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Przykład budowy heterolitologicznych pułapek 
złożowych w NW części zapadliska przedkarpackiego

W północno-zachodniej części zapadliska przedkarpackiego występują złoża gazu i ropy naftowej, dla których pułapkę zło-
żową stanowią zróżnicowane litologicznie i stratygraficznie utwory jury, kredy oraz miocenu. Układ poszczególnych pozio-
mów litologicznych, następstwa warstw, zjawisk erozyjnych i procesów sedymentacyjnych spowodowały, że ich wzajem-
ne relacje w obrębie złoża heterogenicznego są zupełnie inne niż w przypadku tradycyjnych złóż mioceńskich. W tym kon-
kretnym przypadku przeanalizowano złoże gazu w rejonie Swarzów–Dąbrowa Tarnowska, dla którego skałami zbiorniko-
wymi były wapienie jury, piaskowce cenomanu oraz wapienie turonu. Główny nacisk położono na niedoceniane utwory jury 
oraz formy krasowe, które mogą tu występować w strefie złożowej, a których dotychczas nie uwzględniano jako przestrze-
ni zbiornikowej w złożach tej części zapadliska. Przedstawiono też, jak opróbowanie i sposób rozwiercania złoża mogą po-
prawić i ułatwić eksploatację tego typu złoża.

Słowa kluczowe: pułapka złożowa, zapadlisko przedkarpackie, paleokras.

Example of the construction of heterolitological reservoir traps in the NW part of the Carpathian 
Foredeep
In the north-western part of the Carpathian Foredeep, hydrocarbon reservoirs have developed within lithological and strati-
graphic traps of Jurrasic, Cretaceous and Miocene strata. The interrelationship between the sedimentation and erosion proc-
esses within heterogenous reservoirs is different from other classic Miocene gas fields. The article describes the results of 
an analysis of a gas field located in Swarzów–Dąbrowa Tarnowska area, where reservoir rocks are represented by Jurrasic 
limestones, Cenomanian sandstones and Turonian limestones. Particular emphasis was put on underestimated Jurrasic sedi-
ments and karst forms, which may be present in the productive zone and which have not been yet considered as reservoir 
areas in this part of the Carpathian Foredeep. The influence of testing and drilling on exploitation improvement within that 
type of the reservoir was also presented.

Key words: trap reservoir, foredeep, paleokarst.

Wstęp

Na obszarze zapadliska przedkarpackiego rozpoznano wie-
le złóż gazu i mniej ropy naftowej, które powstały w utworach 
głównie miocenu autochtonicznego, zarówno pod i przed na-
sunięciem karpackim, jak i na dalekim przedpolu Karpat [11]. 
Jest też część złóż powstałych w utworach o odmiennym wieku 
i wykształceniu litologicznym, różniących się również parame-
trami petrofizycznymi skał zbiornikowych. Do tego typu należą 
np. złoża położone w północnej części zapadliska przedkarpac-
kiego, w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej–Swarzowa (rysunek 1).

Występujące tu złoża są związane z pułapkami powstały-
mi na granicach stratygraficznych utworów miocenu, kredy 

i jury [11, 12]. Ze względu na bardzo dobre parametry skał 
kredowych, głównie piaskowców cenomańskich, były one 
uważane za główną skałę zbiornikową tych złóż [1, 2, 6]. Za-
legające poniżej skały jurajskie, ograniczone od stropu po-
wierzchnią erozyjną, były natomiast postrzegane jako drugo-
rzędne i mało istotne jako pułapki złożowe oraz skały zbior-
nikowe, gdyż skały jury są tu reprezentowane przede wszyst-
kim przez wapienie skaliste i płytowe, z natury swojej mało 
porowate i przepuszczalne. Tymczasem wydaje się, że w wie-
lu przypadkach skały te mają duże znaczenie jako skały zbior-
nikowe dla gazu czy też ropy naftowej.
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Niecka miechowska jest jednostką mezozoiczną graniczącą 
od NE ze zrębem świętokrzyskim, od E ze zrębem Dolnego Sanu 
i od W z niecką górnośląską [4, 15, 20]. Na południu jednostka 
przykryta jest przez jednostki płaszczowinowe Karpat. W pod-
łożu niecki występują utwory paleozoiczne. Utwory mezozoicz-
ne w niecce miechowskiej reprezentowane są przez [7–9, 16]:

Rys. 1. Obszar badań na tle głównych jednostek tektonicznych Polski na powierzchni podkenozoicznej [według 20]

Charakterystyka litologiczno-zbiornikowa skał niecki miechowskiej  
w rejonie Swarzów–Dąbrowa Tarnowska
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Obszar badań

• utwory triasu bez części utworów kajpru i retyku,
• utwory jury środkowej i górnej bez jej części najwyższej,
• utwory kredy górnej od utworów cenomanu po mastrycht.

