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Treœæ: W pracy scharakteryzowano dwa zag³êbia wêgla kamiennego (Buller i Greymouth) na terenie
Nowej Zelandii na zachodnim wybrze¿u wyspy po³udniowej. Zag³êbie Buller obejmuje rozleg³e
rzeczne i deltowe utwory formacji Brunner, wieku eoceñskiego. Warstwy wêglonoœne zbudowane
ze zlepieñców, piaskowców i mu³owców osadza³y siê w deltach rzek na obszarach przybrze¿nych
w strefach p³ytkich wód morskich o s³abej cyrkulacji. Próbki do badañ pobrano z pok³adu wêgla
Mangatini z kopalni Webb Opencast. Analiza macera³ów wykaza³a zawartoœæ 94% witrynitu, w tym
g³ównie detrowitrynitu, 2% liptynitu i 4% inertynitu. Refleksyjnoœæ witrynitu zmienna Rmax waha³a
siê od 0.80% do 1.35%. Wêgle te zawiera³y od 26% do 32% czêœci lotnych. Wêgiel wystêpuj¹cy
w zag³êbiu Greymouth nale¿y do formacji Paparoa o zasiêgu stratygraficznym od kredy do granicy
paleogenu. Wêgle te mimo starszego wieku wykaza³y nieco s³abszy stopieñ uwêglenia od wêgli za-
g³êbia Buller (Rmax witrynitu = 0.55–0.85%, czêœci lotne od 37–43%).

S³owa kluczowe: Nowa Zelandia, zag³êbie Buller, zag³êbie Greymouth, macera³y, refleksyjnoœæ,
czêœci lotne

Abstract: Two coal basins – Buller and Greymouth on the West Coast of the South Island in New
Zealand are characterized in this paper. The Buller Basin comprises vast fluvial and deltaic deposits
of Brunner Formation (Eocene). The coal-bearing rocks consist of conglomerates, sandstones, mud-
stones and coal seams deposited in marine areas and in shallow sea water with weak circulation. The
samples for study were taken from the Mangatini seam, Webb Opencast mine. Maceral analysis
revealed content 94% of vitrinite, mainly detrovitrinite, 2% of liptinite and 4% of inertinite.
Reflectance of vitrinite was variable Rmax vary from 0.80% to 1.35%. Coals contained from 26% to
32% of volatile matter. Coals occurring in the Greymouth Basin belong to Paparoa Formation, which
spread out from Cretaceous to Palaeogene. These coals, regardless of the older age, showed slightly
weaker coalification degree in comparison with coals from the Buller Basin (Rmax = 0.55% to 0.85%,
volatile matter = 37% to 43%).
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Najwiêksze z³o¿a wêgla kamiennego na terenie Nowej Zelandii wystêpuj¹ na zachod-
nim wybrze¿u Wyspy Po³udniowej w zag³êbiach Buller i Greymouth.

Zag³êbie Buller jest po³o¿one na E od Denniston i Stockton Plateau i obejmuje rozle-
g³e rzeczne i deltowe utwory formacji Brunner, wieku eoceñskiego. Formacja ta ma oko³o
100 m gruboœci. Warstwy wêglonoœne osadza³y siê w deltach rzek na obszarach przy-
brze¿nych w strefach p³ytkich wód morskich o s³abej cyrkulacji. Z³o¿e formacji Brunner
zosta³o odkryte przypadkowo przez Johna Rochforta w 1859 roku. Badacz ten zauwa¿y³ na
zboczu liczne grudki kruchego rozsypliwego wêgla. W miejscu jego znalezienia powsta³y
niebawem kopalnie g³êbinowe, które eksploatowa³y bogate z³o¿e przez prawie 100 lat. Re-
jon Denniston Plateau zosta³ wkrótce uznany za ósmy cud œwiata i miejsce historyczne.
Obecnie czynione s¹ starania o wznowienie eksploatacji tego wêgla metod¹ odkrywkow¹.
Z³o¿e cechuje bowiem niska zawartoœæ popio³u, dobre w³asnoœci koksownicze i wysoka
plastycznoœæ.

