
� Zastosowanie w archeologii produkowanych in situ ziem-
skich nuklidów kosmogenicznych. Przegl¹d schematyczny
(N. Akcar, S. Ivy-Ochs, C. Schluechter);

� Pos³ugiwanie siê wiekiem numerycznym i jego losowa nie-
okreœlonoœæ (M.A. Geyh).

W krótkim omówieniu nie sposób zaj¹æ siê szczegó³owo
wysoko specjalistycznymi pracami zawartymi w zeszycie.
Mo¿na jedynie zwróciæ uwagê na kilka zagadnieñ. Przede
wszystkim na podkreœlenie zas³uguje poruszenie niemal wszyst-
kich problemów, jakie wi¹¿¹ siê z datowaniem utworów czwarto-
rzêdowych metodami fizycznymi. Obszerne i poparte bogat¹,
aktualn¹ literatur¹ przedmiotu wprowadzenia do tych metod
pozwalaj¹ na ich zrozumienie nawet tym osobom, które dotych-
czas nie stosowa³y tej metodyki. Przyk³ady, dotycz¹ce wyników
najnowszych badañ i ich interpretacji, s¹ z regu³y bardzo dobrze
dobrane i odnosz¹ siê do ró¿norodnych utworów czwartorzêdo-
wych, a tak¿e jednostek morfologicznych (w wypadku okreœlania
czasu ekspozycji utworów czwartorzêdowych i starszych). Wiele

prac zawiera informacje przydatne dla innych — poza badaczami
czwartorzêdu — specjalistów z zakresu nauk o Ziemi (np. hydro-
geologów wykorzystuj¹cych izotopy kosmogeniczne do datowa-
nia wód podziemnych). W sumie, omawiana publikacja mo¿e
stanowiæ minipodrêcznik stosowania wybranych fizycznych
metod datowania w szeroko pojêtych naukach geologicznych. Jej
walorem jest po³¹czenie przystêpnoœci z wysokim poziomem
naukowym wiêkszoœci zawartych opracowañ.

Osobiste zastrze¿enia recenzenta budzi zakorzenione w miê-
dzynarodowej terminologii naukowej i oczywiœcie czêsto stoso-
wane w pewnych artyku³ach pojêcie ziemskich nuklidów kosmo-
genicznych (terrestrial cosmogenic nuclides). Pojêcie to zawiera
w sobie sprzecznoœæ, której autorzy cennych sk¹din¹d prac zdaj¹
siê ju¿ nie zauwa¿aæ. Korekta niektórych tekstów pozostawia
nieco do ¿yczenia (np. spis literatury zamieszczony na str. 252).

Jan Dowgia³³o

Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego

Jerzy Zagórski1

Œwiat. Komunikaty o huraganie
Gustaw, zbli¿aj¹cym siê do Zatoki Mek-
sykañskiej, przypomnia³y o zniszcze-
niach spowodowanych przez huragan
Katrina w 2005 r. i wywo³a³y zaniepoko-
jenie na rynku naftowym. Jednak¿e wielu
analityków wskazywa³o, ¿e ze wzglêdu
na zmniejszony popyt na produkty nafto-
we w USA ewentualne przerwy w pracy

rafinerii nie bêd¹ tak dotkliwe jak 3 lata temu. Ostatecznie
si³a huraganu zmniejszy³a siê przed dotarciem do wybrze¿a
Luizjany, ale podjête œrodki bezpieczeñstwa w znacznym
stopniu ograniczy³y wydobycie ropy i gazu. Rozpoczêta
26 sierpnia w zatoce ewakuacja personelu objê³a 626 plat-
form produkcyjnych (z ³¹cznej liczby 717 platform za³ogo-
wych) i 100 platform wiertniczych (z ogólnej liczby 121).
Dopiero 2 wrzeœnia mo¿na by³o rozpocz¹æ inspekcje stanu
platform i instalacji poprzedzaj¹ce powrót za³óg do pracy.
Wydobycie ropy naftowej w Zatoce Meksykañskiej, wy-
nosz¹ce przeciêtnie 176 tys. t/d, zosta³o niemal ca³kowicie
przerwane. Podobna sytuacja nast¹pi³a w wypadku gazu
ziemnego — wydobycie spad³o o 95%. Zagro¿enie huraga-
nem dotknê³o te¿ rafinerie — wstrzymano produkcjê w 14
zak³adach, przez co zdolnoœci przerobowe zmniejszy³y siê
o 361 tys. t/d produktów rafinacji. Zamkniêcie portów i ter-
minali wi¹za³o siê z wy³¹czeniem z eksploatacji wiêkszo-
œci ropoci¹gów i gazoci¹gów.

