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Œwiat. Miniony rok by³ okresem
kolejnych wahañ w wydobyciu gazu zie-
mnego na œwiecie. Zbiorcze dane zebra-
ne przez Oil & Gas Journal (tab. 1) poka-
zuj¹, ¿e po stagnacji w 2007 r. (wzrost
tylko o 0,8%) i o¿ywieniu w 2008 r. na-
st¹pi³ regres i w 2009 r. wydobycie by³o
ni¿sze o 6,1%. Znaczny wzrost zanoto-
wano w Australii, jednak jest ona du¿ym

producentem gazu tylko w regionie Australii i Oceanii.
Wa¿niejszy jest wzrost na Bliskim Wschodzie, gdzie z
kolei mamy do czynienia zarówno ze sporymi przyrostami
produkcji w Katarze (122%), jak i ze spadkami w Omanie i
Iranie. Potwierdzaj¹ siê wczeœniejsze informacje o odzy-
skaniu przez USA czo³owego miejsca wœród producentów
gazu ziemnego na œwiecie dziêki zwiêkszeniu wydobycia o
2,7% w porównaniu z rokiem 2008. W po³¹czeniu ze wzro-
stem o 1,3% w Meksyku, mimo spadku w Kanadzie, wynik
dla Ameryki Pó³nocnej jest dodatni, chocia¿ jest to tylko
0,5%. W Europie Zachodniej wydobycie gazu spad³o o
7,4%, w W. Brytanii a¿ o 15%, a jedynie w Norwegii
wzros³o o 4,6%. Poniewa¿ jednak sektory brytyjski i nor-
weski dostarczaj¹ wiêkszoœæ produkcji gazu z Morza Pó³-
nocnego, równie¿ ten region wykazuje spadek. Bardzo
zró¿nicowana jest sytuacja w regionie okreœlanym w staty-
stykach Oil & Gas Journal jako „Europa Wschodnia i kraje
b. ZSRR”. Obejmuje on zarówno ma³ych producentów z
Europy œrodkowo-wschodniej, jak te¿ Rosjê i potentatów
azjatyckich, takich jak Kazachstan. Wskutek 10-procento-
wego zmniejszenia wydobycia w Rosji ca³y region ma
ujemny wskaŸnik przyrostu z jednoczesnym wzrostem
wydobycia w Azerbejd¿anie i Kazachstanie, przy czym w
Kazachstanie jest to najwy¿szy wzrost produkcji wystê-
puj¹cy w tabeli – 32,7%. W Afryce zmniejszenie wydoby-
cia gazu wyst¹pi³o w Algierii, co jest istotne dla impor-
terów z po³udniowej Europy. Dane dotycz¹ce Egiptu
ponownie nasuwaj¹ w¹tpliwoœci co do rzetelnoœci infor-
macji statystycznych pochodz¹cych z tego kraju, poniewa¿
z roku na rok podawane s¹ wielkoœci zmieniaj¹ce siê w
sposób zasadniczy. Obecnie dowiadujemy siê o 10-procen-
towym spadku wydobycia, podczas gdy w roku ubieg³ym
by³ to wzrost o 226%. W Azji zwraca uwagê znaczny przy-
rost produkcji gazu w Indiach.

Polska. Dotychczas jedynym podmiotem krajowym
prowadz¹cym poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemne-
go na l¹dzie by³o Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A. W 2009 r. do poszukiwañ w³¹czy³ siê, chocia¿ w
ograniczonym zakresie, PKN ORLEN, uzyskuj¹c koncesje

na 5 bloków w obszarze lubelskim (Be³¿yce, Garwolin,
Lublin, Lubartów i Wierzbica) i nawi¹zuj¹c wspó³pracê z
PGNiG S.A. w zakresie rekonstrukcji i intensyfikacji pro-
dukcji w otworze Sieraków-4. W rejonie Garwolina rozpo-
czêto wykonywanie badañ sejsmicznych – w I etapie
bêdzie to ³¹cznie 220 km profili.

