,0 piaskowiec trzcinowy 
1470,0 1605,0 gipsowe warstwy dolne 

1605,0 1735,0 sulechowskie warstwy 

1735,0 1860,0 wapień muszlowy 

1860,0 2257,5 pstry piaskowiec 

2257,5 3865,0 perm

2257,5 2280,0 sól rozdzielająca Na4b1 

2280,0 2283,0 ił solny czerwony górny T4b

2283,0 2314,5
sól kamienna najmłodsza dolna 
Na4a1

2314,5 2318,0 ił solny czerwony dolny T4a

2318,0 3436,5 sól kamienna młodsza Na3 

3436,5 3457,0 anhydryt główny A3 

3457,0 3462,5 dolomit płytowy Ca3 

3462,5 3547,5 anhydryt podstawowy A2 

3547,5 3565,0 dolomit główny Ca2 

3565,0 3743,5 anhydryt górny A1g 

3743,5 3818,0 sól kamienna najstarsza górna Na1g

3818,0 3832,5 anhydryt środkowy A1s 

3832,5 3843,5 sól kamienna najstarsza dolna Na1d

3843,5 3858,5 anhydryt dolny A1d 

3858,5 3860,0 wapień cechsztyński Ca1 

3860,0 3865,0 czerwony spągowiec górny 

3865,0 3933,0 dewon 

Próbki  
z głębokości (m) Stratygrafia 

i litologia

Porowatość 
całkowita

Przepusz-
czalność 

od do % nm2

3459,55 3860,05 cechsztyn 0,07–2,01 1–4,  
maks. 273

3860,85 3864,75 czerwony spą-
gowiec górny 0,52–1,32 7–27

Tab. 5.12. Zbiorcze wyniki ważniejszych badań petrofizycznych pró-
bek z otworu Czarne 4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 
1989a). Przepuszczalność 273 nm2 związana jest ze szczeliną
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w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–3720 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
3720 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 30–
3735 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 30–
3735 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 45–
3735 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 30–
3735 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–3720 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Na głęb. 346,0–387,0 m stwierdzono zanik 78 m3 płucz-

ki. W rdzeniach z głęb. 3444,0–3458,0 m, 3472,5–3474,0 m 
i 3710,0–3743,0 m zaobserwowano zapach H2S, a na głęb. 
3855,1–3855,7 m ślady ropy w szczelinach i zapach bitumi-
nów. Na głęb. 3859,0–3861,6 m stwierdzono słabe ślady mi-
kroodgazowań.

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próbnikiem złoża opróbowano trzy poziomy zbiornikowe 

w obrębie górnego permu, czerwonego spągowca i dewo-
nu. Zbadane poziomy miały znikomą przepuszczalność lub 
były praktycznie nieprzepuszczalne. Wyniki prób złożowych 
w trakcie wiercenia przedstawiono w Tab. 5.13. 

Inne prace wykonane na otworze:
Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie base-

nów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości wystę-
powania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw. 
2439/2011, NAG, Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1989a. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Czarne 4. Inw. 131484, NAG, Warszawa.
Klecan, A. 1989a. Opracowanie pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Czarne 4. Inw. C99 VS, NAG, Warszawa.
Hisiniec, A. 2015. Report on sedimentary-petrographic 

analysis of thin-sections, edge concession [Raport z analiz 
sedymentologiczno-petrograficznych płytek cienkich z obsza-
ru koncesji nr 52/2008/p Chojnice-Wilcze, 49/2008/p Bysław-

-Wudzyń, 50/2008/p Brda-Rzeczenica i 51/2008/p Unisław-
-Gronowo]. Inw. 3208/2017, NAG, Warszawa.

5.14. CZARNE 5

Głębokość otworu: 3941,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1988
Rdzenie: 1037,0–1046,0 m, 1699,0–1707,0 m, 3490,0–
3505,0 m, 3772,0–3813,0 m, 3871,0–3888,0 m, 3933,0–
3941,0 m, 81 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, 
Chmielnik
Stratygrafia: 

Głębokość 
opróbowanego
poziomu zbior-
nikowego (m)

Stratygrafia Rodzaj  
przypływu

3454,0–3515,5
anhydryt główny A3 + dolomit 

płytowy Ca3 + anhydryt 
podstawowy A2 

brak przypływu 
i śladów bitumi-

nów

3536,0–3610,0
anhydryt podstawowy A2 + 
dolomit główny Ca2 + anhy-

dryt górny A1g

brak przypływu 
i śladów bitumi-

nów

3851,0–3933,0
anhydryt dolny A1d + wapień 
cechsztyński Ca1 + czerwo-
ny spągowiec górny + dewon 

brak przypływu 
i śladów bitumi-

nów

Tab. 5.13. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Czarne 
4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1989a)

0,0 202,0 kenozoik

202,0 325,0 jura górna

325,0 348,0 kelowej górny 

348,0 360,0 kelowej dolny 

360,0 388,0 baton górny 

388,0 417,0 baton środkowy 

417,0 438,0 baton dolny 

438,0 470,0 bajos górny 

470,0 550,0 pliensbach górny (formacja komorowska) 

550,0 615,0 pliensbach dolny (formacja łobeska) 
615,0 742,0 synemur (formacja ostrowiecka) 
742,0 872,5,0 hetang (formacje ostrowiecka i zagajska) 

872,5 2256,0 trias

872,5 940,0 warstwy zbąszyneckie i jarkowskie

940,0 1008,0 warstwy gipsowe górne 

1008,0 1055,0 piaskowiec trzcinowy 
1055,0 1160,0 warstwy gipsowe dolne 
1160,0 1228,5 warstwy sulechowskie 

1228,5 1343,5 wapień muszlowy 

1343,5 1460,0 formacja barwicka 

1485,0 1741,5 formacja połczyńska 

1741,5 1905,0 formacja pomorska 

1905,0 2256,0 formacja bałtycka

2256,0 3786,0 perm

2256,0 2281,0 sól kamienna najmłodsza ilasta Na4ast 

2281,0 2324,0 sól kamienna najmłodsza Na4a 

2324,0 2327,5 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1 

2327,5 2333,5 ił solny czerwony dolny T4a 

2333,5 2335,0 anhydryt stropowy A3r 

2335,0 2475,0 sól kamienna młodsza Na3 

2475,0 2513,5 anhydryt główny A3 

2513,5 2517,5 dolomit płytowy Ca3 

2517,5 2522,5 ił solny szary T3 

2522,5 2525,0 anhydryt kryjący A2r 

2525,0 3483,0 sól kamienna starsza Na2 

3483,0 3487,5 anhydryt podstawowy A2 

3487,5 3491,0 dolomit główny Ca2 

3491,0 3580,0 anhydryt górny A1g 

3580,0 3712,5 sól kamienna starsza górna Na2g 

3712,5 3732,5 anhydryt środkowy A1s 

3732,5 3740,0 sól kamienna najstarsza dolna Na1d 

3740,0 3777,5 anhydryt dolny A1d 

3777,5 3785,0 wapień cechsztyński Ca1 
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Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty labo-

ratoryjnych badań fizykochemicznych 81 próbek skał (Bin-
der, 1988c). Badania obejmowały porowatość całkowitą, 
przepuszczalność poziomą i zawartość węglanów. Zbiorcze 
wyniki badań parametrów petrofizycznych przedstawiono 
w Tab. 5.14. Oznaczono węglanowość 227 próbek okrucho-
wych z głęb. 10,0–2270,0 m. Wykonano także 4 analizy gazu 
pochodzącego z degazacji płuczki pobranej z obciążników. 
Badaniom mikropaleontologicznym poddano 39 próbek okru-
chowych z utworów kenozoiku, jury i górnego triasu (głęb. 
140,1–900,0 m; Rek, w: Binder, 1988c). 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Czarne 5 (Binder, 1988c) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zloga-
rytm.) SP-62: 175–2260 m, 2235–3485 m, 3150–3882 m, 
3744–3944 m;

• logPOst: profilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) 
ABKT: 2262–3485 m, 3180–3880 m, 3743–3943 m;

• mPO: mikroprofilowanie oporności A1»M: 200–2260 m;
• mPO: mikroprofilowanie oporności A2»M: 200–2260 m;
• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML) 

ABKT: 3750–3882 m;
• PA: profilowanie akustyczne SPAK-4: 1770–2250 m, 

2262–3485 m, 3180–3880 m, 3744–3944 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 

1770–3944 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 

SP-62: 0–200 m, 175–2260 m, 2235–3485 m, 3150–
3882 m, 3744–3944 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
SP-62: 175–2260 m, 2235–3485 m, 3150–3882 m, 
3744–3944 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 25–200 m, 200–
2260 m, 2250–3490 m, 3150–3875 m, 3875–3940 m; 

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–200 m, 175–
2260 m, 2235–3485 m, 3150–3882 m, 3744–3944 m;

• PNN: profilowanie neutron-neutron RNM-1: 3744–
3944 m;

• PO: profilowania oporności standardowe: 27–200 m, 206–
2260 m, 2262–3485 m, 3180–3870 m, 3838–3938 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 27–
200 m, 206–2260 m, 2262–3485 m, 3180–3870 m, 3840–
3940 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 15,5–3942 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 2115–2260 m, 

3385–3485 m, 3782–3882 m, 3840–3940 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Czarne 5 (Klecan, 1989b), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS w podkreślonych interwałach):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–3320 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–3320 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 15–

3300 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 15–

3300 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 15–

3300 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 15–3300 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–3320 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Na głęb. 254,0–283,0 m stwierdzono zanik około 90 m3, 

a na głęb. 1948 m około 120 m3 płuczki. W rdzeniach z głęb. 
2535,0–2551,0 m, 3490,0–3519,0 m i 3764,0–3780,0 m za-
notowano intensywny zapach H2S, a na głęb. 3495,2–3496,0 
m małe wykropliny ropy naftowej. 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próbnikiem złoża opróbowano trzy poziomy zbiornikowe 

w obrębie górnego permu, czerwonego spągowca i dewonu. 
Zbadane poziomy miały bardzo niską przepuszczalność. Wyniki 
prób złożowych w trakcie wiercenia przedstawiono w Tab. 5.15. 