Jak widaæ, zak³ócenia by³y powa¿ne, jednak reakcja
gie³dy nowojorskiej by³a bardzo spokojna — cena ropy
WTI wzros³a o 1,50 USD — do poziomu 116,77 USD za
bary³kê, ale ju¿ po 2 dniach spad³a do 115,85 USD. Rów-
nie¿ w Londynie odnotowano jednodniow¹ zwy¿kê ceny
ropy Brent o 1,4%.

Sezon nasilenia huraganów w Zatoce Meksykañskiej
trwa od czerwca do listopada i bezpoœrednio po huraganie
Gustaw sygnalizowano formowanie siê nastêpnych cyklo-
nów — Hanna i Ike.

OPEC. Tym razem decyzje 149. Zwyczajnej Konfe-
rencji OPEC, która odby³a siê w Wiedniu 9 i 10 wrzeœnia,
mia³y natychmiastowy wp³yw na ceny ropy. Konferencja
podtrzyma³a opiniê komitetu steruj¹cego OPEC, ¿e na ryn-
ku utrzymuje siê wyraŸna przewaga poda¿y nad popytem
i wobec tego zwiêkszanie wydobycia nie jest celowe. Usta-
lono, ¿e po¿¹dany poziom produkcji ropy powinien wyno-
siæ 3,9 mln t/d, i jak zwykle wezwano cz³onków OPEC
do œcis³ego przestrzegania tych postanowieñ. Na rynku
surowców zanotowano spadki — cena ropy WTI 10 wrze-
œnia wynosi³a 102,58 USD za bary³kê, a ropy Brent nawet
98,97 USD. W ci¹gu dnia notowania by³y nawet poni¿ej
100 USD, co stanowi³o najni¿szy poziom od 5 miesiêcy.
Aktualne limity wydobycia uwzglêdniaj¹ udzia³ nowych
cz³onków OPEC, tj. Angoli i Ekwadoru, oraz zawieszenie
cz³onkostwa przez Indonezjê. Termin nastêpnego spotka-
nia, na którym mo¿na siê spodziewaæ decyzji o zmianach
poziomu produkcji ropy, wyznaczono na 11–12 grudnia
w Oranie.

Gruzja. Wysadzenie ruroci¹gu Baku–Tbilisi–Ceyhan
(BTC) 6 sierpnia br. (Prz. Geol., vol. 56, nr 10, str. 879) by³o
pocz¹tkiem powa¿nych zak³óceñ w transporcie ropy i gazu
z rejonu Morza Kaspijskiego, przede wszystkim z Azerbej-
d¿anu. Z powodu dzia³añ wojennych kolejno przestawa³y
funkcjonowaæ równie¿ inne po³¹czenia. Ze wzglêdu na
zagro¿enie personelu i instalacji najpierw British Petro-
leum zamkn¹³ 2 inne ruroci¹gi: ropoci¹g Baku–Supsa i ga-
zoci¹g Baku–Tbilisi–Erzurum do Turcji. Spowodowa³o to
ograniczenie wydobycia ropy ze z³ó¿ Azeri-Chirag-Gune-
szli ze 115 tys. t/d do 20 tys. t/d. Przez kilka nastêpnych dni
dzia³a³ jeszcze transport kolejowy do Batumi, ale po znisz-
czeniu g³ównego mostu na tej trasie, 18 sierpnia równie¿ to
po³¹czenie zosta³o przeciête. Pozosta³ jedynie ruroci¹g
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z Baku do Noworosyjska, którego operatorami s¹ azerski
SOCAR i rosyjska Transnieft. Ruroci¹g BTC po 3 tygo-
dniach intensywnych prac ratunkowych zosta³ naprawiony
i 26 sierpnia przesy³ ropy zosta³ wznowiony.