Utwory mezozoiku przykryte są przez utwory trzeciorzę-
dowe, reprezentowane przez molasowe osady miocenu (ry-
sunek 2) [15].
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Litologia utworów górnej jury i górnej kredy

Górna jura
Utwory górnej jury są tu reprezentowane przez osady wę-

glanowe, a mianowicie: wapienie organogeniczne, oolitowe, 
onkolitowe, muszlowcowe oraz margle.

W badanym rejonie J. Gutowski i in. [4] wydzielają w ju-
rze kilka nieformalnych jednostek litostratygraficznych. Są to:
• seria gąbkowo-globigerynowa – osady wapienne i margli-

sto-wapienne o miąższości od 68 m do 284 m na obsza-
rze niecki miechowskiej, wiek: oksford dolny i środkowy;

• seria marglisto-wapienna – margle i wapienie mikrytowe, 
niekiedy o charakterze gruzłowym, barwy ciemnoszarej, 
wiek: oksford górny; miąższość tych osadów wynosi od kil-
kudziesięciu do 600 m, w rejonie Swarzowa ponad 600 m;

• seria koralowcowo-onkolitowa – osady wapienno-dolomi-
tyczne, niekiedy z przeławiceniami wapieni marglistych. 
Wapienie są wykształcone jako wapienie organogenicz-
ne z onkolitami, muszlowcami, wapienie rafowe. Skały 
mają barwy od jasnoszarych, kremowych do zielonosza-
rych i ciemnoszarych, wiek: g. oksford–kimeryd; miąż-
szość tych utworów na obszarze niecki miechowskiej do-
chodzi do 170 m;

• seria muszlowo-oolitowa dolna – wapienie i dolomity orga-
nodetrytyczne, wapienie oolitowe i onkolitowe oraz musz-
lowce. Skały mają barwy od szarych, szarobeżowych do 
rdzawoszarych i zielonooliwkowych. W wapieniach ooli-
towych spotyka się warstwowanie przekątne, liczne są 
struktury rafowe. Miąższość na obszarze niecki miechow-
skiej dochodzi do 470 m, wiek: kimeryd górny–tyton. Se-
ria muszlowcowo-oolitowa jest najwyższym wydziele-
niem górnej jury w rejonie Swarzów–Dąbrowa Tarnowska.

Górna kreda
Cenoman – utwory cenomanu reprezentowane są przez pia-

skowce glaukonitowe, barwy zielonej, od drobnoziarnistych do 
gruboziarnistych, czasami zlepieńcowatych. W dolnej części ich 
profilu często występują fragmenty skał jurajskich, co związane 
jest z tym, że piaskowce cenomańskie reprezentują osad trans-
gresywny. Miąższość piaskowców w rejonie Swarzów–Dąbro-
wa Tarnowska wynosi od 0 do 12 m. Piaskowce w tym rejonie 
ulegają wyklinowaniu erozyjnemu w kierunku NE.

Turon – utwory turonu wykształcone są jako wapienie i mar-
gle oraz wapienie margliste, popielate, szare, kremowe. Utwory te 
w dolnej części są zapiaszczone, a same wapienie często spękane.

Powierzchnia erozyjna jury (podkredowa)
Powierzchnia erozyjna jury jest powierzchnią struktural-

ną oddziałującą na litologię osadów jury oraz ich parametry 
petrofizyczne.

Po sedymentacji utworów górnej jury rejon niecki mie-
chowskiej został dźwignięty i podlegał procesom erozyjnym, 
które trwały aż do cenomanu. Procesy erozji doprowadziły do 
częściowego zróżnicowania powierzchni jurajskiej i powstania 
wyniesień w postaci ostańców erozyjnych, tworzących garby 
wysokości do kilkudziesięciu metrów, o przebiegu NW–SE. 
Należy sądzić, że obok normalnych procesów erozyjnych, jak 
np. wietrzenie, erozja, abrazja itp., na omawianym obszarze 
odbywały się również intensywne procesy paleokrasowe zwią-
zane z utworami wapiennymi górnej jury, które powszechnie 
występują tu na powierzchni erozyjnej. Biorąc pod uwagę 
ciepły i wilgotny klimat, jaki panował w tym czasie, proce-
sy krasowe musiały być bardzo intensywne [3, 5, 10, 16–18].