Inne prace wykonane na otworze:
Leśniak, G., Lubaś, J., Włodarczyk, M., Darłak, B., Stadt-

muller, M., Ziemianin, K. 2010. Rozpoznanie formacji i struk-
tur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz 
z ich programem monitorowania – zad. 1.1.14. Zebranie 
szczegółowych informacji geologicznych, geofizycznych, hy-
drogeologicznych, złożowych, geomechanicznych [czerwiec 
2010]. Inw. 5231/2013, 5232/2013, NAG, Warszawa.

Dokumentacja NAG:
Binder, I. 1988c. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Czarne 5. Inw. 131483, NAG, Warszawa.
Klecan, A. 1989b. Opracowanie pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Czarne 5. Inw. C100 VS, NAG, Warszawa.

3785,0 3786,0 łupek miedzionośny T1 

3786,0 3842,5 czerwony spągowiec górny 

3842,5 3941,0 dewon 

Próbki z
głębokości (m) Stratygrafia 

i litologia

Porowatość 
całkowita

Przepuszczal-
ność 

od do % mD
3494,1 3497,6 cechsztyn 0,21–1,11 0,0

3786,0 3812,6 czerwony spą-
gowiec górny 0,11–8,5 0,0–2,0

Tab. 5.14. Zbiorcze wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu 
Czarne 5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1988c)

Tab. 5.15. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Czarne 
5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1988c)

Głębokość opró-
bowanego

poziomu zbiorni-
kowego (m)

Stratygrafia 
 i litologia Rodzaj przypływu

3493,0–3519,0 anhydryt górny A1g
90 l skażonej siarkowo-
dorem i słabo zgazowa-
nej płuczki spod pakera

3773,0–3788,0

anhydryt dolny A1d 
+ wapień cechsz-
tyński Ca1 + łupek 
miedzionośny T1 + 

czerwony spągowiec 
górny

brak przypływu i śladów 
gazu

3789,0–3879,0 czerwony spągowiec 
górny + dewon

brak przypływu, ślado-
we ilości gazu  
w autoklawie
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5.15. SOKOLE 1

Głębokość otworu: 4075,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1989
Rdzenie: 3197,0–3224,0 m, 3525,0–3543,0 m, 3572,0–
3620,0 m, 3932,0–4042,0 m, 4048,0–4075,0 m, 186 skrzy-
nek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia i wyniki badań skał: 

Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamiesz-
czone w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otwo-

ru Sokole 1 (Binder, 1989b) zawiera wyniki badań geofizyki 
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych pro-
filowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• logmPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (wyni-
ki zlogarytm.): 3520–3650 m, 3915–4074 m;

• logPNG: profilowanie neutron-gamma (wyniki zlogarytm.) 
SP-62: 1848–2848 m, 2825–3488 m, 3900–4080 m, 
253–1871 m;

• logPNN: profilowanie neutron-neutron (wyniki zlogarytm.) 
RNS-1: 2825–3488 m, 3450–3590 m, 3900–4080 m;

• logPOst odwr.: profilowanie oporności ster. odwrócone 
(wyniki zlogarytm.): 3915–4075 m;

• logPOst: profilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.): 
2847–3486 m, 3450–3913 m, 3915–4075 m;

• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 
3520–3650 m, 3915–4075 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 253–
1871 m, 1848–2848 m, 2847–3486 m, 3915–4075 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 253–1871 m, 
1848–2848 m, 2847–3486 m, 3915–4075 m; 

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 253–1871 m, 
1848–2848 m, 2847–3486 m, 3915–4075 m;

• PEX : profilowanie ekscentryczności: 2847–3483 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma: 

0–293 m, 253–1871 m, 1848–2848 m, 2825–3488 m, 
3450–3590 m, 3900–4080 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
GGW-1: 0–293 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
SP-23G: 2847–3486 m;

• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN) 
SP-62: 3960–4075 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–275 m, 225–
600 m, 1850–2840 m, 2825–3475 m, 3450–3910 m, 
3900–4080 m;

• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 1848–2848 m, 
2825–3488 m, 3900–4080 m;

• PNN: profilowanie neutron-neutron: 253–1871 m, 2825–
3488 m, 3450–3590 m, 3900–4080 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.4M0.1N: 
1840–2840 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 
278–1870 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 
4–291 m, 278–1870 m, 1840–2840 m, 2847–3486 m, 
3450–3910 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N: 
1840–2840 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
278–1870 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 
1840–2840 m, 3450–3910 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 

4–291 m, 278–1870 m, 2847–3486 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 

4–291 m, 278–1870 m, 1840–2840 m, 2847–3486 m, 
3450–3910 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
278–1870 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 
1840–2840 m;

• POst: profilowanie oporności sterowane: 3450–3913 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 4–291 m, 

278–1870 m, 1840–2840 m, 3450–3910 m, 3915–4074 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 0–4080 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 4–291 m, 278–

1870 m, 1840–2840 m, 2847–3486 m, 3450–3910 m, 
3915–4074 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP) TG-5: 253–1871 m, 
2748–2848 m, 3436–3486 m, 3815–3915 m, 4030–4080 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Sokole 1 (Klecan, 1989c), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–3900 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–3900 
m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 15–3900 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 15–3900 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 15–3900 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 15–3900 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–3900 m.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1989b. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Sokole 1. Inw. 132145, NAG, Warszawa.
Klecan, A. 1989c. Dokumentacja pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Sokole 1. Kat. S67 VS, NAG, Warszawa.

5.16. SZCZECINEK IG-1

Głębokość otworu: 3119,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1981
Rdzenie: 426,0–432,0 m, 680,0–686,0 m, 848,0–853,0 m, 
992,0–997,0 m, 1105,0–1111,0 m, 1235,0–1246,0 m, 
1343,0–1350,0 m, 1476,0–1485,0 m, 1648,0–1657,0 m, 
1780,0–1788,0 m, 1950,0–1959,0 m, 2070,0–2077,0 m, 
2170,0–2175,0 m, 2270,0–2276,0 m, 2376,0–2381,0 m, 
2477,0–2483,0 m, 2628,0–2654,0 m, 2684,0–2714,0 m, 
2744,0–2754,0 m, 2894,0–2897,0 m; 156 skrzynek, NAG, Ar-
chiwum Rdzeni Wiertniczych w Leszczach
Stratygrafia: 

0,0 148,5 czwartorzęd 
148,5 244,5 neogen – paleogen 
244,5 269,5 baton dolny 
269,5 410,0 bajos górny 
410,0 420,0 bajos dolny 
420,0 426,0 aalen górny 
426,0 453,0 toark górny (formacja borucicka) 
453,0 504,0 toark dolny (formacja ciechocińska) 
504,0 695,0 pliensbach górny (formacja komorowska) 
695,0 770,0 pliensbach dolny (formacja łobeska) 
770,0 851,0 synemur (formacja ostrowiecka) 
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Wyniki badań laboratoryjnych: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty labo-

ratoryjnych badań fizykochemicznych 303 próbek skał (Mo-
dliński i Raczyńska, 1982). W zdecydowanej większości przy-
padków badano tylko zawartość węglanów, a tylko 42 z nich 
poddano bardziej kompleksowym badaniom petrofizycznym, 
obejmującym porowatość całkowitą, porowatość efektywną, 
przepuszczalność poziomą (31 próbek), gęstość właściwą 
i ciężar objętościowy. Zbiorcze wyniki badań parametrów pe-
trofizycznych przedstawiono w Tab. 5.16. Wykonano także 
analizy chemiczne 4 próbek gazu ziemnego i 1 próbki wody 
pochodzących z poziomu dolomitu głównego. Badaniom mi-
kropaleontologicznym poddano 5 próbek okruchowych z po-
granicza trzeciorzędu i jury i 7 próbek z utworów dolnej jury. 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otworu 