Zmniejszenie wydobycia ropy naftowej i niemal
ca³kowite wstrzymanie wydobycia gazu ziemnego ze z³o¿a
Szach Deniz przynios³o ogromne straty gospodarce Azer-
bejd¿anu. Dyrektor azerskiego Naftowego Centrum
Badawczego I. Saban ocenia straty po zamkniêciu BTC na
50–70 mln USD dziennie. Do czasu wznowienia transportu
ruroci¹giem BTC zmniejszenie przychodów Azerbejd¿anu
wynios³o wiêc ponad 1 mld USD. Dodatkowe straty, szaco-
wane na 500 mln USD, powsta³y po zamkniêciu ruro-
ci¹gów do Supsa i Erzurum po wkroczeniu wojsk
rosyjskich do Gruzji.

USA. W koñcu lipca br. stanowa Izba Reprezentantów
na Alasce przeg³osowa³a wydanie licencji konsorcjum
z udzia³em TransCanada Corp. na budowê transkonty-
nentalnego gazoci¹gu z Alaski do Kanady. Kolejnym
dzia³aniem zmierzaj¹cym do realizacji projektu by³o
g³osowanie w Senacie stanowym, w którym inwestycja
zosta³a zaaprobowana stosunkiem g³osów 14 : 5. Wkrótce
po decyzji Senatu gubernator Sarah Palin podpisa³a roz-
porz¹dzenie przyznaj¹ce konsorcjum TransCanada status
uprzywilejowanego wnioskodawcy. Gubernator Palin
uwa¿a, ¿e tylko projekt TransCanada spe³nia warunki sta-
wiane przez ustawê o pomocy dla rozwoju sieci gazowni-
czej umo¿liwiaj¹cej dofinansowanie inwestycji z funduszy
stanowych lub federalnych. Gazoci¹g o d³ugoœci 2760 km
i przepustowoœci 127 mln m3/d ma transportowaæ gaz
ziemny z North Slope do wêz³a w prowincji Alberta. Warto
dodaæ, ¿e 29 wrzeœnia na konwencji republikanów Sarah
Palin zosta³a wybrana kandydatk¹ na stanowisko wicepre-
zydenta USA.

Istnieje konkurencyjny, wczeœniejszy projekt magi-
strali przesy³owej AGP (Alaska Gas Pipeline), biegn¹cej
w przybli¿eniu t¹ sam¹ tras¹, zg³oszony przez ConocoPhil-
lips i British Petroleum. Decyduj¹ce bêdzie stanowisko
Federalnej Komisji Regulacji Energii (FERC — Federal
Energy Regulatory Commission) zatwierdzaj¹cej projekty
strategicznych inwestycji energetycznych. Komisja ju¿
zaleci³a, aby oba konsorcja nawi¹za³y wspó³pracê i przy-
gotowa³y wspólny projekt, gdy¿ z Alaski mo¿e byæ zbudo-
wany tylko jeden gazoci¹g.

Wzmo¿one zainteresowanie obszarami arktycznymi
pod k¹tem ich perspektywicznoœci spowodowa³o podjêcie
przez USA i Kanadê zakrojonych na szerok¹ skalê badañ
dna Oceanu Arktycznego. Statek s³u¿by geologicznej USA
Healy dokona³ w sierpniu br. pomiarów umo¿liwiaj¹cych
sporz¹dzenie trójwymiarowej mapy dna morskiego w rejo-
nie Pó³wyspu Czukockiego. Wykorzystywany by³ nowy
typ echosondy, wysy³aj¹cy szerok¹ wi¹zkê fal umo¿liwia-
j¹c¹ pomiar g³êbokoœci w pasie szerokoœci 3 km. W nastêp-
nym — wrzeœniowym rejsie przewidziano kontynuacjê

badañ dna i wytyczenie przejœcia przez pola lodowe dla
kanadyjskiego statku Louis S. St-Laurent, który wykona
refleksyjne i refrakcyjne badania sejsmiczne w celu okre-
œlenia mi¹¿szoœci serii osadowej. Wyniki prac pos³u¿¹ do
wyznaczenia granicy szelfu kontynentalnego zgodnie
z kryteriami Konwencji o prawie morza z 1982 r. (poza
200-milow¹ stref¹ ekonomiczn¹).