Nadal jednak dominuj¹c¹ rolê odgrywa PGNiG S.A.,
dysponuj¹ce najwiêkszym potencja³em wykonawczym i
najwiêksz¹ liczb¹ koncesji. Przyk³adowo, spoœród 224
koncesji na wydobywanie ropy i gazu udzielonych przez
Ministerstwo Œrodowiska, 216 jest w posiadaniu PGNiG
S.A. Do PGNiG nale¿y równie¿ 89 z 218 koncesji na
poszukiwanie i rozpoznanie z³ó¿ ropy i gazu (wg stanu z
dnia 23.04.2010 r.).

Jeœli chodzi o rozmieszczenie prac poszukiwawczych
prowadzonych w 2009 r., to najwiêcej wierceñ (59,4%) i
sejsmiki 3-D (51,4%) wykonano na przedgórzu Karpat. Na
drugim miejscu by³ Ni¿ Polski, gdzie zrealizowano 38,5%
³¹cznego metra¿u wierceñ, 46,2% zdjêæ sejsmicznych 3-D
i 36,7% profili sejsmicznych 2-D. W Karpatach aktywnoœæ
wiertnicza ograniczy³a siê do odwiercenia jednego otworu
badawczo-poszukiwawczego Babica-2 z zadaniem spraw-
dzenia mo¿liwoœci akumulacji wêglowodorów w utworach
karbonu i dewonu w strefie nasuniêcia karpacko-stebnic-
kiego. Do g³êbokoœci 3944 m wiercono w piaskowcach,
mu³owcach i ³upkach nale¿¹cych do miocenu autochto-
nicznego, ni¿ej napotkano utwory paleogenu o znacznej
mi¹¿szoœci (ok. 350 m). Strop utworów karboñskich na-
wiercono znacznie ni¿ej ni¿ przewidywa³ projektowany
profil. Tworz¹ go ska³y wêglanowe o porowatoœci docho-
dz¹cej do 6% i niewielkiej zawartoœci wêglowodorów. Po
wykonaniu prób z³o¿owych, mikroszczelinowania i kwa-
sowania, uzyskano przyp³yw wody z³o¿owej ze œladami
gazu i ropy. Poniewa¿ w dwóch interwa³ach, w utworach
paleozoiku, stwierdzono podwy¿szone zgazowanie i zare-
jestrowano korzystniejsze parametry zbiornikowe, zosta-
³y one tak¿e wytypowane do opróbowania, niestety wynik
by³ negatywny. Wiercenie zakoñczono w utworach pre-
kambru na g³êbokoœci 4735 m. Otwór Babica-2 znajduje
siê blisko z³o¿a ropy naftowej Nosówka, jednak nie uzy-
skano w nim przemys³owego przyp³ywu bituminów, wiêc
zosta³ zlikwidowany. Przygotowanie obiektów pod nastêp-
ne wiercenia w regionie karpackim zapewni¹ badania geo-
fizyczne zlokalizowane w strefach Góra Ropczycka–Iwie-
rzyce (3-D) i Weso³ówka–Fredropol (2-D). £¹cznie by³o to
654,7 kmb profili sejsmicznych 2-D i 11,9 km2 zdjêæ sej-
smicznych 3-D.