Szczecinek IG-1 (Modliński i Raczyńska, 1982) zawiera wyni-
ki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie (dla 
podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
SPAK-4: 1750,5–2529,75 m, 1780–2530 m, 2450–
2525 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK–4: 
1751–2529,75 m, 1780–2530 m, 2450–2525 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK–4: 
1751,25–2529,5 m, 1780–2530 m, 2450–2525 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP–62: 0–408 m, 1,25–407,75 m, 370–408 m, 395,5–
1284,75 m, 1193,25–1805,75 m, 1750,25–2529,75 m, 
1780–2530 m, 2450–2525 m;

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe 
(GGDN):, 0,75–407,75 m, 370–408 m, 395–1286 m, 
1225–1285 m, 1260–1806 m, 1735–1805 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–400 m, 375–
1275 m, 1275–1800 m, 1800–2525 m;

• PNG: profilowanie neutron–gamma SP–62: 393,25–
1284,75 m, 395–1286 m, 1196,75–1808,75 m, 1225–
1285 m, 1260–1806 m, 1735–1805 m, 1750,5–2527,75 m, 
1780–2530 m, 2450–2525 m;

• PO: profilowanie oporności EL02 A0.5M0.1N: 21,25–
406,75 m, 26–406,5 m;

• PO: profilowanie oporności EL09: 20–2521 m;
• PO: profilowanie oporności EL09 A2.5M0.25N: 

2–406,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL09 M2.5A0.25B: 391,75–

1283,75 m, 1178,25–1808,75 m, 1754,5–2519,75 m;
• PO: profilowanie oporności EL18 A5.7M0.4N: 22,5–

406 m; 
• PO: profilowanie oporności EL26 A8.0M1.0N: 26,25–

406,5 m;
• PO: profilowanie oporności EN10 B2.5A0.25M: 390,25–

1283,75 m, 1177,25–1805,75 m, 1751–2521,75 m;
• PO: profilowanie oporności EN10 N5.7M0.4N: 0,75–

406,75 m;
• POst: prof. oporności sondą 3–elektr. ster. (LL3) TBK: 

1760,75–2519,25 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane TBK: 1780–

2530 m, 2450–2525 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 26–

407 m, 370–407 m, 393,25–1284,75 m, 394–2525,75 m, 
1175,25–1805,75 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 15–2530 m, 
26–409 m, 395–1288 m, 395–1806,5 m, 395–2521 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 26,5–408,75 m, 
376,5–2530,25 m, 393–2531 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP) ETMI–55: 
0–1270 m, 25–1225 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W rdzeniu nie stwierdzono objawów bituminów. W utwo-

851,0 937,5 hetang (formacje skłobska i zagajska) 
937,5 2536,0 trias
937,5 995,0 warstwy wielichowskie
995,0 1084,0 warstwy zbąszyneckie i jarkowskie 

1084,0 1165,0 warstwy gipsowe dolne 
1165,0 1268,5 warstwy sulechowskie 
1268,5 1294,0 wapień muszlowy górny 
1294,0 1321,0 wapień muszlowy środkowy 
1321,0 1397,5 wapień muszlowy dolny 
1397,5 1560,0 pstry piaskowiec górny 
1560,0 1921,0 formacja połczyńska 
1921,0 2143,5 formacja pomorska 
2143,5 2477,5 formacja bałtycka 
2477,5 2536,0 formacja rewalska 
2536,0 3119,0 perm

2536,0 2555,0
sól kamienna najmłodsza stropowa 
Na4b2 

2555,0 2581,0 ił solny czerwony górny T4b 

2581,0 2593,0
sól kamienna najmłodsza górna ilasta 
Na4a2t 

2593,0 2618,0 sól kamienna najmłodsza górna Na4a2 
2618,0 2621,0 anhydryt pegmatytowy górny A4a2 
2621,0 2654,0 sól kamienna najmłodsza dolna Na4a1 
2654,0 2656,0 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1 
2656,0 2659,0 sól podścielająca Na4a0 
2659,0 2684,0 ił solny czerwony dolny T4a 
2684,0 2706,0 sól kamienna młodsza ilasta Na3t 
2706,0 2910,0 sól kamienna młodsza Na3 

2910,0 2913,0
dolomit płytowy łącznie z szarym iłem 
solnym

2913,0 2917,0 anhydryt kryjący A2r 
2917,0 2922,0 sól kamienna starsza kryjąca Na2r 
2922,0 2976,0 sól potasowa starsza K2 
2976,0 3115,0 sól kamienna starsza Na2 
3115,0 3115,5 anhydryt podstawowy A2 
3115,5 3119,0 dolomit główny Ca2 

Próbki z głę-
bokości (m) Stratygrafia 

i litologia

Poro-
watość 

całkowita

Porowa-
tość efek-

tywna

Prze-
pusz-

czalność 
od do % % mD

847,7 jura dolna, 
synemur 20,49 11,21 –

Tab. 5.16. Zbiorcze wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu 
Szczecinek IG-1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Modliński 
i Raczyńska, 1982)

1107,5 1349,0
trias

2,15–16,4 0,96–14,69 0,7–2,2

1476,4 2379,0 3,31–
16,53 0,5–13,08 0,1–1230

2477,8 2480,9 formacja 
rewalska 2,57–3,35 0,32–0,52 0,1

2895,0 2896,0
sól kamien-
na młodsza 

Na3
1,01–1,7 0,3–0,35 0,1
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rach górnego permu na głęb. 3116,5–3119,0 m (dolomit głów-
ny) wystąpił nagły przypływ solanki zawierającej gaz palny 
o bardzo wysokiej koncentracji H2S. Gaz oddzielający się od 
solanki zawierał do 98% obj. węglowodorów, w tym 84% obj. 
metanu.

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Opróbowania poziomów zbiornikowych nie przeprowa-

dzono ze względu na wcześniejszą likwidację otworu wymu-
szoną przez podpowierzchniową erupcję zgazowanej solanki 
o anomalnym ciśnieniu (prawdopodobnie z poziomu dolomitu 
głównego). 

Inne prace wykonane na otworze:
Leśniak, G., Lubaś, J., Włodarczyk, M., Darłak, B., Stadt-

muller, M., Ziemianin, K. 2010. Rozpoznanie formacji i struk-
tur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz 
z ich programem monitorowania – zad. 1.1.14. Zebranie 
szczegółowych informacji geologicznych, geofizycznych, hy-

drogeologicznych, złożowych, geomechanicznych [czerwiec 
2010]. Inw. 5231/2013, 5232/2013, NAG, Warszawa.

Lubaś, J., Warnecki, M., Such, J., Kuśnierczyk, J., Biały, 
S. 2009b. Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego 
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem mo-
nitorowania – zad. 1.3.2 Oznaczenia parametrów petrofizycz-
nych próbek skał zbiornikowych i uszczelniających – część 
2 zadania obejmująca wykonanie 30-50 analiz PVT dla wa-
runków złożowych występujących w rejonie Bełchatowa. Inw. 
2384/2013, NAG, Warszawa.

Rosowiecka, O. 2011. Opracowanie modelu rozkła-
du gęstości głównych jednostek geologicznych kraju. Inw. 
3603/2014, 3604/2014, NAG, Warszawa.

Dokumentacja NAG:
Modliński, Z., Raczyńska, A. 1982. Dokumentacja wy-

nikowa otworu badawczego Szczecinek IG-1. Inw. 127553, 
NAG, Warszawa.

 Fig. 5.2. Profil zbiorczy odwiertu Czarne 3 (według Binder, 1988b)
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6. SEJSMIKA

Obszar przetargowy „Sierpowo” jest nierównomiernie po-
kryty liniami sejsmicznymi (Fig. 6.1 i 6.2). Badania sejsmiczne 
w okolicach Szczecinka prowadzono już w latach 30. XX wie-
ku. Zapis danych prowadzony był jednak metodą analogową. 
Ówczesne standardy i możliwości techniczne powodują, że 
obecnie dane te nie stanowią wystarczającego źródła infor-
macji dla poszukiwania węglowodorów.

Pomiary wykonywane metodą refleksyjną z zapisem cy-
frowym w obrębie obszaru prowadzono od lat 70. ubiegłego 
wieku. Najwięcej linii pomierzono na S i E od miasta Szcze-
cinek, a kilka linii wykonano w NW rogu obszaru. Żadnych 
pomiarów nie wykonano natomiast w części W i SW. W ze-
stawieniu tabelarycznym (Tab. 6.1) pominięto linie sejsmiczne 
krótsze niż 2 km. Znakomita większość danych z pomiarów 
należy do Skarbu Państwa.