Fundacja American Clean Skies Foundation (ASCF),
zajmuj¹ca siê promowaniem wykorzystania gazu ziemne-
go, we wspó³pracy z firm¹ Navigant Consulting Inc. przy-
gotowa³a opracowanie na temat wielkoœci zasobów gazu
ziemnego znajduj¹cych siê w z³o¿ach niekonwencjonal-
nych. Zasoby niekonwencjonalne to przede wszystkim
zwiêz³e piaskowce (piaski i piaskowce o ma³ej przepusz-
czalnoœci), metan z pok³adów wêgla kamiennego i ³upki
bitumiczne. Ich udzia³ w ca³kowitym wydobyciu gazu sys-
tematycznie roœnie i w ci¹gu ostatnich lat zwiêkszy³ siê
z 28% do 46% (tab. 1). Produkcja gazu ze z³ó¿ konwencjo-
nalnych w USA w tym okresie zmniejszy³a siê i w³aœnie
wydobycie ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych zrekompenso-
wa³o ubytek. Obecnie najwiêcej gazu (67,6%) uzyskuje siê
z piaskowców, 20,2% stanowi metan z pok³adów wêgla,
a 11,8% gaz ³upków bitumicznych, jednak to w³aœnie ³upki,
wed³ug autorów raportu, s¹ najbardziej obiecuj¹c¹ forma-
cj¹ geologiczn¹. W USA ³upki bitumiczne wystêpuj¹ w 22
basenach rozmieszczonych w 20 stanach. W 1998 r. zawar-
te w nich udokumentowane zasoby gazu obliczano na 99
mld m3, teraz jest to ju¿ 424 mld m3. W podsumowaniu
raportu podkreœla siê znaczenie nowych metod rozpozna-
wania i eksploatacji akumulacji gazu znajduj¹cego siê
w ³upkach umo¿liwiaj¹cych odkrycie i udostêpnienie
nowych z³ó¿. Raport ASCF polemizuje z ocenami Energy
Information Administration, agendy Departamentu Ener-
gii, i stawia tezê, ¿e kolejne prognozy wielkoœci zasobów
i produkcji gazu by³y niedoszacowane. Istotnie, dane
ASCF s¹ bardzo optymistyczne. Wed³ug nich zasoby gazu
ziemnego w USA wynosz¹ 63,6 bln m3 i wystarcz¹ na 118
lat przy obecnym poziomie zu¿ycia. Taka baza surowcowa
jest podstaw¹ do zwiêkszonego zastosowania gazu ziem-
nego jako paliwa w transporcie i do wytwarzania energii
elektrycznej, co z kolei mo¿e wydatnie zmniejszyæ uzale-
¿nienie USA od importu ropy.

Rosja. Równolegle z badaniami czêœci Oceanu Ark-
tycznego przylegaj¹cej do wybrze¿y Kanady i Alaski
s³u¿ba geologiczna USA wykona³a równie¿ studium stanu
zasobów wêglowodorów Zachodniej Syberii. Basen
Zachodniej Syberii siêga na pó³nocy a¿ po Morze Karskie
i g³ównie te obszary po³o¿one poza ko³em podbieguno-
wym by³y przedmiotem analizy amerykañskich geologów.
Na bagnistych terenach pomiêdzy Uralem i Jenisejem,
o powierzchni 2,2 mln km2, najwa¿niejsz¹ formacj¹ ropo-
noœn¹ s¹ ³upki formacji Ba¿enow (neokom), które stanowi¹
80% ska³ macierzystych w prowincji zachodniosyberyj-
skiej. Druga wa¿na formacja roponoœna to Togur-Tiumeñ,
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Tab. 1. Produkcja gazu ziemnego w USA w latach 1998–2007 w mld m3 (wg Energy Information Administration, 2008)

Rok Produkcja gazu ze z³ó¿
konwencjonalnych

Produkcja gazu ze Ÿróde³
niekonwencjonalnych Ogó³em Udzia³ Ÿróde³

niekonwencjonalnych (%)

1998 386,0 152,2 538,2 28

2000 377,8 165,3 542,8 30

2005 287,5 223,3 510,8 44

2007 294,6 251,0 545,6 46



obejmuj¹ca utwory dolnej i œrodkowej jury. Wielkoœæ
dotychczas odkrytych zasobów szacuje siê na 49 mld t rów-
nowa¿nika ropy naftowej. Znajduje siê tam m.in. najwiêk-
sze z³o¿e ropy Samot³or i najwiêksze z³o¿e gazu Urengoj.