Na przedgórzu Karpat w ub. roku odkryto jedno nowe
z³o¿e gazu ziemnego w utworach miocenu. Znajduje siê
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ono w pobli¿u znanego z³o¿a gazu Czarna Sêdziszowska,
jego obecnoœæ zosta³a potwierdzona otworem Budy D¹bro-
wa-1K. Do prób wytypowano trzy horyzonty mioceñskie i
jeden karboñski o dobrych w³asnoœciach zbiornikowych,
jednak tylko w jednym, najp³ytszym, uzyskano przyp³yw
gazu, ale za to o dobrej, przemys³owej wydajnoœci. Wierce-
niem Budy D¹browa-1K rozpoznano terygeniczne utwory
turneju i wêglanowe utwory wizenu, a zakoñczono je w
utworach prekambru. Pozosta³e otwory z pozytywnymi
wynikami z³o¿owymi w tym regionie to otwory gazowe,
które udokumentowa³y nowe poziomy gazonoœne w obrê-
bie rozpoznanych z³ó¿, b¹dŸ te¿ poszerzy³y zasiêg wystê-
powania poziomów ju¿ wczeœniej udostêpnionych. Takim
wierceniem by³ Mirocin-63, w którym wydzielono dwa
nowe mioceñskie horyzonty gazonoœne poni¿ej horyzon-
tów znanych ze z³o¿a Mirocin. Do eksploatacji zosta³y udo-
stêpnione dwa interwa³y do g³êbokoœci 1500 m. Podobnie
by³o na z³o¿u Markowice, gdzie kontynuowano rozpozna-
nie wierceniem Markowice-5. W wyniku interpretacji po-
miarów geofizycznych wybrano do perforacji kilka pakie-
tów piaskowców mioceñskich i z trzech, w tym jednego
nowego, uzyskano przemys³owy przyp³yw gazu ziemnego
o dobrej wydajnoœci. Zbadano równie¿ utwory jury i oligo-
cenu, które mimo dobrych w³asnoœci zbiornikowych wyka-
zuj¹ niskie nasycenie wêglowodorami i nie maj¹ znaczenia
z³o¿owego. Nastêpny otwór rozpoznawczy wiercony na
tym z³o¿u, Markowice-6, zosta³ zlikwidowany bez opróbo-
wania, poniewa¿ z powodu niekorzystnej sytuacji struktu-
ralnej nie rokowa³ uzyskania przemys³owego przyp³ywu
gazu. Na z³o¿u gazowym Pruchnik-Pantalowice odwierco-
no otwór rozpoznawczy Pruchnik-25, którym potwierdzo-
no nasycenie gazem dziewiêciu horyzontów mioceñskich.
W próbach ze wszystkich uzyskano przyp³yw gazu, przy
czym dwa przekazano do eksploatacji. W otworze Pruch-
nik-25 przewiercono ca³y profil miocenu o mi¹¿szoœci
1880 m i zakoñczono wiercenie na g³êbokoœci 1915 m w
³upkach wieku prekambryjskiego. Z kolei w otworze
Sêdziszów-34 badacze mieli za zadanie okreœliæ zasiêg
horyzontów gazonoœnych eksploatowanych na z³o¿u Zago-
rzyce. Poniewa¿ wyznaczone na podstawie pomiarów geo-
fizycznych w³asnoœci zbiornikowe poziomów mioceñskich
poni¿ej horyzontu VII by³y zbyt s³abe, do prób wybrano
odpowiedniki horyzontów III, IV, V i VI, których porowa-
toœæ, przepuszczalnoœæ i nasycenie wêglowodorami by³y
znacznie lepsze. Najlepszy rezultat otrzymano w interwale
bêd¹cym odpowiednikiem horyzontu V. Profil otworu
Sêdziszów-34 obejmuje utwory czwartorzêdowe, nasuniê-
cie stebnicko-karpackie, miocen autochtoniczny i karbon
wykszta³cony w postaci ska³ wêglanowych. Te same hory-
zonty (na tym samym z³o¿u) w otworze kierunkowym
Sêdziszów-33K mia³y gorsze nasycenie, uzyskano œladowe
iloœci gazu lub zgazowan¹ solankê i otwór zosta³ zlikwido-
wany. Najwiêksz¹ wydajnoœæ spoœród ubieg³orocznych
wierceñ uzyskano w otworze Zalesie-15K dziêki bardzo
dobrym parametrom porowatoœci i przepuszczalnoœci mio-
ceñskich piaskowcowych kompleksów zbiornikowych. Po
opróbowaniu próbnikiem z³o¿a otrzymano przemys³owy
przyp³yw gazu. Uzyskanie nieprzemys³owych przyp³ywów
gazu, b¹dŸ tylko zgazowanej solanki, negatywna ocena
geofizyczna i niskie parametry zbiornikowe by³y przy-
czyn¹ likwidacji otworów Chotowa-1, Jawornik-1K/1KA,
Kamionka-2, Krzywa-2, £êkawka-1K i RogoŸnica 1K.
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Kraj
Wydobycie [mld m3] Zmiana 2008/2009