Z informacji o sporządzonej w 2010 roku dokumentacji 
z prac eksperymentalnych wynika, że na obszarze bloku 106 
wykonano również zdjęcie sejsmiczne Szczecinek 3D (Wę-

grzyński i Zubrzycka, 2010). Jak pokazują punkty lokalizacyj-
ne punktów wzbudzania i odbioru, badania przeprowadzono 
we wschodniej części omawianego terenu (Fig. 6.1 i 6.2), 
na obszarze ok. 60 km2. W tym czasie koncesja należała do 
przedsiębiorstwa Gas Plus International B.V. i do czasu upły-
nięcia okresu karencji wyłączne prawo do korzystania z infor-
macji geologicznej przysługuje inwestorowi.

W obrębie obszaru znajduje się również fragment pro-
filu refleksyjnego wykonanego w ramach głębokich badań 
sejsmicznych (Gadomski i in., 1991). Celem badań przepro-
wadzonych na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa były naukowe 
badania struktury litosfery.

Na podstawie informacji zamieszczonych w dokumentacji 
z 2008 roku (Saj i Lebedynets, 2008), obejmującej wyniki prze-
prowadzonego reprocessingu i reinterpretacji archiwalnych da-
nych sejsmicznych, w obrębie obszaru przetargowego stwier-
dzono występowanie lokalnych obiektów strukturalnych, które 
ujęto w zestawieniu tabelarycznym (Tab. 6.2). Przykładowe 
linie sejsmiczne (Fig. 6.3 i 6.4) przecinają wybrane struktury.

Nazwa Rok Temat Rejon Właściciel Długość [km]

T0110276 1976 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 18,53

T0390276 1976 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 13,16

T0400276 1976 Białogard-Człuchów Wierzchowo Skarb Państwa 2,37

T0130277 1977 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 3,92

T0150277 1977 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 14,04

T0190277 1977 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 19,49

T0200277 1977 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 8,06

T0210277 1977 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 6,01

T0220277 1977 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 2,71

T0120278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 5,40

T0130278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 5,55

T0160278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 19,91

T0180278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 23,34

T0190278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 12,79

T0200278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 21,32

T0210278 1978 Szczecinek-Chojnice Szczecinek-Człuchów Skarb Państwa 16,97

T0540279 1979 Wysoka Kamieńska-Białogard Wysoka Kamieńska-Błotno Skarb Państwa 16,32

WA150179 1979 Piła-Bydgoszcz Rejon Bydgoszczy Skarb Państwa 2,60

T0070184 1984 Szczecinek-Chojnice Szczecinek Skarb Państwa 4,20

T0280184 1984 Szczecinek-Chojnice Szczecinek Skarb Państwa 3,26

T0020185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 7,24

T0030185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 3,12

T0040185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 5,56

T0050185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 7,47

T0060185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 2,01

T0140185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 8,42

T0150185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 12,29

T0160185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 7,87

T0220185 1985 Szczecinek-Chojnice Szczecinek Skarb Państwa 2,34

T2030185 1985 Szczecinek-Złotów Skarb Państwa 3,15

Tab. 6.1. Lista linii sejsmicznych z obszaru przetargowego „Sierpowo”
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Nazwa Rok Temat Rejon Właściciel Długość [km]

TA050185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 8,75

TA140185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 13,16

TA150185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 11,97

TA160185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 15,70

TA220185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 2,68

TA280185 1985 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 5,28

TB020185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 18,12

TB050185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 9,05

TC050185 1985 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 9,95

T0010186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 19,36

T0050186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 8,05

T0080186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 5,44

T0170186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 2,00

T0300186 1986 Szczecinek-Złotów Bielica Skarb Państwa 2,02

T0320186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 9,57

T0330186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 14,67

T0340186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 18,97

TA030186 1986 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Lędyczek Skarb Państwa 7,86

T0420187 1987 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 13,36

T0430187 1987 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 14,34

T0440187 1987 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 7,98

T0480187 1987 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 10,14

T0490187 1987 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 9,02

T0010188 1988 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek Skarb Państwa 7,20

T0060188 1988 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek Skarb Państwa 4,70

T0150188 1988 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek Skarb Państwa 13,95

T0160188 1988 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek Skarb Państwa 10,31

T0170188 1988 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek Skarb Państwa 11,23

T0180188 1988 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek Skarb Państwa 5,06

T0400188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 11,87

T0410188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 10,90

T0450188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 11,45

T0500188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 8,49

T0510188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 17,22

T0530188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 19,64

T0540188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 14,20

T0570188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 10,24

T0580188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 9,75

T0600188 1988 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno Skarb Państwa 3,99

GB020389 1989 Głębokie Badania Sejsmiczne Szczecinek-Miastko Skarb Państwa 10,73

T0020189 1989 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek PGNiG S.A. 9,24

T0030189 1989 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek PGNiG S.A. 7,30

T0040189 1989 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek PGNiG S.A. 11,38

T0050189 1989 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek PGNiG S.A. 2,06

T0070189 1989 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek PGNiG S.A. 4,25

T0080189 1989 Białogard-Czarne-Wilcze Okonek-Lędyczek PGNiG S.A. 3,02

T0590189 1989 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno PGNiG S.A. 7,70
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Nazwa Rok Temat Rejon Właściciel Długość [km]
T0610189 1989 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno PGNiG S.A. 4,51
T0620189 1989 Szczecinek-Złotów Szczecinek-Czarne-Debrzno PGNiG S.A. 5,46
T0280390 1990 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 2,87
T0290390 1990 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 5,71
T0310390 1990 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 9,15
T0230391 1991 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 5,69
T0240391 1991 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 5,44
T0250391 1991 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 10,04
T0300391 1991 Białogard-Czarne-Wilcze Czechy-Szczecinek PGNiG S.A. 7,07
T0350391 1991 Szczecinek-Złotów Rzeczenica-Biały Bór PGNiG S.A. 2,35
T0370391 1991 Szczecinek-Złotów Rzeczenica-Biały Bór PGNiG S.A. 4,28
T0420391 1991 Szczecinek-Złotów Rzeczenica-Biały Bór PGNiG S.A. 4,28
T0010192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 4,50
T0020192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 9,65
T0030192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 7,69
T0040192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 7,08
T0050192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 5,98
T0060192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 8,03
T0070192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 5,55
T0080192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 10,04
T0090192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 8,78
T0100192 1992 Białogard-Czarne-Wilcze Czarne-Zabartowo PGNiG S.A. 7,65
T1430595 1995 Drzonowo-Wierzchowo Drzonowo-Wierzchowo PGNiG S.A. 2,66
T1440595 1995 Drzonowo-Wierzchowo Drzonowo-Wierzchowo PGNiG S.A. 4,41

Suma:
Skarb Państwa 697,79

Inwestor 193,82

Nazwa obiektu Stratygrafia
Rozmiary

Pow. [km2] Ampl. [m]
Struktura Nowiny Z2 6,4 44

Struktura Sierpowo Z2 4,08 44
Podniesienie Sierpowo S Z2 0,54 36
Struktura Brzozówka E Z2 1,43 84
Struktura Brzozówka Z2 0,27 78

Struktura Brzozówka W Z2 1,67 70

Podniesienie Brzozówka S Z2 0,62
0,41

46
30

Podniesienie Lubniczka Z2 0,57 32
Podniesienie Wilcze Laski Z2 1,23 66

Podniesienie Czarne S Z2 0,54 64
Podniesienie Czarne N Z2 1,21 64
Struktura Czarne A i B Z2 8,26 82
Struktura Czarne W Z2 1,5 88

Podniesienie Glinki W i E Z2 W: 0,62
E: 0,62

W: 44
E: -

Struktura Nowiny Z1ʹ 7,5 78
Struktura Czarne A i B Z1 ʹ 10,42 124

Struktura Czarne N Z1 ʹ 5,15 140
Struktura Czarne S Z1 ʹ 2,44 68
Struktura Czarne W Z1 ʹ 0,90 44
Struktura Sierpowo Z1 ʹ 2,6 52

Podniesienie Lubniczka Z1 ʹ 1,27 20
Struktura Brzozówka Z1 ʹ 1,52 58

Struktura Brzozówka S Z1 ʹ 0,99 62

Tab. 6.2. Lista obiektów strukturalnych (za: Saj i Lebedynets, 2008)
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7. BADANIA GRAWIMETRYCZNE  
I MAGNETYCZNE

7.1. BADANIA GRAWIMETRYCZNE

W okresie powojennym na obszarze przetargowym „Sier-
powo”, a także na obszarach przyległych, w różnych latach 
prowadzone były regionalne, półszczegółowe i szczegółowe 
badania grawimetryczne. Większość prac grawimetrycznych 
zrealizowanych do początku lat 60. ubiegłego stulecia z uwa-
gi na niską – jak na współczesne wymagania – dokładność 
pomiarów oraz sposób redukcji w oparciu o rzędne stano-
wisk odczytywane z dostępnych map topograficznych ma już 
jedynie znaczenie historyczne. Zostały one zastąpione gra-
wimetrycznym zdjęciem półszczegółowym o zagęszczeniu 
1,5–4,0 pkt/km2. Redukcję pomiarów oparto o rzędne punk-
tów pomiarowych wyznaczone na podstawie bezpośrednich 
pomiarów w terenie metodą niwelacji technicznej. 