Procesy wietrzeniowe doprowadziły do tego, że utwory za-
legające poniżej powierzchni erozyjnej uległy silnemu spęka-
niu, czasami dezintegracji i wymieszaniu z materiałem ceno-
mańskim oraz pochodzącym z wietrzenia materiałem rezydu-
alnym. Strefa silnego zwietrzenia ma miąższość od 0 do kilku 
metrów, natomiast oddziaływanie procesów wietrzeniowych 
sięga zapewne znacznie głębiej (rysunek 3).

Parametry petrofizyczne strefy wietrzenia są zróżnicowa-
ne. Tam, gdzie proces spękania, skawernowania, zniszczenia 
skał wapiennych jest duży, a objętości międzyskalne zostały 
wypełnione przez osady piaszczyste cenomanu, należy spo-
dziewać się lepszych parametrów.

Natomiast tam, gdzie skała jest mniej zwietrzała i bardziej 
lita, parametry petrofizyczne są niższe. W partiach mało zwie-
trzałych, gdzie występują wapienie skaliste i płytowe, może-
my spodziewać się niskich wielkości parametrów petrofizycz-
nych [12]: porowatość od 0% do około 2,5%. W partiach wa-
pieni organodetrytycznych, rafowych porowatość może być 
wyższa. Przepuszczalność wapieni też jest niska i wynosi po-
niżej 0,1 mD, sporadycznie więcej. W partiach zwietrzałych 
porowatość tej strefy wynosi około 7÷8% [12], zaś średnia 
przepuszczalność – 175 mD.

Poniżej strefy silnie zwietrzałej wapieni jurajskich wy-
stępuje strefa, gdzie stopień zniszczenia skał jest znacznie 
mniejszy. Zostały tu stwierdzone spękania, szczeliny, kawer-
ny, a w kilku przypadkach także pokrywy żelaziste. Struk-
tury te są puste, niewypełnione, czasami wypełnione sub-
stancją rezydualną (iły, okruchy skalne, piasek) lub osadem 
piaszczystym cenomanu, spotykano też wypełnienia kalcy-
tem [14]. Spękania i kawerny występujące w tej części nasu-
wają przypuszczenia, że ich obecność wiąże się też z możli-
wością występowania innych wielkoskalowych zjawisk kra-
sowych tworzących pogrążony paleokras. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że obszar poddany był erozji, przez całą dolną kredę 
musiały wytworzyć się na nim podpowierzchniowe zjawiska 
krasowe w postaci lejów krasowych, studni, kominów, kory-
tarzy, komór, jaskiń itp.
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Najczęściej rozwój zjawisk krasowych wiąże się z lo-
kalnym układem spękań i szczelin tektonicznych. W rejo-
nie Swarzów–Dąbrowa Tarnowska w wierceniach stwierdzo-
no obecność zespołów spękań tektonicznych w wapieniach, 
lecz nie były one ani mierzone, ani orientowane. Wiado-
mo natomiast, że w badanym rejonie warstwy zapadają mo-
noklinalnie na SW, a oś niecki miechowskiej ma kierunek 
NW–SE. Stąd można wysnuć wniosek, że w czasie tworze-
nia się niecki układ naprężeń głównych przebiegał na kie-
runku NE–SW. W tej sytuacji tektonicznej mógł wytworzyć 
się podwójny system spękań: pierwszy to system spękań po-
dłużnych na kierunku NW–SE, a drugi to system spękań po-
przecznych na kierunku NE–SW. Do kierunku NW–SE na-
wiązują struktury jurajskie występujące w stropie powierzch-
ni erozyjnej, podgórnokredowej. Przyjmując taki system spę-
kań, należy sądzić, że kras rozwijał się właśnie na tych kie-
runkach, czyli NW–SE i prostopadłym do niego kierunku 
NE–SW. Najszybciej zjawiska krasowe mogły rozwijać się 
tam, gdzie szczeliny krzyżowały się i były otwarte, a woda 
mogła w nie wnikać i rozpuszczać skały wapienne, tworząc 
najpierw leje krasowe, potem studnie i kominy. W później-
szym czasie dochodziło do łączenia tych form krasowych po-