[%]

2008 2009
Ameryka P³n. 837,33 841,40 100,5
Kanada 158,54 145,26 91,6
Meksyk 71,67 72,63 101,3
USA 607,12 623,51 102,7
Ameryka P³d. 146,28 143,64 98,2
Argentyna 42,20 40,33 95,6
Brazylia 12,48 10,07 80,7
Trynidad 39,05 39,38 100,9
Wenezuela 25,13 23,49 93,5
Pozosta³e 27,43 30,37 110,7
Europa Zach. 294,74 272,92 92,6
Dania 9,34 7,72 82,6
Holandia 85,75 74,43 86,8
Niemcy 15,50 14,37 92,7
Norwegia 99,16 103,71 104,6
W. Brytania 73,41 62,36 84,9
W³ochy 8,55 7,49 87,6
Pozosta³e 3,03 2,85 94,0
Europa Wsch.
+b.ZSRR 862,53 698,12 80,9

Azerbejd¿an 10,98 14,57 132,7
Kazachstan 28,81 34,24 118,9
Inne kraje b.
ZSRR 162,44 117,45 72,3

Rosja 643,83 515,06 80,0
Rumunia 6,08 6,28 103,3
Pozosta³e Europa
Wsch. 10,39 10,51 101,1

Afryka 184,83 174,74 94,5
Algieria 93,39 83,20 89,1
Egipt 45,56 40,89 89,8
Libia 11,74 12,65 107,7
Nigeria 27,08 30,31 111,9
Pozosta³e 7,05 7,68 108,9
Bliski Wschód 337,66 344,59 102,1
Arabia Saud. 72,73 72,82 100,1
Iran 99,47 96,64 97,2
Katar 61,41 74,91 122,0
Oman 19,81 18,14 91,6
Zjedn. Emiraty
Arab. 44,29 44,57 100,6

Pozosta³e 39,94 37,50 93,9
Daleki Wschód 343,99 342,62 99,6
Chiny 80,05 84,85 106,0
Indie 29,12 36,67 126,0
Indonezja 77,26 67,64 87,5
Malezja 48,82 46,55 95,4
Pakistan 41,40 41,54 100,3
Tajlandia 14,04 11,64 83,0
Pozosta³e 53,31 53,72 100,8
Australia i
Oceania 42,72 46,81 109,6

Australia 38,23 42,27 110,6
Pozosta³e 4,50 4,54 100,9
Razem œwiat 3050,10 2864,83 93,9
W tym OPEC 535,53 519,81 97,1
W tym M.
Pó³nocne 207,54 196,04 94,5

Tab. 1. Wydobycie gazu ziemnego na œwiecie w latach
2008–2009 w mld m3 (wg Oil & Gas Journal, 2010)