Nieco dalej w kierunku pó³nocnym w rejonie Waimangara znajduje siê kolejne z³o¿e,
tzw. Stockton Plateau, eksploatowane do dnia dzisiejszego (Fig. 1, 2). Produkcja wêgla
w tym rejonie osi¹ga 1.5 mln ton rocznie. Jest to równie¿ wêgiel kamienny o wysokiej
i œredniej zawartoœci czêœci lotnych, od 26% do 32% (w klasyfikacji technologicznej
uznany za wêgiel gazowy i koksuj¹cy). Pok³ad ma mi¹¿szoœæ od 10 do 15 m, czêsto jed-
nak¿e ulega rozszczepieniu, zawiera poni¿ej 3% popio³u, miejscami zaledwie 0.2%. Zawar-
toœæ siarki jest zmienna, lecz równie¿ bardzo niska. W miejscowoœci Charleston wêgle for-
macji Brunner s¹ s³abiej uwêglone od poprzednio opisanych. Znajdowane s¹ w nich ¿ywice
drzew szpilkowych rosn¹cych na bagnach (paleotorfowiskach). Du¿¹ ciekawostk¹ s¹ tutaj
licznie spotykane heksagonalne, autigeniczne kryszta³y kwarcu, które tworzy³y siê in situ
po depozycji torfu.

Wêgle formacji Brunner s¹ silnie b³yszcz¹ce, bogate w witrynit. Próbki pobrane z ko-
palni Webb Opencast z pok³adu Mangatini w badaniach mikroskopowych wykaza³y za-
wartoœæ 94% witrynitu, w tym g³ównie detrowitrynitu, 2% liptynitu oraz 4% inertynitu,
w tym g³ównie funginitu i sekretynitu. W próbkach tych nie stwierdzono obecnoœci sub-
stancji mineralnej. Nieco podwy¿szon¹ zawartoœæ siarki (oko³o 5%) zaobserwowano w stro-
pie pok³adu. Jest ona przewa¿nie zwi¹zana z wêglem organicznie, a tylko nieznaczna jej
czêœæ wystêpuje w formie pospolitych, epigenetycznych siarczków (piryt, markasyt). Byæ
mo¿e w paleotorfowisku mia³ miejsce proces ³ugowania jonów ¿elaza, co powodowa³o
znaczny ich deficyt w z³o¿u. Refleksyjnoœæ witrynitu zmienna Rmax w badanych próbkach
waha³a siê od 0.80% do 1.35%. Zdaniem badaczy (Newman & Newman 1982, Todd
1989a, b) zmiennoœæ ta spowodowana jest specyficzn¹ geometri¹ pok³adu, jego paleotopo-
grafi¹, syndepozycyjnym systemem sfa³dowañ i subsydencj¹. Badania paleobotaniczne
wskazuj¹ na pochodzenie tych wêgli z roœlin nagonasiennych, z dominuj¹c¹ form¹ Myrici-
pites harissii (Flores & Sykes 1996). Na granicy Parku Narodowego Paparoa znajduje siê
z³o¿e Pike River (Fig. 3) zbudowane ze zlepieñców, piaskowców, mu³owców i czterech
pok³adów wêgla, z których najgrubszy ma mi¹¿szoœæ oko³o 30 m (Fig. 4). Miejsce to jest
opróbowane licznymi wierceniami.
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Fig. 1. Mapa konturowa badanego obszaru w Nowej Zelandii. Objaœnienia: 1–3 – miejsca pobrania
próbek wêgla

Fig. 1. Location map of study area in New Zealand. Explanations: 1–3 – sites of coal samples taken off
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Fig. 2. Z³o¿e wêgla kamiennego w Stockton Plateau

Fig. 2. Bituminous coal deposit in Stockton Plateau

Fig. 3. Profile stratygraficzne z³ó¿ wêgla kamiennego Greymouth i Pike River. Objaœnienia: 1 –
zlepieniec i brekcja, 2 – piaskowiec i wêgiel, 3 – mu³owiec, 4 – ska³y wulkaniczne, 5 – sfa³dowane

utwory wczesnego paleozoiku, 6 – wiek 75 Mln, 7 – granica kreda-paleocen

Fig. 3. Stratigraphic profiles of bituminous coal deposits in Greymouth and Pike River. Explanations:
1 – conglomerate and breccia, 2 – sandstone and coal, 3 – mudstone, 4 – volcanics, 5 – folded Early