Dane grawimetryczne ze zdjęć półszczegółowych

W latach 1976–1992 Państwowy Instytut Geologiczny 
we współpracy z Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych 
zrealizował obszerny program ,,Mapa grawimetryczna Polski 
w skali 1:200 000” oparty głównie na wynikach zdjęcia półsz-
czegółowego. Tam, gdzie były wykonane zdjęcia szczegóło-
we, wybrano punkty reprezentatywne w ilości do 6 na 1 km2. 
Współrzędne punktów pomiarowych zostały wyznaczone 
w układzie Borowa Góra, a wartości anomalii Bouguera ob-
liczone w systemie poczdamskim z przyśpieszeniem normal-
nym wg wzoru Helmerta z 1901 r. w wyniku realizacji tego 
programu powstał komputerowy bank danych grawimetrycz-
nych, opracowano także mapy anomalii grawimetrycznych 
w skalach 1:200 000 i 1:50 000 i opublikowano mapy w skali 
1:200 000. Obszar przetargowy „Sierpowo” znajduje się na 
arkuszu: 15 – Szczecinek (Soćko i Szczypa, 1978) mapy gra-
wimetrycznej Polski w skali 1:200 000. 

Stworzenie komputerowego banku danych grawimetrycz-
nych umożliwiło opracowanie i opublikowanie „Atlasu grawi-
metrycznego Polski” (Królikowski i Petecki, 1995), w którym 
przedstawiono anomalie grawimetryczne obliczone w nowym 
międzynarodowym systemie grawimetrycznym IGSN 71 (In-
ternational Gravity Standardization Net, 1971), z uwzględ-
nieniem formuły Moritza na pole normalne dla elipsoidy 
odniesienia GRS 80 (Geodetic Reference System, 1980). 
Atlas zawiera mapy anomalii grawimetrycznych o charakte-
rze przeglądowym w skalach 1:500 000 i 1:750 000. Dane 
pomiarowe zdjęcia półszczegółowego w nowym systemie 
grawimetrycznym są dostępne w CBDG w postaci cyfrowego 
banku danych. Współrzędne punktów pomiarowych są po-
dane w układzie 1992, po ich transformacji z układu Borowa 
Góra. Zagęszczenie stanowisk grawimetrycznych pomiaru 
przyspieszenia siły ciężkości ze zdjęć półszczegółowych na 
obszarze przetargowym „Sierpowo” ilustruje Fig. 7.1. 

W granicach obszaru znajdują się 923 punkty pomiarowe 
zdjęcia półszczegółowego zawarte w dwóch dokumentacjach 
badań grawimetrycznych (Bochnia i Duda, 1969). Główne 
źródło danych półszczegółowych stanowi dokumentacja ba-
dań grawimetrycznych na temacie „Synklinorium pomorskie” 
wykonana na zlecenie Zjednoczenia Górnictwa Naftowego 
(Bochnia i Duda, 1969). W opracowaniu tym omówiono i ze-
brano we wspólnej dokumentacji także sprawozdania obejmu-
jąca tematy: „Bobolice–Tuchola 1968–69”, „Synklinorium po-
morskie 1967–68”, „Białogard–Koszalin–Bobolice, Antyklina 
Chojnic 1962” oraz część przyległych tematów. Celem prac 
było otrzymanie jednolitego obrazu anomalii grawimetrycz-

nych synklinorium pomorskiego. W trakcie badań najpierw 
zakładano sieć podstawową na każdym z wymienionych wy-
żej tematów archiwalnych, którą dowiązano do sieci wyższe-
go rzędu, a następnie mierzono zdjęcie wypełniające. Średnie 
zagęszczenie punktów pomiarowych wynosiło 1,7 pkt/km2. 
Pomiary grawimetryczne wykonywane były dwoma rodzajami 
grawimetrów – Askania Gs-11 oraz grawimetrami typu Shar-
pe. Jako podkładu topograficznego przy pracach polowych 
używano map topograficznych w skali 1:50 000 w układzie 
Borowa Góra. Określenie wysokości punktów pomiarowych 
prowadzono na podstawie niwelacji technicznej. Anomalie 
w redukcji Bouguera obliczono wykorzystując wzór Helmerta 
z 1901 r. na pole normalne oraz przyjmując gęstość reduk-
cji równą 2,0 g/cm3. Błąd wyznaczenia anomalii oszacowano 
na 0,114 mGal. Wyniki pomiarów grawimetrycznych zostały 
przedstawione w postaci map anomalii siły ciężkości w reduk-
cji Bouguera w skali 1:50 000 oraz w postaci arkusza zbior-
czego w skali 1: 200 000. Interpretacji ilościowej, a także ja-
kościowej na tym obszarze, ze względu na dużą powierzchnię 
i znaczny zakres prac obliczeniowych, nie przeprowadzono. 

Drugie źródło danych półszczegółowych to zaprojektowa-
ne i wykonane na zlecenie Instytutu Geologicznego w 1969 
roku półszczegółowe zdjęcie grawimetryczne w ramach te-
matu „Antyklinorium pomorskie” (Reczek i Kruk, 1970). Celem 
prac było uszczegółowienie obrazu anomalii grawimetrycz-
nych zidentyfikowanych wcześniej pomiarami regionalnymi, 
wydzielenie lokalnych anomalii związanych z kompleksem 
utworów cechsztyńsko-mezozoicznych, wyznaczenie stref 
dyslokacyjnych w podłożu podcechsztyńskim, a także dostar-
czenie danych do optymalnego projektowania prac sejsmicz-
nych. Średnie zagęszczenie punktów pomiarowych wynosi 
2 pkt/km2. Pomiary wykonywano grawimetrami typu Sharpe. 
Jako podkładu topograficznego przy pracach polowych uży-
wano map topograficznych w skali 1:50 000 w układzie Boro-
wa Góra. Określenie wysokości punktów pomiarowych prowa-
dzono na podstawie niwelacji technicznej. Anomalie w redukcji 
Bouguera obliczono stosując wzór Helmerta z 1901 r. na pole 
normalne, a błąd wyznaczenia anomalii grawimetrycznych Bo-
uguera oszacowano na 0,102 mGal. Przy sporządzaniu map 
anomalii siły ciężkości stosowano zmienną wartość gęstości 
warstwy redukowanej. Wyniki pomiarów grawimetrycznych 
zostały przedstawione w postaci map anomalii siły ciężkości 
w redukcji Bouguera w skali 1:50 000– oddzielnie dla poszcze-
gólnych arkuszy map topograficznych. 

W roku 1972 badania grawimetryczne na temacie „Anty-
klinorium pomorskie” zostały wznowione. Wyniki badań z roku 
1969 zostały wówczas ponownie opracowane i zinterpretowa-
ne (Duda i in., 1973). Rozkład anomalii siły ciężkości w reduk-
cji Bouguera oparty na danych półszczegółowych z zasobów 
CBDG w rejonie obszaru „Sierpowo” przedstawia Fig. 7.2.

W późniejszym okresie dotychczasowe zdjęcie grawime-
tryczne zostało uznane za niedostateczne z punktu widze-
nia możliwości rozwiązania problemów geologicznych doty-
czących granicy antyklinorium i synklinorium pomorskiego. 
Z tych też względów w latach 1989–1992 z inicjatywy i na 
zlecenie PGNiG – BG Geonafta zaprojektowano i wykonano 
(PBG W-wa) w rejonie Szczecinek-Wilcze półszczegółowe 
zdjęcie grawimetryczne nowej generacji, o stosunkowo rów-
nomiernym i znacznym zagęszczeniu punktów pomiarowych, 
średnio 5,5 pkt/km2, przy użyciu dokładniejszych grawimetrów 
(Worden-Master, Scintrex CG-2 i Ws. Sodin), a przy redukcji 
pomiarów stosowano poprawki topograficzne. Obszar prze-
targowy „Sierpowo” jest w całości pokryty ww. pomiarami 
(Fig. 7.1). Duże zagęszczenie punktów pomiarowych wiązało 
się z zadaniem dokładnego sprecyzowanie zasięgu anomalii 
wywołanych przypowierzchniowymi ciałami zaburzającymi, 
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utrudniającymi interpretację struktur głębszych. W szcze-
gólności chodziło o zlokalizowanie wyniesionych elementów 
strukturalnych i stref dyslokacyjnych w podłożu czerwonego 
spągowca, a pośrednio stref wyklinowań utworów czerwo-
nego spągowca i karbonu na garbach podłoża oraz struktur 
w utworach dolnego cechsztynu. Informacje te mogą być po-
mocne przy lokalizacji barier dolomitycznych. 

