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Europa. Portal Oil & Gas Watch
Europe przeprowadzi³ sonda¿ temat:
jakie rozwi¹zanie problemów gazowych
jest najkorzystniejsze dla Europy? Odpo-
wiedzi by³y doœæ nieoczekiwane, bo 26%
respondentów uzna³o priorytet gazoci¹gu
Nabucco, ale 25% wymieni³o perspekty-
wy wydobycia gazu z ³upków w Polsce.
Na trzecim miejscu (16%) znalaz³ siê

import skroplonego gazu ziemnego, w nastêpnej kolejnoœci
modernizacja tranzytowej infrastruktury gazowniczej na
Ukrainie (14%) oraz gazoci¹g Nord Stream (11%). Projek-
towany gazoci¹g South Stream za wa¿ny uzna³o 8%
respondentów. Trochê dziwi niska pozycja gazoci¹gu Nord
Stream, który przecie¿ zosta³ ukoñczony i w listopadzie
przekazany do eksploatacji. Gaz z ³upków oceniono jako
wa¿ny czynnik bezpieczeñstwa energetycznego, jeœli nie
dla ca³ej Europy, to przynajmniej dla znacznej jej czêœci.
Polemikê z tymi opiniami podj¹³ rosyjski portal RusEnergy,
pisz¹c: Polska tak bardzo uwierzy³a w œwietlane perspek-
tywy eksploatacji gazu z ³upków, ¿e nie czekaj¹c na wyniki
wierceñ badawczych, rozpoczê³a ofensywê na pozycje
rosyjskiego monopolisty w infrastrukturze transportowej,
zamierzaj¹c zape³niæ j¹ w³asnym surowcem. Ze swej strony
Gazprom uwa¿nie œledzi dzia³ania europejskich ekologów,
którzy coraz bardziej aktywnie protestuj¹ przeciwko wyko-
rzystaniu na szerok¹ skalê zasobów z ³upków. Artyku³ nosi
tytu³ Polska rozpoczê³a przebudowê sieci gazowniczej pod
k¹tem przysz³ych zasobów paliwa z ³upków. Pozostaje tylko
odkryæ gaz.

Gazoci¹g Nabucco, który jeszcze nie wszed³ w fazê
realizacji i nadal jest na etapie za³o¿eñ projektowych,
napotyka nowych konkurentów. Obok najpowa¿niejszego,
czyli South Stream, pojawi³ siê projekt irañski, a teraz
z podobn¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³ BP plc. Brytyjski koncern
bior¹cy udzia³ w zagospodarowaniu z³o¿a Szach Deniz
(25,5% udzia³ów) chce w porozumieniu z Azerbejd¿anem
skierowaæ gaz ziemny m.in. z tego z³o¿a do Europy.
Gazoci¹g nazwany South East Europe Pipeline, o d³ugoœci
1300 km, mia³by przebiegaæ z zachodniej Turcji przez
Bu³gariê, Rumuniê do wschodniej granicy Wêgier. Przepu-
stowoœæ wynosi³aby 10 mld m3 rocznie, a wiêc znacznie
mniej ni¿ w Nabucco, ale inwestycja jest mniejsza, tañsza
i ³atwiejsza w realizacji dziêki wykorzystaniu istniej¹cej
sieci przesy³owej. Konsorcjum ds. budowy Nabucco poin-
formowa³o niedawno o przesuniêciu terminu rozpoczêcia
inwestycji na 2013 r., a eksploatacji na 2017 r. Jest to ju¿
czwarta zmiana harmonogramu.

Polska. Na obszarze koncesji Nowa Sól uzyskanej
przez irlandzk¹ firmê San Leon Energy plc zakoñczono

zdjêcie sejsmiczne 3-D o powierzchni 170 km2. Zadanie
geologiczne obejmowa³o badanie osadów permskich pod
k¹tem wystêpowania niekonwencjonalnych zasobów ropy
i gazu, a tak¿e rozpoznanie g³êbszych utworów karboñ-
skich. W nastêpnym etapie poszukiwañ przewidziano
zaprojektowanie 3 wierceñ na podstawie wyników badañ
sejsmicznych. Wykonawc¹ sejsmiki by³a wêgierska firma
Acoustic Geophysical Services. Jest to pierwsze zdjêcie
sejsmiczne w Polsce przeprowadzone przez firmê zagra-
niczn¹, dotychczas wszystkie badania geofizyczne wykony-
wa³y firmy krajowe, przede wszystkim spó³ki PGNiG SA –
Geofizyka Kraków i Geofizyka Toruñ.