Rozpoznanie sejsmiczne obszaru przedgórza Karpat
obejmowa³o 185 kmb profili sejsmicznych 2-D i 264 km2

zdjêæ sejsmicznych 3-D, prace te s¹ kontynuowane w br.
Na Ni¿u Polskim odwiercono w ub. roku 9 otworów

poszukiwawczych i jeden otwór rozpoznawczy, wykonano
te¿ 488,7 kmb profili sejsmicznych 2-D i 237,5 km2 zdjêæ
sejsmicznych 3-D. Do sukcesów poszukiwawczych nale¿y
zaliczyæ odkrycie dwóch nowych z³ó¿: Kromolice S (gaz
ziemny) i Kamieñ Ma³y (ropa naftowa). Z³o¿e Kamieñ Ma³y,
stwierdzone dziêki wykonaniu odwiertu Kamieñ Ma³y-1K,
zakoñczono w utworach dolomitu g³ównego na g³êbokoœci
3369 m (rzeczywista g³êbokoœæ pionowa 2813,5 m). Dolo-
mit g³ówny o mi¹¿szoœci ok. 70 m jest tu reprezentowany
przez dolomity z wk³adkami anhydrytu, z dobr¹ porowato-
œci¹ i spêkaniami. Po kwasowaniu w teœcie produkcyjnym
uzyskano przyp³yw ropy o œredniej wydajnoœci. Wykonany
w tej samej strukturze otwór Kamieñ Ma³y-2 wymaga³
wykonania perforacji i zabiegów intensyfikuj¹cych pro-
dukcjê w postaci kwasowania. Z³o¿e Kromolice S wystê-
puje w utworach czerwonego sp¹gowca, w niewielkiej
odleg³oœci od odkrytego w 2008 r. z³o¿a gazu Kromolice.
Wiercenie Kromolice-2 osi¹gnê³o g³êbokoœæ 3660 m, prze-
wiercono 115 m eolicznych piaskowców z domieszkami
ilastymi, dolomitycznymi i ¿elazistymi, o dobrych w³a-
snoœciach zbiornikowych, nale¿¹cych do czerwonego sp¹-
gowca. Badanie wydajnoœci próbnikiem z³o¿a przynios³o
wynik o znaczeniu przemys³owym. W czasie przewierca-
nia utworów dolomitu g³ównego, wykszta³conych w po-
staci wêglanów, wykonano równie¿ próby z³o¿owe i uzy-
skano przyp³yw gazu z siarkowodorem. Wystêpowanie
ropy naftowej w utworach dolomitu g³ównego na struktu-
rze Po³êcko by³o badane kolejnym otworem Po³êcko-4K.
W czasie przewiercania poziomu dolomitu g³ównego wy-
st¹pi³y du¿e zaniki p³uczki i dopiero po opanowaniu sytu-
acji mo¿na by³o przyst¹piæ do prób z³o¿owych poprzedzo-
nych kwasowaniem i syfonowaniem oczyszczaj¹cym.
Otrzymano przyp³yw kondensatu o wysokim wyk³adniku
gazowym. Oznacza to, ¿e odwiert Po³êcko-4K trafi³ w cza-
pê gazow¹ z³o¿a ropy Po³êcko. Dolomit g³ówny by³ rów-
nie¿ badany, wykonano otwór poszukiwawczy Chlebo-
wo-11, zlokalizowany na strukturze o tej samej nazwie.
Przewiercono 45 m utworów dolomitu g³ównego o zró¿ni-
cowanych w³asnoœciach zbiornikowych i potwierdzono
nasycenie gazem uzyskuj¹c przyp³yw gazu ziemnego i
kondensatu. Podobnie jak w przypadku poprzednio oma-
wianych wierceñ, jest to rejon monokliny przedsudeckiej.
Mo¿liwoœci akumulacji wêglowodorów w kompleksie
dolomitu g³ównego by³y te¿ badane odwiertami Masze-
wo-6K i Wêdrzyn-5, jednak z wynikiem negatywnym.
Równie¿ pozosta³e wiercenia wykonane na monoklinie,
których zadaniem geologicznym by³o sprawdzenie per-
spektywicznoœci utworów wapienia cechsztyñskiego (Ko-
korzyn-2), czerwonego sp¹gowca (Czarna Wieœ-7) lub
³¹cznie dolomitu i czerwonego sp¹gowca (Ostrowiec-1,
wiercony wspólnie z FX Energy) po zbadaniu nasycenia i
parametrów zbiornikowych zosta³y zlikwidowane jako
nierokuj¹ce uzyskania przemys³owych przyp³ywów wê-
glowodorów.