W latach 1989–1990 wykonano pomiary i wyrównano 
sieć punktów podstawowych na całym obszarze badań oraz 
przeprowadzono pomiary wypełniające i ich interpretację na 
obszarze położonym na zachód od południka 17°20’, wyni-
ki przedstawiono w dokumentacji częściowej (Musiatewicz 
i Lisowski, 1991). W dokumentacji końcowej (Musiatewicz 
i Ostrowski, 1993) zawarto wyniki badań grawimetrycznych 
przeprowadzonych w latach 1991–1992, na wschód od połu-
dnika 17°20’. Lokalizację stanowisk pomiarowych przedsta-
wiono na mapach topograficznych w skali 1:50 000 w ukła-
dzie Borowa Góra. Dokładność pomiarów wyniosła ±0,019 

mGal, a średni błąd kwadratowy wyznaczenia anomalii w re-
dukcji Bouguera został oszacowany na ±0,036 mGal. Ano-
malie Bouguera obliczono stosując wzór Helmerta z 1901 
r. na pole normalne siły ciężkości dla gęstości warstwy re-
dukowanej 2,25 g/cm3. Mapy grawimetryczne rozkładu ano-
malii Bouguera opracowano w skali 1:50 000 dla pełnych 
arkuszy map topograficznych w skali 1:50 000 w cięciu Bo-
rowa Góra i mapę zbiorczą dla całego rejonu badań w ska-
li i 1:200 000. Na arkuszach nieobjętych całkowicie nowymi 
pomiarami wykorzystano dane pochodzące z wcześniejszych 
prac grawimetrycznych. W dokumentacji końcowej (Musiate-
wicz i Ostrowski, 1993) zamieszczono również mapy grawi-
metryczne w skali 1:50 000 prezentowane w dokumentacji 
częściowej (Musiatewicz i Lisowski, 1991) oraz przytoczono 
wyniki interpretacji jakościowej z obszaru objętego badania-
mi w latach 1989–1990. Wyniki badań grawimetrycznych 
przedstawiono także w postaci map anomalii regionalnych 
i resztkowych według metody Griffina oraz map całkowitego 

Fig. 7.1. Lokalizacja stanowisk grawimetrycznych z pomiarów półszczegółowych i szczegółowych na obszarze przetargowym „Sierpowo” (na 
podstawie danych CBDG, 2017)
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gradientu poziomego siły ciężkości według metody Rosenba-
cha. Mapy te opracowano dla arkuszy w skali 1:50 000 oraz 
w postaci zbiorczej w skali 1:200 000. W celu wyodrębnienia 
z obrazu anomalii efektów grawitacyjnych pochodzących od 
kompleksu permsko-mezozoicznego zostały wykorzystane, 
scyfrowane w ramach dokumentacji częściowej (Musiatewicz 
i Lisowski, 1991), mapy strukturalne z opracowań sejsmicz-
nych w granicach dokumentowanego zdjęcia. W oparciu 
o dane uzyskane z otworów wiertniczych, a także niektóre 
dane sejsmiczne określono związek anomalii grawimetrycz-
nych z regionalnymi i lokalnymi strukturami geologicznymi 
występującymi w kompleksie utworów permsko-mezozoicz-
nych i w jego podłożu. Sporządzono szkic wydzielonych ele-
mentów geologiczno-geofizycznych, na którym zaznaczono 
osie dodatnich i ujemnych anomalii resztkowych oraz osie 
ekstremalnych wartości gradientu poziomego. Formy grawi-
metryczne wydzielone na podstawie interpretacji jakościowej 
powiązane zostały ze strukturami geologicznymi. Dokumen-

tacje badań grawimetrycznych w rejonie Szczecinek-Wilcze 
znajdują się w Narodowym Archiwum Geologicznym (NAG), 
natomiast dane pomiarowe nie są dostępne w Centralnej Ba-
zie Danych Geologicznych (CBDG, 2017). 

Dane grawimetryczne o charakterze szczegółowym

Na obszarze przetargowym znajduje się 85 punktów po-
miarowych o charakterze szczegółowym wzdłuż profilu regio-
nalnego Gorzów Wlkp.-Bytów (Fig. 7.1; Kleszcz, 1975). 

Dane pomiarowe z grawimetrycznych prac szczegóło-
wych są dostępne w CBDG (2017). 

Dokumentacje grawimetryczne

Bochnia, N., Duda, W. 1969. Dokumentacja półszczegó-
łowych badań grawimetrycznych. na obszarze „Synklinorium 
Pomorskiego” obejmująca tematy: Bobolice-Tuchola 1968–

Fig. 7.2. Mapa anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera w rejonie obszaru przetargowego „Sierpowo” na podstawie danych zdjęcia 
półszczegółowego CBDG (Królikowski i Petecki, 1995)
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7.2. BADANIA MAGNETYCZNE 

W rejonie obszaru przetargowego „Sierpowo” zostały 
wykonane pomiary magnetyczne pionowej składowej o cha-
rakterze regionalnym, z niewielkim zagęszczeniem punktami 
pomiarowymi oraz o względnie małej dokładności. Wyniki 
tego typu badań z Polski zostały ujednolicone, sprowadzo-

Fig. 7.3. Lokalizacja stanowisk pomiarowych modułu całkowitego wektora pola geomagnetycznego T na obszarze przetargowym „Sierpowo” 
(na podstawie danych CBDG, 2017)
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ne do jednolitego poziomu i epoki i opublikowane w postaci 
mapy anomalii magnetycznych ΔZ w skali 1:200 000 (Kara-
czun M. i Karaczun K., 1978) i w skali 1:500 000 (Karaczun 
K. i in., 1978). To mało dokładne zdjęcie magnetyczne zosta-
ło zastąpione pomiarami całkowitego pola magnetycznego T 
w wyniku realizacji półszczegółowego zdjęcia magnetycznego 
Polski. Dane magnetyczne na obszarze „Sierpowo” ze zdjęcia 
powierzchniowego T pochodzą z jednego dużego tematu „Pol-
ska zachodnia, centralna i południowo-wschodnia”, zrealizo-
wanego etapami w latach 1988–1996 (Kosobudzka i Paprocki, 
1997). Badania wykonano na zamówienie Ministerstwa Środo-
wiska, a sfinansowano w całości ze środków NFOŚiGW. Za-
równo pomiary polowe, jak i prace dokumentujące wykonało 
Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych. Celem wykonanych 
półszczegółowych badań magnetycznych T było: 

• uszczegółowienie obrazu pola magnetycznego rozpo-
znanego wcześniej zdjęciem regionalnym o rzadkim za-
gęszczeniu stanowisk pomiarowych i małej dokładności 
pomiarów,

• zgromadzenie danych magnetycznych w bazie kompute-
rowej do dalszego ich przetwarzania na potrzeby kom-
pleksowej interpretacji geofizyczno-geologicznej ukie-
runkowanej przede wszystkim na rozpoznanie morfologii 
i tektoniki podłoża magnetycznie czynnego.
W trakcie realizacji tematu wykonywane były nowe pomia-

ry, a także do tego i kolejnych tematów włączane były i ujed-
nolicane istniejące dane z badań wcześniejszych. Pomiary 
modułu pola geomagnetycznego T wykonywane były dwiema 
metodami: tzw. klasyczną (na obszarach, na których nie wy-
stępowały nienaturalne zakłócenia pola geomagnetycznego) 
oraz metodą różnicową (gradientową, na obszarach zakłóceń 
przemysłowych, w tym szczególnie w strefach przylegających 
do tras zelektryfikowanych linii kolejowych). Zdjęcie wykona-
no ze średnim zagęszczeniem punktów ok. 2 pkt/km2. Śred-
ni błąd kwadratowy pojedynczego pomiaru wyniósł ±2 nT. 
Współrzędne punktów pomiarowych zostały wyznaczone 
w układzie 1942 z dokumentacyjnych map topograficznych 
w skali 1:50 000. Pomiary magnetyczne zostały zredukowa-

Fig. 7.4. Mapa anomalii modułu całkowitego pola geomagnetycznego T w rejonie obszaru przetargowego „Sierpowo” (Petecki i in., 2003)
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ne na epokę 1982.5 przy zastosowaniu międzynarodowego 
pola odniesienia DGRF (Definitive Geomagnetic Reference 
Field), opracowane zostały katalogi anomalii magnetycznych 
ΔT, utworzona została komputerowa baza danych magne-
tycznych, a wyniki badań udokumentowano na mapach ano-
malii magnetycznych dla arkuszy map w skali 1:50 000 oraz 
mapach zbiorczych w skali 1:200 000. Elementy anomalne 
ujawnione w rozkładzie anomalnego pola magnetycznego zo-
stały scharakteryzowane i opisane wraz z podaniem możliwej 
ich genezy. Dane pomiarowe są dostępne w CBDG w postaci 
cyfrowego banku danych magnetycznych. Na obszarze prze-
targowym zlokalizowanych jest 647 stanowisk pomiarowych 
(Fig. 7.3). 

