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Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego w formacjach łupkowych basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego znajduje 
się najprawdopodobniej od 346 do 768 miliardów m3 wydobywalnych zasobów gazu ziemnego. Są to więc zasoby co najmniej 2, 
a może i 5 razy większe od udokumentowanych do tej pory w złożach konwencjonalnych (ok. 132 mld m3).

Łączne wydobywalne zasoby ropy naftowej z formacji łupkowych basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego mieszczą się prawdopo-
dobnie w przedziale od 215 do 268 milionów ton, a maksymalnie mogą wynosić 535 milionów ton. Są to więc zasoby 10-krotnie 
większe od zasobów udokumentowanych do tej pory w złożach konwencjonalnych (ok. 23 mln ton). 
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Gaz ziemny i ropa naftowa powstają wyniku przeobrażenia 
materii organicznej zawartej w skale pod wpływem oddziały-
wania odpowiedniej temperatury. W łupkach basenu bałtyc-
ko-podlasko-lubelskiego materię organiczną tworzą pozosta-
łości planktonu roślinnego.

Zawartość materii organicznej przedstawia się jako procento-
wy udział całkowitego węgla organicznego w skale, w skrócie 
TOC (total organic carbon). 

Gaz ziemny i ropa naftowa mogą być wygenerowane ze skał, 
które zawierają co najmniej 1% wagowy TOC i mają odpo-
wiednią dojrzałość termiczną.

W ordowicko-sylurskich łupkach Polski wartości TOC przekra-
czają niekiedy 2%.

Fazy generowania węglowodorów wraz ze wzrostem głębokości 
pogrążania i temperatury (wg Bjorlykke, 1989, zmieniony)
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