przez system korytarzy i jaskiń. Najszybciej zjawiska kra-
sowe mogły się tworzyć na zboczach i ich podnóżach, czyli 
w miejscach, gdzie wody było najwięcej. Podziemne połą-
czenia form krasowych tworzą często skomplikowany i roz-
legły system. Powierzchnia erozyjna jury została najpierw 
przykryta osadami górnej kredy, później ponownie poddana 
erozji w paleogenie i ostatecznie przykryta osadami miocenu 
i czwartorzędu. Formy krasowe przypowierzchniowe i po-
wierzchniowe zostały wypełnione i przykryte przez młodsze 
osady. Jeśli chodzi o głębsze formy krasowe, to częściowo 
mogły zostać wypełnione przez młodsze osady, ale biorąc 
pod uwagę skomplikowany system, jaki tworzą, większość 
form pozostała wolna, wypełniona wodą słodką lub morską, 
lub w sprzyjających warunkach węglowodorami: gazem lub 
ropą, np. Swarzów, Dąbrowa Tarnowska.

Charakterystyka poziomów skał zbiornikowych na 
przykładzie złoża gazu Swarzów

Złoże gazu ziemnego Swarzów występuje w południo-
wej części niecki miechowskiej. Jest to złoże występujące 
w zróżnicowanej pod względem litologicznym strukturze (ry-
sunek 4). Skałami zbiornikowymi dla gazu były tutaj utwory 

Rys. 3. Kontakt erozyjny wapieni jurajskich z piaskowcami cenomanu na obszarze złoża gazu [rysunek własny]
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górnej jury i górnej kredy ekranowane od góry utworami se-
nonu oraz miocenu [13].

Szczegółowy profil skał zbiornikowych złoża jest nastę-
pujący (od góry profilu):
• wapienie turonu,
• piaskowce cenomanu zalegające transgresywnie na ska-

łach jurajskich,
• wapienie górnej jury ścięte w stropie przez powierzch-

nię erozyjną.
Za główną skałę zbiornikową uważane były piaskowce ceno-

manu, następnie wapienie jury oraz wapienie turonu. Złoże ogra-
niczone jest konturem wody, pierwotnie uważanym za okalający. 
Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to kontur podścielający.

Charakterystyka poszczególnych poziomów zbiorniko-
wych złoża jest następująca [12]:
•	 Poziom zbiornikowy wapieni turonu – jest to poziom zbu-

dowany ze spękanych, częściowo zapiaszczonych wapie-

Rys. 4. Schemat złoża heterolitologicznego w wapieniach jury, piaskowcach cenomanu i wapieniach turonu  
w rejonie Swarzów–Dąbrowa Tarnowska [rysunek własny]

ni turonu o zmiennej i niedużej miąższości, wynoszącej 
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spękań, szczelin, studni i kominów krasowych oraz innych 
form krasowych. W tej sytuacji deponowane piaskow-
ce w pierwszym rzędzie wypełniały częściowo lub cał-
kowicie te struktury i wyrównywały dno zbiornika. Wy-
nika stąd, że spąg piaskowca cenomańskiego nie jest pła-
ską powierzchnią, ale silnie postrzępioną. Parametry pe-
trofizyczne piaskowca są bardzo dobre: porowatości wy-
noszą 3÷35%, a przepuszczalności od 0 mD do ponad 6 D.

•	 Poziom	zbiornikowy	wapieni	jurajskich – jest zbudowany 
z wapieni jurajskich, ściętych przez powierzchnię erozyj-
ną, dolnokredową i częściowo paleogeńską. Poziom juraj-
ski ze względów litologiczno-złożowych można podzielić 
na dwa elementy: poziom górny – wapienny, zwietrzelino-
wo-paleokrasowy i poziom dolny – wapienny, paleokraso-
wy. Poziom dolny podścielony jest wodą złożową.