Ogó³em w kraju na zlecenie PGNiG S.A. w 2009 r.
wykonano 79 202 mb wierceñ (otwory poszukiwawcze,

rozpoznawcze, eksploatacyjne i przygotowuj¹ce podziem-
ne magazyny gazu), co stanowi³o 33,5% metra¿u wierceñ
wykonanego przez spó³ki Grupy PGNiG S.A. Jeœli chodzi
o rozpoznanie sejsmiczne, to Geofizyka Kraków i Geofizy-
ka Toruñ wykona³y ³¹cznie dla PGNiG S.A. 1328,9 kmb
profili 2-D i 513,6 km2 zdjêæ sejsmicznych 3-D.

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w 2009 r. wy-
si³o 665,7 tys. PPiEZRiG Petrobaltic S.A. wydoby³o ze
z³ó¿ B3 i B8 na Ba³tyku 175,7 tys. t ropy, natomiast PGNiG
S.A. wyprodukowa³o 490 tys. t. Wydobycie gazu ziemnego
utrzyma³o siê niemal na tym samym poziomie, co w roku
poprzednim, i wynios³o 4,1 mld m3 (w przeliczeniu na gaz
wysokometanowy). Gaz ten prawie w ca³oœci pochodzi³ ze
z³ó¿ l¹dowych. W bie¿¹cym roku przewiduje siê udokumen-
towanie zasobów wydobywalnych gazu ziemnego (w prze-
liczeniu na gaz wysokometanowy) w iloœci 3,68 mld m3 i
ropy naftowej w iloœci 2,28 mln t.

USA. Eksploatacyjna platforma pó³zanurzalna Deep-
water Horizon, nale¿¹ca do firmy Transocean Ltd., by³a
posadowiona na bloku 252 w Zatoce Meksykañskiej, na
powierzchni wody o g³êbokoœci 1521 m i wiercono z niej
otwór Macondo, który mia³ osi¹gn¹æ g³êbokoœæ 5500 m.
Operatorem koncesji 252 jest BP Exploration & Produc-
tion Inc. Komunikat o wybuchu i po¿arze na platformie z
20 kwietnia br. by³ powa¿ny, jednak¿e nie spodziewano siê
katastrofy o tak wielkich rozmiarach. Zginê³o 11 pracowni-
ków, 17 osób odnios³o obra¿enia, pozosta³¹ 115-osobow¹
za³ogê platformy pomyœlnie ewakuowano. Nastêpnego
dnia platforma zatonê³a i ogieñ zgas³, wiêc s¹dzono, ¿e
ropa wypali³a siê samoistnie. Jednak¿e w pobli¿u zaobser-
wowano plamê ropy, najpierw niezbyt wielk¹, póŸniej
szybko siê powiêkszaj¹c¹. Eksplozja nast¹pi³a w czasie
rurowania i wykonywania korka cementowego przez ekipê
firmy Halliburton. Przypuszczalnie uszkodzeniu uleg³ pre-
wenter i z nim zwi¹zane jest Ÿród³o wycieku ropy. Miejsce
katastrofy znajduje siê w odleg³oœci 76 km od wybrze¿a
Luizjany.