Islandia. Potwierdzeniem zwiêkszonej aktywnoœci na
obszarach podbiegunowych jest pierwsza runda przetargo-
wa na koncesje poszukiwawcze og³oszona przez Islandiê.
Obejmuje ona 100 bloków o ³¹cznej powierzchni 42 700
km2 w rejonie Dreki, w pobli¿u podwodnego grzbietu Jan
Mayen. Geologia rejonu Dreki zosta³a rozpoznana na pod-
stawie badañ sejsmicznych i wykazuje podobieñstwo do
budowy wschodniej Grenlandii i zachodniej Norwegii.
Dotychczas nie by³o tam ¿adnych wierceñ. W przewa-
¿aj¹cej czêœci tego akwenu g³êbokoœæ wody waha siê od
1000 do 2000 m. Obszary koncesyjne, wyznaczone przez
Ministerstwo Przemys³u i Turystyki na Morzu Grenlandz-
kim, znajduj¹ siê w przybli¿eniu na 72º szerokoœci geo-
graficznej, a wiêc daleko za ko³em podbiegunowym.
G³ównym motywem tej inicjatywy jest chêæ o¿ywienia
gospodarki poprzez wykorzystanie potencjalnych zasobów
wêglowodorów, natomiast zapewnienie krajowi surowców
energetycznych jest na dalszym planie, poniewa¿ 80%
energii w Islandii pochodzi ze Ÿróde³ odnawialnych. Przed
uruchomieniem procedury przetargowej konieczne bêdzie
uchwalenie przez parlament nowych przepisów podatko-
wych dostosowanych do planowanych zadañ.

Norwegia. StatoilHydro poinformowa³o o 3 nowych
odkryciach w sierpniu br. W otworze w obrêbie struktury
Dagny na Morzu Pó³nocnym stwierdzono obecnoœæ œrod-
kowojurajskiej serii roponoœnej, o mi¹¿szoœci ok. 100 m,
poni¿ej wykrytej wczeœniej serii gazonoœnej. Wiercenie
zakoñczono w formacji Skagerrak (górny trias) na g³êbo-
koœci 4037 m. Przewiduje siê odwiercenie bocznego
odga³êzienia w celu wyznaczenia kontaktu ropa — woda.
Wielkoœæ zasobów wydobywalnych szacuje siê na 13,6–17
mln t równowa¿nika ropy naftowej. Nowa akumulacja
ropy znajduje siê ok. 10 km na pó³nocny zachód od z³o¿a
Sleipner West, co bêdzie stanowiæ korzystn¹ okolicznoœæ
podczas zagospodarowania.

Na Morzu Norweskim w obiekcie poszukiwawczym
nazwanym Snefrid South odkryto z³o¿e gazu ziemnego.
Otwór poszukiwawczy 6706/12-1 osi¹gn¹³ g³êbokoœæ
3925 m i przewierci³ horyzont gazonoœny w formacji Nise
(górna kreda) o mi¹¿szoœci 70 m. Rdzenie pobrane z tego
interwa³u wykazuj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci zbiorniko-
we. Zasoby wydobywalne wstêpnie okreœlono na 4 mld m3

gazu. Jest to z³o¿e g³êbokowodne — g³êbokoœæ wody
wynosi 1265 m. Planowane jest zagospodarowanie z³o¿a
razem ze z³o¿em Luva odkrytym w 1997 r. przez British
Petroleum.

Sukces poszukiwawczy odniesiono tak¿e na Morzu
Barentsa. Zadanie geologiczne wiercenia w strukturze
Arenaria polega³o na sprawdzeniu wystêpowania wêglo-
wodorów najpierw w piaszczystym kompleksie utworów
dolnej jury i górnego triasu, w drugiej kolejnoœci zaœ w ut-
worach œrodkowego triasu. Pierwsza czêœæ zadania przy-
nios³a wynik negatywny, chocia¿ zgodnie z przewidywa-
niami stwierdzono obecnoœæ ska³ zbiornikowych o dobrych
w³aœciwoœciach, natomiast w starszych utworach nawier-
cono ska³y zbiornikowe o gorszych parametrach z³o¿o-
wych, lecz nasycone gazem. Poniewa¿ nie wykonano prób
z³o¿owych, brak informacji na temat wydajnoœci. Wierce-
nie zakoñczono na g³êbokoœci 2315 m w osadach œrodko-
wego triasu. Jest to akwen doœæ p³ytki, bo g³êbokoœæ wody
wynosi 265 m. Otwór zosta³ zlikwidowany.