San Leon Energy zakoñczy³a wiercenie Belvedere 1
w obrêbie koncesji Nida. Zadanie polega³o na zbadaniu
struktury piaskowców kredowych i poziomów zbiorniko-
wych w podœcielaj¹cych utworach wêglanowych w jurze
stanowi¹cej kontynuacjê z³o¿a P³awowice. Otwór osi¹gn¹³
g³êbokoœæ 1000 m i przewiercono nim kilka interwa³ów
kredowych o bardzo dobrych w³asnoœciach zbiornikowych,
lecz bez objawów wêglowodorów. Zosta³ uznany za nega-
tywny i zlikwidowany. Koszt wyniós³ ok. 750 tys. euro.
Obecnie firma rozpoczê³a wiercenie Lewino 1G-2 w obrê-
bie koncesji Gdañsk W.

Czechy. Czeskie Ministerstwo Œrodowiska w komuni-
kacie dla mediów stwierdzi³o, ¿e dotychczas w Republice
Czeskiej nie prowadzi siê przygotowañ do wydobycia gazu
ziemnego z ³upków i tego typu zasoby nie zosta³y rozpoznane,
brak te¿ analiz technicznych i ekonomicznych dotycz¹cych
tego zagadnienia. Tymczasem dziennik Hospodarske Noviny
poinformowa³ o z³o¿eniu wniosków o przyznanie koncesji
poszukiwawczych dotycz¹cych gazu ³upkowego przez
kilka firm. Wœród wnioskodawców jest czeska spó³ka
Moravské naftové doly, a tak¿e Basgas Energia Czech,
oddzia³ australijskiej firmy Basgas, i Cuadrilla Morava,
oddzia³ brytyjskiej Cuadrilla Resources Ltd.

Norwegia. Wyniki wiercenia 16/2-10 na z³o¿u Aldous
Major South wskazuj¹, ¿e zasoby tej akumulacji s¹ dwu-
krotnie wiêksze ni¿ pocz¹tkowo szacowano. W otworze
16/2-10 stwierdzono wystêpowanie w piaskowcach juraj-
skich horyzontu roponoœnego o mi¹¿szoœci ok. 60 m. Jest
to ju¿ siódme wiercenie poszukiwawcze na tym obiekcie.
Jednoczeœnie potwierdzono ³¹cznoœæ pomiêdzy z³o¿ami
Aldous i Avaldsnes – stanowi¹ one jedn¹ du¿¹ strukturê
o powierzchni 180 km2, charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ zmien-
noœci¹ zarówno pod wzglêdem mi¹¿szoœci serii zbiorniko-
wych, jak i g³êbokoœci zalegania interwa³ów nasyconych
rop¹ naftow¹. Obecnie zasoby oblicza siê na 120–200 mln t
ropy, poprzednio szacowano je na 54–108 mln t ropy (Prz.
Geol., 59: 658). Planowane s¹ kolejne otwory rozpoznawcze.
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Hiszpania. W prowincji Álava w Kraju Basków odkryto
z³o¿a gazu ³upkowego o ³¹cznych zasobach 180 mld m3.
Wystêpowanie gazu stwierdzono w 13 wierceniach na
z³o¿u Gran Enara i niebawem zostan¹ odwiercone kolejne
2 otwory w celu sprawdzenia technicznej wykonalnoœci
eksploatacji gazu z ³upków i op³acalnoœci przedsiêwziêcia.
Premier rz¹du regionalnego Patxi López zapowiedzia³
przeznaczenie 40 mln euro na zagospodarowanie nowych
zasobów, bêdzie ono prowadzone wspólnie z amerykañ-
skimi firmami Heyco Energy i Cambria Europe, które
zainwestuj¹ 59,5 mln euro.

Zu¿ycie gazu ziemnego w Hiszpanii w 2010 r.
wynios³o 34,4 mld m3, wiêc nowe zasoby mog³yby zaspo-
koiæ zapotrzebowanie Kraju Basków przez szeœæ dekad,
a ca³ego kraju przez piêæ lat. Wydobycie gazu z formacji
³upkowych Gran Enara wymaga, podobnie jak w wiêkszo-
œci podobnych przypadków, zastosowania szczelinowania
hydraulicznego.