 – Poziom górny – wapienny, zwietrzelinowo-paleokra-
sowy obejmuje strefę zwietrzeliny wapieni jurajskich, 
jaka została wytworzona podczas procesów erozyj-
nych w czasie dolnej kredy, a w części wschodniej 
złoża także podczas paleogenu. Miąższość zwietrze-
liny można ocenić na od 0 do kilku metrów, co świad-
czy, że w pewnych rejonach może tworzyć płaty zwie-
trzeliny, w innych bardziej ciągły poziom, a może też 
w ogóle nie występować. Poziom zwietrzelinowy wy-
kształcony jest w postaci wapiennych okruchów, gła-
zów, odłamków skalnych, często spękanych, zwietrza-
łych, skawernowanych, zalegających na sobie. Wolne 
przestrzenie między okruchami mogą być wypełnione 
materiałem rezydualnym lub piaskowcem cenomań-
skim. Materiał ten zalega na silnie spękanych, połama-
nych, zwietrzałych, podkredowych wychodniach ławic 
wapieni, czasami margli. Strefa zwietrzenia zanika ku 
dołowi. Parametry zbiornikowe tej strefy są zróżnico-
wane, porowatość średnia wynosi 7÷8%, a przepusz-
czalność może wahać się w dużym zakresie, w zależ-
ności od obecności spękań i materiału wypełniające-
go przestrzeń międzyokruchową. Na obszarze złoża 
łączność tej strefy zwietrzelinowej z piaskowcami ce-
nomanu należy uznać za bardzo dobrą w strefie wy-
stępowania piaskowców, natomiast w części wschod-
niej, gdzie brak jest piaskowców, kontakt może być 
utrudniony. Słabszy kontakt z piaskowcem może być 
też spowodowany gorszymi parametrami materiału 
okruchowego.

 – Poziom dolny – wapienny, paleokrasowy – poziom ten 
dotychczas nie był uwzględniany jako skała zbiorni-
kowa, był całkowicie pomijany. Budują go wapienie 
skaliste i płytowe, organodetrytyczne, których para-
metry są zasadniczo bardzo słabe. W przypadku wa-
pieni skalistych i płytowych ich porowatość wyno-

si 0÷2,5%, a w przypadku wapieni organodetrytycz-
nych, rafowych jest wyższa. Również przepuszczal-
ność matrycy wapieni skalistych i płytowych jest bar-
dzo niska, wynosi poniżej 0,1 mD, natomiast dla wa-
pieni organodetrytycznych jest ona wyższa. Strefa ta 
jednak charakteryzuje się też innymi cechami, a mia-
nowicie obecnością spękań ciosowych oraz form kra-
sowych. W przypadku spękań występuje tu system spę-
kań równoległych oraz system spękań prostopadłych 
(spękania takie opisywane są w rdzeniach, ale nie zo-
stały zidentyfikowane odnośnie do przynależności do 
poszczególnych zespołów spękań). Spękania są wol-
ne albo częściowo lub całkowicie zabliźnione kalcy-
tem, materiałem rezydualnym lub młodszym materia-
łem osadowym. Znacznie istotniejsze, jak się wydaje, 
są formy krasowe, jakie mogą tu występować. Podczas 
wierceń opisywane były skawernowane wapienie oraz 
nacieki żelaziste obecne w kawernach lub szczelinach, 
zostały też stwierdzone osady rezydualne będące po-
zostałością po procesach krasowych lub wypełnienia 
materiałem obcym, odmiennym litologicznie od skał 
otaczających. Fakty te dowodzą istnienia w opisywa-
nym rejonie form krasowych, którymi mogą być obok 
szczelin: studnie i kominy krasowe, korytarze, komo-
ry, jaskinie, syfony itp. Formy te mogą być od siebie 
izolowane, mogą też tworzyć jeden lub więcej wspól-
nych systemów. Łączność form krasowych lub jej brak 
decyduje, jaki jest ich system hydrodynamiczny. Po-
ziom paleokrasowy zalega albo pod poziomem zwie-
trzelinowym albo w przypadku jego braku – bezpo-
średnio pod piaskowcem cenomańskim, który to czę-
ściowo lub całkowicie może wypełnić te formy. Łącz-
ność poziomu paleokrasowego z nadległą częścią zło-
ża jest dosyć skomplikowana. Poziom ten może łą-
czyć się z wyższymi poziomami albo punktowo, np. 
u wylotu studni i kominów krasowych, albo linijnie, 
jak np. w przypadku spękań i szczelin. Łączność taka 
może istnieć jedynie wtedy, jeżeli te formy są droż-
ne lub wypełnione materiałem przepuszczalnym. Po-
ziom paleokrasowy może bezpośrednio występować 
pod piaskowcem cenomańskim, ale aby był hydrody-
namicznie połączony z piaskowcem, formy krasowe 
muszą bezpośrednio łączyć się z tym poziomem. Jeśli 
ponad poziomem paleokrasowym występuje poziom 
zwietrzelinowy, formy krasowe łączą się z pozostały-
mi poziomami poprzez ten poziom. Wtedy łączność 
hydrodynamiczna jest warunkowana parametrami po-
ziomu zwietrzelinowego. Punktowa i liniowa łączność 
powoduje, że przepływy mediów złożowych z pozio-
mu paleokrasowego mogą być bardzo skomplikowane.
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Wpływ opróbowania odwiertów w złożach heterolitologicznych na eksploatację tych złóż