W nastêpnych dniach plama ropy przybiera³a coraz
wiêksze rozmiary i sta³o siê oczywiste, ¿e stanowi ogrom-
ne zagro¿enie nie tylko dla akwenu Zatoki Meksykañskiej,
lecz tak¿e dla wybrze¿y, w szczególnoœci Luizjany. Po-
cz¹tkowo oszacowano wielkoœæ wyp³ywu ropy na 130–
140 t/d, póŸniej na 680 t/d, obecnie przedstawiciele BP
przyznaj¹, ¿e mo¿e to byæ znacznie wiêcej. Zawiod³y pró-
by wypalenia ropy, poniewa¿ warstwa mieszaniny lekkiej
ropy z wod¹ morsk¹ jest cienka i trudno j¹ podpaliæ. Pod-
jêto próby zamkniêcia uszkodzonego prewentera przy
u¿yciu zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych, jed-
noczeœnie w rejon awarii sprowadzono platformê wiert-
nicz¹ Development Drilling, aby odwierciæ otwór ratun-
kowy i zat³aczaj¹c ciê¿k¹ p³uczkê opanowaæ wyp³yw
ropy. Jednak¿e wiercenie rozpoczête 2 maja zostanie uko-
ñczone nie wczeœniej ni¿ za 2–3 miesi¹ce. Równoczeœnie
6 maja rozpoczêto operacjê opuszczenia specjalnie wyko-
nanej 98-tonowej kopu³y, która po na³o¿eniu na koniec
rizera mia³a zbieraæ ropê. Dotychczas nie wykonywano
takiej operacji przy ciœnieniu 170 atm., jakie panuje na tej
g³êbokoœci. Pierwsza próba nie powiod³a siê z powodu
zatkania kopu³y przez gazohydraty. Dopiero 16 maja
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uda³o siê osadziæ drug¹ kopu³ê. Tym razem zastosowa-
nie metanolu i gor¹cej wody zapobieg³o powstaniu gazo-
hydratów. Wed³ug doniesieñ z 20 maja urz¹dzenie od-
biera ok. 400 t/d ropy i 424 tys. m3/d gazu. Podjêto te¿
ponown¹ próbê podpalenia ropy z nieco lepszym rezulta-
tem ni¿ na pocz¹tku, bo jedna z plam pali³a siê przez 2 go-
dziny.

Niezale¿nie od operacji wiertniczych, na szerok¹ ska-
lê prowadzone s¹ doraŸne dzia³ania zapobiegawcze pole-
gaj¹ce na zbieraniu ropy, aplikacji œrodków dysper-
syjnych i ustawianiu zapór. Zaanga¿owanych jest ponad
500 statków i innych jednostek p³ywaj¹cych, samoloty i
dziesi¹tki tysiêcy ludzi. Jednak 30 kwietnia plama ropy
zajmowa³a ju¿ powierzchniê 10 tys. km2 i zbli¿a³a siê do
Luizjany. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa 1 maja wstrzyma-
no wydobycie gazu na 2 platformach produkcyjnych w
Zatoce, wydano te¿ zakaz po³owów w strefie od ujœcia
Mississipi do zatoki Pensacola na Florydzie. Koszty tych

wszystkich doraŸnych operacji s¹ ogromne, oszacowano,
¿e w po³owie maja przekroczy³y ju¿ 450 mln USD.

Wyciek w zatoce spowodowa³ natychmiastow¹ reak-
cjê oponentów poszukiwañ ropy naftowej na szelfie. Zg³a-
szane s¹ wnioski wprowadzenia ró¿nych ograniczeñ i za-
kazów dotycz¹cych wierceñ morskich. Krytyka dotknê³a
te¿ urz¹d nadzoru gospodarki surowcami mineralnymi
(MMS – Minerals Management Service), podleg³y Depar-
tamentowi Energii USA i odpowiedzialny za wydawanie
koncesji.

Katastrofa w Zatoce Meksykañskiej przypomina s³yn-
n¹ katastrofê tankowca Exxon Valdez na Alasce w 1989 r.,
kiedy to do morza wyla³o siê od 35 do 110 tys. t ropy. Kosz-
ty usuwania szkód, odszkodowañ i kar, jakie zap³aci³ kon-
cern ExxonMobil, wynios³y ponad 3,5 mld USD.

�ród³a: Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil &
Gas Journal, Petrobaltic, PGNiG, Rigzone, World Oil
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