W 2003 r. bazująca na ww. nowoczesnych pomiarach 
mapa magnetyczna Polski w skali 1:500 000 została opraco-
wana do druku dla dwóch północnych ćwiartek mapy (Petec-
ki i in., 2003). Jej fragment przedstawiający mapę anomalii 
magnetycznych ΔT z rejonu „Sierpowo” jest przedstawiony na 
Fig. 7.4.
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8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŚCI

Obszar przetargowy „Sierpowo” został wyznaczony w ob-
rębie pomorskiej prowincji naftowej i obejmuje fragment bloku 
koncesyjnego nr 106. Jest on zlokalizowany na platformie pa-
leozoicznej w bezpośrednim sąsiedztwie platformy wschod-
nioeuropejskiej (rozdział 2). 

W obrębie obszaru przetargowego zidentyfikowano 
obecność czynnych systemów naftowych w skałach pale-
ozoicznych, obejmujących utwory dewonu, karbonu i permu 
(w tym czerwonego spągowca i cechsztynu), a ich aktyw-
ność znalazła potwierdzenie przemysłowymi akumulacjami 
węglowodorów (rozdział 3). 

W okolicach Tucholi odkryto akumulację gazu ziemnego 
w zdolomityzowanych wapieniach famenu, które nasycone 
były gazem palnym w ilościach przemysłowych pochodzącym 
prawdopodobnie z utworów syluru . Stwarza to nowe per-
spektywy poszukiwawcze do odkrycia złóż w wyższej części 
profilu dewonu, także na obszarze „Sierpowo”. Nienawierco-
ne, ale potencjalnie występujące na obszarze przetargowym 
skały dolnego paleozoiku (ordowik, sylur) mogły osiągnąć 
cały przedział generowania węglowodorów od ropy naftowej 
po fazę generowania gazu termogenicznego (rozdział 3). 
Akumulacje węglowodorów związane z migracją bituminów 
z utworów starszego paleozoiku w skałach zbiornikowych de-
wonu są potwierdzone sukcesami poszukiwawczymi firmy FX 

Energy, która odkryła gaz w wierceniu Tuchola 2 i Tuchola 3K 
na obszarze koncesji Chojnice-Wilcze (nr 52/2008/Ł). Kon-
cesja ta znajduje się na wschód od obszaru przetargowego 
„Sierpowo”. Również ta koncepcja była przyczyną sukcesu 
otworu Bajerze 1K zlokalizowanego na terenie koncesji Uni-
sław-Gronowo (nr 51/2008/Ł). Otwór Bajerze 1K znajduje się 
w pasie podpermskich wychodni dewonu, ciągnących się od 
strefy Koszalin–Chojnice do rejonu Torunia.

Złożem modelem dla karbonu jest złoże Wierzchowo, 
oddalone o kilkadziesiąt kilometrów w kierunku północno-
-wschodnim od obszaru przetargowego. Złoże odkryte zostało 
w utworach klastycznych wizenu, pułapkę stanowi paleopod-
niesienie uszczelnione cechsztynem i powstałe w skrzydle 
wiszącym dyslokacji związanej z linią T–T. Gaz zdeponowany 
w złożu tworzy akumulację o charakterze masywowym (roz-
dział 4). 

Na obszarze Pomorza rozpoznano liczne struktury per-
spektywiczne dla węglowodorów w utworach fluwialnych 
i eolicznych czerwonego spągowca, o doskonałych para-
metrach zbiornikowych (rozdziały 2, 3 i 5). Według modelu 
Kiersnowskiego (Doornenbal i Stevenson, 2010) istnieje 
możliwość występowania na obszarze przetargowym aluwial-
nych ciał piaskowcowych i zlepieńców o dużym potencjale 
zbiornikowym, w których mogą się gromadzić węglowodory 
migrujące z dewonu i karbonu (rozdziały 2 i 5). Stwierdzone 
w wierceniu Debrzno 2 (położonym na południowy wschód od 
granicy obszaru „Sierpowo”) w interwałach 3669–3671 m oraz 
3847–3868 m przypływy zgazowanej gazem palnym ropy naf-
towej o zawartości H2S 25% potwierdzają potencjał poszu-
kiwawczy. W otworze Debrzno IG-1 (położonym na wschód 
od granicy obszaru „Sierpowo”) w interwale 4107–4260 m, 
obejmującym piaskowce czerwonego spągowca i dewonu, 
uzyskano przypływ zgazowanej solanki. 50-metrowy pakiet 
osadów piaszczystych i mułowcowych charakteryzował się 
porowatością do 8,6% i przepuszczalnością do 2,5 mD, nato-
miast uzyskany gaz zawierał 72,9% CH4, 25% N2 oraz 0,82% 
węglowodorów ciężkich, co ciekawe nie stwierdzono zawar-
tości H2S (Witkowski, 1979). Piaszczyste osady czerwonego 
spągowca na całym obszarze jego występowania stanowią 
potencjalny kolektor gazowy. W strefie Białogardu, leżącej 
dalej na północny zachód od obszaru przetargowego, odkry-
to złoże gazu w utworach czerwonego spągowca i karbonu. 
Również w rejonie Unisławia (na południowy wschód od ob-
szaru „Sierpowo”) z osadów czerwonego spągowca uzyskano 
nieprzemysłowy przypływ gazu ziemnego. 

Perspektywiczność utworów cechsztynu jest związana 
głównie z poziomem dolomitu głównego, w którym istnieją 
możliwości odkrycia złóż ropy naftowej. W północno-wschod-
niej części obszaru „Sierpowo” stwierdzono występowanie 
platformy węglanowej Ca2, prawdopodobnie o nieregularnym 
przebiegu spowodowanym oddziaływaniem tektoniki starsze-
go podłoża (rozdziały 2 i 3). W pozostałej części obszaru wy-
stępują osady płytkiego basenu solnego. Obecność osadów 
związanych ze środowiskiem bariery węglanowej stwarza 
duże możliwości pod kątem poszukiwań złóż węglowodorów. 
Odkryto tam złoże ropno-gazowe Brzozówka z nagromadze-
niem przemysłowych ilości węglowodorów (Wagner i Kotarba, 
2008; rozdział 4). 

W otworach Człuchów IG-2 i IG-2bis (położonym na pół-
nocny wschód od obszaru „Sierpowo”) w poziomie dolomitu 
głównego, wykształconego jako wapień oolitowy (porowatość 
do 17,8%, przepuszczalność do 5 mD), występują solanki 
typu Cl–Mg pod wysokim ciśnieniem i z wydajnością przy-
pływu do ok. 200 m3/h. Solanki te wykazują mineralizację 
ok. 319 g/l i zgazowanie gazem palnym. Przebadany gaz jest 
mieszaniną dominującego metanu, węglowodorów ciężkich 
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i występującego w śladowej ilości siarkowodoru (50,9% CH4, 
1,38% węglowodorów ciężkich, 0,006% H2S). Ślady gazu 
o podwyższonej zawartości metanu (do 32,3%) stwierdzono 
również w wodach z wapienia cechsztyńskiego, skąd uzyska-
no przypływ solanki o wydajności 0,4 m3/h i mineralizacji 201 
g/l (Witkowski, 1979). Objawy występowania węglowodorów 
notowano również w odwiercie Chojnice 2 i Wilcze IG-1, zlo-
kalizowanych na wschód i południowy wschód od obszaru 
„Sierpowo”. Polepszenie właściwości zbiornikowych w dolo-
micie głównym wiązać można z obecnością szczelin związa-
nych zwłaszcza ze strefami zaburzeń tektonicznych. 

Obszar „Sierpowo” pokryty jest siatką profili sejsmicznych 
o charakterze przeważnie półszczegółowym, pochodzących 
z różnych lat i znacznie różniących się osiągniętymi rezulta-
tami (rozdział 6). Profile sejsmiczne koncentrują się w czę-
ści wschodniej i północno-wschodniej. W części wschodniej 
wykonano niewielkie zdjęcie sejsmiczne Szczecinek 3D. Brak 
pokrycia sejsmicznego w części zachodniej obszaru przetar-
gowego wynika z warunków topograficznych (jeziora) oraz 
zapadania się stropu podłoża podpermskiego poniżej 4000 
m p.p.t., a tym samym istnieniem trudniejszych warunków dla 
poszukiwań nagromadzeń węglowodorów.