Palaeozoic deposits, 6 – age 75 Ma, 7 – Cretaceous-Palaeocene boundary



Na terenie drugiego zag³êbia, Greymouth, znajduj¹ siê wêgle nale¿¹ce do starszej od
Brunner formacji Paparoa o zasiêgu stratygraficznym od kredy do granicy paleogenu (Fig. 3).
Z³o¿e zosta³o odkryte w po³owie XIX wieku przez Thomasa Brunnera w pod³o¿u rzeki
Grey. Zachowane s¹ tu fragmenty koksowni, w której wytwarzano koks przeznaczony do
wykorzystania na statkach parowych. W 1896 roku mia³a tutaj miejsce eksplozja metanu.
Zginê³o wówczas 65 górników. Wêgle te osadzi³y siê na terenie œródgórskim w basenach
o zmiennej i szybkiej subsydencji pod³o¿a. Zalegaj¹ niezgodnie na pod³o¿u mezozoicznym
lub na osadach kredy o charakterze ryftów. Z³o¿one s¹ z sekwencji naprzemianleg³ych, rzecz-
nych i jeziornych utworów o zmiennej gruboœci. Mi¹¿szoœæ pojedynczych pok³adów wêgla
jest silnie zró¿nicowana, co po czêœci spowodowane jest wystêpowaniem licznych uskoków
i sfa³dowañ. Analiza basenu sedymentacyjnego ujawni³a system koryt rzecznych usytuo-
wanych wzd³u¿ kierunku NNE-SSW (Moore 1997). Sto¿ki aluwialne zbudowane s¹ g³ównie
z szarog³azów i piaskowców. S¹ one szczegó³owo opisane w pracach Flores & Sykes (1989,
1995, 1996). Wêgle formacji Paparoa s¹ b³yszcz¹ce, czarne, pasemkowe, zawieraj¹ od 80%
do 87% witrynitu, w tym g³ównie kolotelinitu. Liptynit w iloœci od 5% do 7% wystêpuje
w formie suberynitu, kutynitu i rezynitu pochodz¹cego z drzew szpilkowych. Inertynit
(12–15%) reprezentowany jest przez wszystkie macera³y z przewag¹ pirofuzynitu. Za-
wartoœæ inertynitu zwiêksza siê w profilach wystêpuj¹cych bli¿ej granicy stratygraficznej
kreda-paleogen i jest niezwykle obfita we wszystkich paleoceñskich wêglach Nowej Zelan-
dii. Flora znaleziona w tych wêglach to roœliny nagonasienne reprezentowane przez palyno-
morfy Phyllocladitites mawsonii (obecnie zaliczane do rodziny Tasmania). Badania paleo-
botaniczne uwêglonego drewna znajdowanego w obu formacjach, Brunner i Paparoa, wska-
zuj¹ jednoznacznie na pochodzenie tych wêgli z roœlin nagozal¹¿kowych (nagonasiennych)
szpilkowych (Conifers), mimo i¿ flora bagien eoceñskich zawiera³a liczne gatunki roœlin
okrytozal¹¿kowych. Zdaniem geologów nowozelandzkich drewno roœlin nagonasiennych
wykazuje znacznie wy¿sz¹ odpornoœæ na rozk³ad mikrobiologiczny ni¿ drewno eoceñskich
roœlin okrytonasiennych, które zatem szybciej ulega³o destrukcji. St¹d obfitoœæ detrowitry-
nitu w wêglach formacji Brunner. Równowaga miêdzy nago- i okrytonasiennymi roœlinami
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Fig. 4. Z³o¿e wêgla kamiennego w Pike River

Fig. 4. Bituminous coal deposit in Pike River



rosn¹cymi w torfowiskach kenozoicznych by³a zale¿na w znacznym stopniu od wahañ kli-
matu. Klimat w œrodkowym eocenie by³ raczej subtropikalny o œredniej temperaturze rocz-
nej 22oC, podczas gdy w póŸnej kredzie œrednia temperatura roczna nie przekracza³a 14oC.

Wêgle w zag³êbiu Greymouth zawieraj¹ od 37% do 43% czêœci lotnych, 0.3% siarki,
a zdolnoœæ odbicia œwiat³a Rmax witrynitu waha siê od 0.55% do 0.85%. Wahania te naj-
prawdopodobniej s¹ spowodowane du¿¹ aktywnoœci¹ tektoniczn¹, która mia³a miejsce
zw³aszcza na zachodnim wybrze¿u Wyspy Po³udniowej gdzie wystêpuj¹ osady kredy
i wczesnego paleogenu.
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Summary

The biggest coal basins – Buller and Greymouth – occurring on the West Coast of the
South Island in New Zealand are described. The Buller coalfield is located on Denniston
and Stockton Plateau (Figs 1, 2). Coals belong to the Brunner Formation (Eocene). The
rank of the coal varies from high to low volatile bituminous with a corresponding variation
in vitrinite reflectance from 0.80% to 1.35%. Maceral analysis carried out on the samples
taken from the Mangatini seam in the Webb Opencast mine shows content 94% of vitrinite.
Coals occur in the Greymouth Basin belong to Paparoa Formation (Figs 3, 4), which spread out
from Cretaceous to Palaeogene. These coals, regardless of the age, reveal slightly weaker
coalification rank in comparison with coals from the Buller Basin.
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