Argentyna. W prowincji Neuquén znajduj¹ siê niekon-
wencjonalne z³o¿a ropy naftowej o zasobach szacowanych
na 126 mln t – donosi Yacimientos Petroliferos Fiscales
(YPF), najwiêksza firma naftowa Argentyny. YPF roz-
poczê³a wydobycie ropy z ³upków w 2007 r., ale dopiero
odkrycie w strefie Loma La Lata Norte, w formacji ³upkowej
Vaca Muerta, z³o¿a o zasobach rzêdu 20 mln t ropy przy-
spieszy³o rozpoznanie. Obecnie, po wynikach 15 wierceñ,
oszacowano zasoby ropy na 126 mln t. Kredowa formacja
Vaca Muerta (tyton–walan¿yn) zbudowana z ³upków bitu-
micznych z prze³awiceniami wapieni jest najwa¿niejszym
kompleksem ska³ macierzystych w basenie Neuquén.
Nieco wczeœniej, w grudniu 2010 r., na po³udniowym sk³onie
z³o¿a Loma La Lata odkryto z³o¿e niekonwencjonalnego
gazu o zasobach 127 mld m3. Jest to znacz¹ce odkrycie
w sytuacji znacznego spadku udokumentowanych zaso-
bów gazu ziemnego w Argentynie – w okresie 2000–2009
zasoby zmniejszy³y siê o 51%, co grozi³o zakoñczeniem
eksploatacji w ci¹gu 8 lat.

Izrael. Basen Lewantyñski, po³o¿ony we wschodniej
czêœci Morza Œródziemnego i zajmuj¹cy powierzchniê
83 tys. km2, by³ przedmiotem opracowania s³u¿by geolo-
gicznej USA w 2010 r. Uznano go za jeden z najbardziej
perspektywicznych basenów ropo- i gazonoœnych, a odkry-
cia z³ó¿ gazu Tamar w 2008 r. i Leviathan w 2010 r.

potwierdzi³y tê ocenê (Prz. Geol., 59: 269). Wystêpuj¹ce
tam pu³apki strukturalne i stratygraficzne formowa³y siê
w kilku etapach. W formacjach triasu–dolnej jury przewa-
¿aj¹ pu³apki przydyslokacyjne, w neogenie i paleogenie
dominuje system kana³ów i kanionów. W górnej jurze cha-
rakterystyczne s¹ akumulacje ska³ wêglanowych na pod-
niesionych blokach. Zasoby wydobywalne Basenu Lewan-
tyñskiego szacuje siê na 231 mln t ropy i 3,4 bln m3 gazu.
Obecnie najpilniejszym zadaniem jest zagospodarowanie
odkrytych z³ó¿ i rozpoczêcie eksploatacji, poniewa¿ wydo-
bycie z dotychczasowego g³ównego Ÿród³a zaopatrzenia
elektrowni w gaz ziemny, jakim jest z³o¿e Mari B, szybko
spada. Rz¹d izraelski planuje zwiêkszenie udzia³u gazu
w bilansie energii z obecnych 36% do 70% w 2010 r.

Turcja. Ropa kaspijska jest transportowana tankowcami
do rafinerii w Rumunii, Bu³garii i Turcji, ale do innych
odbiorców w Europie po³udniowej trafia przez cieœniny
Bosfor i Dardanele. Cieœnina Bosfor ma w najwê¿szym
miejscu 800 m szerokoœci i przep³ywa tamtêdy rocznie
ponad 50 tys. statków, w tym 8 tys. tankowców (œrednio
22 tankowce na dobê). Potencjalna kolizja dwóch du¿ych
jednostek stanowi ogromne zagro¿enie, przede wszystkim
dla aglomeracji Stambu³u, zamieszka³ej przez 13,5 mln
mieszkañców. Premier Turcji Recep Erdogan wyst¹pi³
z bardzo œmia³ym projektem budowy nowego po³¹czenia
Morza Czarnego z morzem Marmara w postaci kana³u
o przebiegu równoleg³ym do cieœniny Bosfor. Kana³
o d³ugoœci 45–50 km i g³êbokoœci 25 m by³by zlokalizo-
wany po stronie azjatyckiej i przystosowany do rejsów naj-
wiêkszych jednostek. Nie przedstawiono ¿adnych szacun-
kowych kosztów tego projektu, ale rz¹d turecki uwa¿a,
¿e przyci¹gnie on wielu inwestorów. Inicjatywa zosta³a
og³oszona w kwietniu br. i do tej pory brak informacji
o dalszych jej losach.

USA. Dobiega koñca spór pomiêdzy BP i Anadarko
Petroleum Corp. w sprawie pokrycia kosztów katastrofy
w otworze Macondo w Zatoce Meksykañskiej. Anadarko
posiada³o 25% udzia³ów w koncesji Mississippi Canyon 252
(Macondo). Teraz koncern oznajmi³, ¿e porozumia³ siê
z BP w sprawie uregulowania wszystkich bie¿¹cych i przy-
sz³ych roszczeñ wobec Anadarko zwi¹zanych z przypadkiem
Deepwater Horizon. Anadarko wyp³aci BP 4 mld USD,
natomiast BP odst¹pi od ¿¹dañ kwoty 6,1 mld USD i nie
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Rok Afryka
Ameryka
£aciñska

Azja i
Oceania

Bliski Wschód Europa Kanada USA Ogó³em

2000 46 227 140 156 83 344 916 1913

2001 53 262 157 179 95 342 1155 2242

2002 58 214 171 201 88 266 831 1829

2003 54 244 177 211 83 372 1032 2174

2004 48 290 197 230 70 369 1190 2395

2005 50 316 225 248 70 458 1380 2746

2006 58 324 228 238 77 470 1648 3043

2007 66 355 241 265 78 343 1768 3116

2008 65 384 252 280 98 379 1878 3336

2009 62 356 243 252 84 221 1086 2304

2010 83 383 269 265 94 351 1541 2985

2011* 76 421 258 288 117 406 1830 3396

*Dane do wrzeœnia w³¹cznie.