Strefy dyslokacyjne śledzone w horyzontach cechsztyń-
skich mają częściowo założenia paleozoiczne. Na tle mo-
noklinalnej budowy można wyróżnić w horyzoncie Z2 i Z1ʹ 
szereg podniesień strukturalnych, które układają się w ciągi 
równoległe do głównych stref dyslokacyjnych związanych 
ze strefą krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej. Wiele 
z rozpoznanych dotąd podniesień strukturalnych (np. Czar-
ne i Brzozówka) ograniczonych jest dyslokacjami i może sta-
nowić lub stanowi (złoże Brzozówka) pułapki przyuskokowe 
(rozdziały 4 i 6). Rozległy blok struktury Czarne jest mocno 
zaburzony tektonicznie i pocięty na mniejsze elementy o nie-
wielkich powierzchniach. To samo dotyczy struktur Brzozówka 
i Lędyczek. Wydzielone obiekty strukturalne mogą stanowić 
pułapki dla bituminów przy założeniu występowania osadów 
o dobrych własnościach kolektorskich.

Reasumując, głównymi horyzontami perspektywicznymi 
na obszarze przetargowym „Sierpowo” są węglany dewonu, 
piaskowce karbonu i czerwonego spągowca oraz węglany 
dolomitu głównego. Modelownia generowania węglowodorów 

dla otworów Bielica 1, Zabartowo 2 i Okonek 1 potwierdza-
ją przede wszystkim potencjał generacyjny węglowodorów 
z utworów dewonu, karbonu i dolomitu głównego (rozdział 3). 
Wyniki dotychczasowych badań potwierdzają regionalną po-
zytywna ocenę perspektywiczności utworów młodszego pa-
leozoiku. Analizując własności zbiornikowe utworów dewonu, 
należy brać pod uwagę możliwość ich znacznego polepsze-
nia w strefach rozluźnień tektonicznych. Potencjał poszuki-
wawczy dotyczy możliwości występowania pułapek stratygra-
ficznych i strukturalnych w utworach węglanowych dewonu 
lub cechsztynu, w których mogą występować gaz lub ropa 
naftowa pochodzące z utworów (łupków) ordowiku i syluru 
oraz być może z łupków dolnego dewonu. Na omawianym 
obszarze można spodziewać się złóż gazu ziemnego i ropy 
naftowej zakumulowanych w pułapkach typu stratygraficz-
nego lub stratygraficzno-strukturalnego, nie mniej nie można 
wykluczyć złóż o granicach kontrolowanych przez zmianę fa-
cji oraz związany z tym zanik właściwości zbiornikowych.

Minimalny zakres prac proponowany  
dla obszaru przetargowego.

1. Powtórne przetworzenie i reinterpretacja archiwalnych 
danych sejsmicznych 2D oraz interpretacja i analiza ar-
chiwalnych danych geologicznych.

2. Wykonanie 50 km2 badań sejsmicznych 3D lub profili 2D 
o długości 80 km (podano wartości powierzchni i długości 
PW). 

3. wykonanie 1 (jednego) odwiertu do głębokości minimalnej 
4200 m i maksymalnej 6 000 m (TVD) wraz z obligato-
ryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych 
i kompletem pomiarów geofizycznych niezbędnych do in-
terpretacji litologii, nasycenia oraz określenia parametrów 
petrofizycznych panujących w strefie złożowej, a także 
zapewniających bezpieczeństwo procesu wiercenia; wy-
konanie testów w strefach złożowych oraz w przypadku 
dokonania odkrycia określenie parametrów produkcyj-
nych złoża.

4. Wykonanie analiz uzyskanych danych.
Podstawowe informacje o obszarze przetargowym „Sier-

powo” podsumowano w formie karty informacyjnej (Tab. 8.1). 

D
an

e 
ko

nc
es

ji

nazwa obszaru: „SIERPOWO”

lokalizacja:

Na lądzie
Arkusze mapy topograficznej w skali 1:50 000: Szczecinek 160, Czarne 161, Sulinowo 198, Okonek 199

Fragmenty bloków koncesyjnych nr: 106
Położenie administracyjne:

województwo zachodniopomorskie:
 powiat szczecinecki:

 gmina: Barwice (0,17%), Biały Bór (0,02%), Borne Sulinowo (20,45%), Grzmiąca (0,21%), m. Szczecinek 
(7,24%), Szczecinek (38,51%)
województwo wielkopolskie:

 powiat złotowski:
 gmina: Okonek (powierzchnia 12,77%)

województwo pomorskie:
 powiat człuchowski:

 gmina: Rzeczenica (3,37%), Czarne (17,26%)
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] 669,11

Rodzaj złoża konwencjonalne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego

Tab. 8.1. Karta informacyjna obszaru przetargowego „Sierpowo”
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Piętra strukturalne dewońsko-karbońskie, permo-mezozoiczne

Systemy naftowe
I – dewoński

II – karbońsko-permski (czerwony spągowiec)
III – permski (dolomit główny)

Skały zbiornikowe
I – węglany górnego dewonu,

II – piaskowce dolnego karbonu i czerwonego spągowca,
III – węglany dolomitu głównego

Skały macierzyste
I – hipotetycznie skały drobnoklastyczne dolnego paleozoiku i/lub dewonu

II – skały drobnoklastyczne dolnego karbonu i dewonu
III – przewarstwienia bogate w materię organiczną w dolomicie głównym 

Skały uszczelniające I – skały drobnoklastyczne karbonu i ewaporaty cechsztynu,
II, III – ewaporaty cechsztynu

Miąższość nadkładu I > 3800 m
II, III > 3000 m

Typ pułapki
I – strukturalne, litologiczne,

II – strukturalne, strukturalno-stratygraficzne, litologiczne,
III – strukturalne, litologiczne

Złoża rozpoznane w pobliżu

Brzozówka (RN)
wydobycie kumulacyjne (12 lat) ropy naftowej 36,396 tys. ton, gazu ziemnego 9,797 mln m3 

produkcja w 2016 r.: brak, złoże skreślone z ewidencji zasobów
Pierwotne zasoby wydobywalne w 1991 r.: 26,86 tys. ton ropy naftowej 

i 8,22 mln m3 gazu ziemnego

Wierzchowo (GZ)
wydobycie kumulacyjne 514,02 mln m3 (42 lata), produkcja w 2016 r.: brak
zasoby wydobywalne bilansowe w 2016 r.: 10,78 mln m3 gazu ziemnego

zasoby przemysłowe w 2016 r.: 10,69 mln m3 gazu ziemnego 

Zrealizowane zdjęcia  
sejsmiczne, rejon,  

(właściciel)

1976 – 2 profile – Szczecinek-Człuchów (Skarb Państwa)
1976 – 1 profil – Wierzchowo (Skarb Państwa)

1977 – 13 profili – Szczecinek-Człuchów (Skarb Państwa)
1979 – 1 profil – Wysoka Kamieńska-Błotno (Skarb Państwa)

1979 – 1 profil – Rejon Bydgoszczy (Skarb Państwa)
1984 – 2 profile – Szczecinek (Skarb Państwa)

1985 – 5 profili – Bielica (Skarb Państwa)
1985 – 3 profile – Szczecinek-Lędyczek (Skarb Państwa)

1985 – 2 profile – Szczecinek (Skarb Państwa)
1985 – 1 profil – Bielica (Skarb Państwa)

1985 – 3 profile – Szczecinek-Lędyczek (Skarb Państwa)
1985 – 2 profile – Bielica (Skarb Państwa)

1985 – 7 profili – Szczecinek-Lędyczek (Skarb Państwa)
1986 – 1 profil – Bielica (Skarb Państwa)

1986 – 4 profile – Szczecinek-Lędyczek (Skarb Państwa)
1987 – 5 profili – Szczecinek-Czarne-Debrzno (Skarb Państwa)

1988 – 6 profili – Okonek-Lędyczek (Skarb Państwa)
1988 – 10 profili – Szczecinek-Czarne-Debrzno (Skarb Państwa)

1989 – 1 profil – Szczecinek-Miastko (Skarb Państwa)
1989 – 6 profili – Okonek-Lędyczek (PGNiG S.A.)

1989 – 3 profile – Szczecinek-Czarne-Debrzno (PGNiG S.A.)
1990 – 7 profili – Czechy-Szczecinek (PGNiG S.A.)

1991 – 3 profile – Rzeczenica-Biały Bór (PGNiG S.A.)
1992 – 10 profili – Czarne-Zabartowo (PGNiG S.A.)

1995 – 2 profile – Drzonowo-Wierzchowo (PGNiG S.A.)

Otwory reperowe (MD) 

Bielica 2 (4102 m)
Borki 1 (3684)

Borki 1Z (3419 m)
Borki 1Z-BIS (4262 m)
Brzozówka 1 (3397 m)

Brzozówka 1A (3910 m)
Brzozówka 2 (3970 m)

Czaplinek IG-1 (6006 m)
Czarne 1 (3818 m)
Czarne 2 (3971 m)
Czarne 3 (4210 m)
Czarne 4 (3933 m)
Czarne 5 (3941 m)

Szczecinek IG-1 (3119 m)
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