W przypadku złóż zbudowanych z kilku poziomów o od-
miennym charakterze litologicznym, jak ma to miejsce np. 
w złożu Swarzów, sposób rozwiercania i opróbowania pozio-
mu może być istotnym problemem we właściwej eksploata-
cji złoża. W przypadku wapieni turońskich i piaskowców ce-
nomanu oraz części poziomu zwietrzelinowego wapieni juraj-
skich opróbowanie w otworze całości lub części któregokol-
wiek z tych poziomów zapewnia dobrą łączność hydrodyna-
miczną tych warstw. Natomiast opróbowanie poziomu pale-
okrasowego jest skuteczne jedynie wtedy, kiedy odwiert trafi 
w strefę oddziaływania połączenia punktowego lub liniowego 
(może być zespół spękań). Natomiast w przypadku opróbowa-
nia skały płonnej nie uzyskamy połączenia poziomu paleokra-
sowego z otworem w tym miejscu. Wtedy gaz płynie okrężną 
drogą z punktowych połączeń poziomu paleokrasowego po-
przez poziom zwietrzelinowy i piaskowce cenomanu do naj-
bliższego otworu. Droga gazu jest długa i kręta.

W przypadku gdy zostaną opróbowane jedynie poziomy 
turonu i cenomanu, łączność hydrodynamiczna z niżej ległym 
poziomem zwietrzelinowym zostanie uzyskana tam, gdzie para-
metry tego ostatniego są dobre, natomiast przepływ z poziomu 

krasowego będzie punktowy lub liniowy. Przy tym transport 
medium złożowego z poziomu paleokrasowego i jego droga do 
otworu będą zależały od położenia otworu względem punkto-
wych i liniowych połączeń tego poziomu. Gdy droga jest dłu-
ga, rosną opory przepływu i wzrasta czas dopływu gazu do 
otworu, a jednocześnie w przypadku blisko leżącego konturu 
wody może dochodzić do podciągania wody złożowej do od-
wiertu. Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być 
sposób rozwiercania złoża. Przy punktowym lub liniowym po-
łączeniu poziomu krasowego trudno jest trafić otworem w ta-
kie miejsce. Dobrym wyjściem może być wykonanie otwo-
ru kierunkowego lub horyzontalnego do serii zbiornikowej. 
Odwiert powinien być odwiercony w kierunku prostopadłym 
lub ukośnie do systemu spękań równoległych występujących 
w poziomie paleokrasowym. Taka trajektoria otworu, przy 
rozpoznanej gęstości spękań i ich azymutów, powinna umoż-
liwić przecięcie otworu ze szczeliną, z zespołem szczelin lub 
jakąś formą krasową, a to pozwoliłoby uzyskać zdecydowa-
nie lepszą łączność z poziomem krasowym oraz umożliwiło-
by obniżenie depresji w strefie przykonturowej piaskowców 
cenomanu i wapieni turonu.

Wnioski

1. W złożach heterolitologicznych zapadliska przedkarpac-
kiego z udziałem skał jurajskich oprócz poziomu zwietrze-
linowego jury należy rozpatrzyć możliwości zbiornikowe 
strefy wapieni z formami krasowymi znajdującej się po-
niżej ich strefy zwietrzałej.

2. W celu dobrego udostępnienia poziomu krasowego ko-
nieczne jest rozpoznanie przestrzennego położenia syste-

mów spękań i szczelin na złożu oraz dokonanie oceny moż-
liwości występowania różnego rodzaju form krasowych.

3. Najlepszym sposobem opróbowania i udostępnienia złóż 
z udziałem skrasowiałych wapieni jurajskich jest rozwier-
cenie ich za pomocą otworów kierunkowych lub hory-
zontalnych z trajektorią wynikającą z przebiegu spękań 
i szczelin.

Prosimy cytować jako: Nafta-Gaz 2018, nr 7, s. 495–502, DOI: 10.18668/NG.2018.07.02
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