Tabela 1. Liczba urz¹dzeñ wiertniczych na œwiecie w latach 2000–2011 (wg BakerHughes, 2011). W tabeli podano œrednie liczby
czynnych urz¹dzeñ, bez danych z Rosji i Chin



bêdzie domagaæ siê pokrywania wszelkich przysz³ych
kosztów zwi¹zanych z katastrof¹. Ponadto BP zrekompen-
suje Anadarko odszkodowania wynikaj¹ce z ustawy Oil
Pollution Act oraz inne szkody powsta³e w wyniku wspól-
nych operacji w obrêbie koncesji Macondo.

Wiertnictwo. Statystyka iloœci urz¹dzeñ wiertniczych
na œwiecie wykazuje znaczne wahania w ci¹gu roku.
Szczególnym przypadkiem jest Kanada, gdzie ró¿nice
przekraczaj¹ nawet 630%. Tak by³o w 2007 r., kiedy
w lutym pracowa³o 635 urz¹dzeñ, a w maju tylko 101.
Wynika to ze specyfiki warunków pracy w rejonach sub-
arktycznych, przede wszystkim z ³atwiejszego dojazdu na
obszarach wiecznej zmarzliny, w innych regionach ró¿nice
s¹ mniejsze. Zestawienie œredniej iloœci urz¹dzeñ w latach
2000–2011 w poszczególnych regionach œwiata (tab. 1)
pokazuje generaln¹ tendencjê wzrostu, z niewielkim za³a-
maniem w okresie 2009–2010. Jeœli jednak siêgn¹æ do
danych wczeœniejszych, to okazuje siê, ¿e najwiêcej
urz¹dzeñ pracowa³o w listopadzie 1982 r. – a¿ 4787.
Z kolei najni¿szy stan odnotowano w sierpniu 1999 r., by³o
wtedy 1457 urz¹dzeñ. Te liczby wi¹¿¹ siê przede wszyst-
kim z koniunktur¹ w przemyœle naftowo-gazowniczym,
ale odzwierciedlaj¹ te¿ postêp techniczny – nowoczesne
urz¹dzenia wiertnicze wierc¹ szybciej i maj¹ mniej prze-
stojów. W 1999 r. na œwiecie odwiercono 81 701 772 mb,

w 2007 r. by³o to ju¿ 205 665 141 mb. Wzrost iloœci u¿yt-
kowanych urz¹dzeñ, mniej lub bardziej równomierny,
wystêpuje we wszystkich regionach z wyj¹tkiem USA
i Kanady. Tam pracuje 2/3 ogólnej iloœci urz¹dzeñ wiertni-
czych i wp³yw sytuacji na rynku zamówieñ jest bardzo silny.
O ile w niekorzystnym dla przemys³u naftowego 2009 r.
w innych regionach obserwuje siê tylko nieznaczny spadek
liczby urz¹dzeñ, to w USA i Kanadzie jest to prawdziwe
za³amanie. Jednoczeœnie bardzo szybko nastêpuje odbu-
dowa potencja³u i w nastêpnym roku czynnych jest ju¿ pra-
wie tyle urz¹dzeñ, co w 2008 r.

Jeœli chodzi o przeznaczenie wierceñ, to niemal w ca³oœci
s¹ one wykonywane na potrzeby poszukiwañ i eksploatacji
ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2010 r. tylko 5%
odwiertów s³u¿y³o innym celom. Jak wynika ze statystyki
prowadzonej przez koncern BakerHughes, roœnie liczba
wierceñ na morzu i w grudniu 2010 r. stanowi³y one 27%
wszystkich wierceñ (bez USA i Kanady). Statystyka nie
obejmuje Rosji i Chin l¹dowych, gdy¿ dane z tych krajów
nie s¹ dostêpne.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BakerHughes,
DownstreamToday, Hart's E&P, Offshore, Oil & Gas
Financial Journal, Oil & Gas Journal, Oilvoice.com,
Oil&Gas Watch Europe, PGNiG, Rigzone, Statoil,
World Oil
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