Austria. Rozpoczêcie eksploatacji gazu ziemnego ze
z³ó¿ Strasshof i Ebenthal znacznie zwiêkszy krajow¹ pro-
dukcjê gazu. Z³o¿e Strasshof z zasobami 4 mld m3 odkryto
w 2005 r. i jest to najwiêksze z³o¿e gazu w Austrii. Maksy-
malne wydobycie bêdzie wynosiæ 544 t/d równowa¿nika
ropy, co stanowi 20% ca³kowitej produkcji koncernu
ÖMV. Z³o¿e Ebenthal bêdzie produkowaæ 408 t/d równo-
wa¿nika ropy, co odpowiada 15% produkcji ÖMV. Na-
k³ady inwestycyjne ÖMV na poszukiwania i wydobycie
w 2008 r. wynios¹ 250 mln � i zostan¹ utrzymane na tym
samym poziomie w roku 2009.

Uganda. Basen ryftowy Jeziora Alberta jest obszarem,
w którym brytyjska firma Tullow Oil plc w ci¹gu 5 miesiêcy
odwierci³a kolejno 5 pozytywnych otworów. Sprzyjaj¹c¹
okolicznoœci¹ jest bardzo p³ytkie zaleganie horyzontów
z³o¿owych. W odwierconym ostatnio otworze Kigogole-1
stwierdzono 2 poziomy roponoœne o mi¹¿szoœci netto 10 m,
p³ytszy znajduje siê na g³êbokoœci ok. 400 m i jest to
najp³ytsze wystêpowanie ropy naftowej w Ugandzie. Poja-
wia siê tam ropa lekka, niskosiarkowa. Otwór Kigogole-1,
zakoñczony na g³êbokoœci 616 m, zosta³ zabezpieczony,
poniewa¿ w przysz³oœci bêdzie wykorzystany jako otwór
eksploatacyjny. Nowe odkrycie znajduje siê w rejonie
Butiaba w pobli¿u Jeziora Wiktorii.

Polska. 18 wrzeœnia 2008 r. Komisja Europejska pod-
jê³a decyzjê o skierowaniu do Polski tzw. uzasadnionej opinii
w zwi¹zku z niepe³nym wdro¿eniem dyrektywy 2003/55/WE
dotycz¹cej wspólnych zasad rynku wewnêtrznego gazu
ziemnego. Komisja uwa¿a, ¿e Polska nie przenios³a do pra-
wa krajowego niektórych przepisów dyrektywy w zakresie
wyznaczenia operatora systemu magazynowego gazu
ziemnego. Komisja czeka równie¿ na wynik trwaj¹cego
przed Urzêdem Regulacji Energetyki krajowego docho-
dzenia w sprawie odmowy dostêpu do podziemnych maga-
zynów gazu. Uzasadniona opinia jest ostatnim etapem
procedury, w wypadku naruszenia prawa wspólnotowego,
przed wniesieniem sprawy do Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci.

Litwa. Wywiad z ambasadorem Rosji W. Czchikwadze
stanowi przypuszczalnie potwierdzenie decyzji o defini-
tywnym zamkniêciu litewskiego odcinka ruroci¹gu Przy-
jaŸñ. Odpowiadaj¹c na pytania dziennikarzy po posie-
dzeniu parlamentarnej komisji spraw zagranicznych,
ambasador stwierdzi³, ¿e jeœli Litwa jest zainteresowana
dostawami ropy za poœrednictwem tego ruroci¹gu, to sama
powinna go naprawiæ. Ponadto podkreœli³, ¿e naprawa
magistrali nie jest równoznaczna z wznowieniem przesy³u,
poniewa¿ strona rosyjska koncentruje siê teraz na projek-
cie Nord Stream.

Odga³êzienie ruroci¹gu PrzyjaŸñ zosta³o zamkniête
w po³owie 2006 r. po stwierdzeniu wycieku ropy miêdzy
Briañskiem i Nowopo³ockiem na Bia³orusi. Po rozpoczê-
ciu inspekcji przez operatora, czyli Transnieft, poinformo-
wano o wykryciu 7000 usterek, po czym zapowiedziano, ¿e
remont mo¿e potrwaæ 1,5 roku. PóŸniej minister przemys³u
i energetyki W. Christienko oznajmi³ o rezygnacji z napra-
wy ruroci¹gu, jednak rafineria w Nowopo³ocku jest nadal
zaopatrywana w ropê, natomiast rafineria w Mo¿ejkach
musia³a przestawiæ siê na dostawy tankowcami.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Gazprom,
Hart’s E&P, International Oil Daily, Offshore, Oil & Gas
Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, Rigzone,
StatoilHydro, Upstream, World Oil, RusEnergy
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