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w odpowiedzi na wybuch pandemii œwiatowe ceny ropy
naftowej spad³y do rekordowo niskiego poziomu. Wed³ug
uaktualnionych prognoz trzeci kwarta³ mia³ byæ jeszcze
gorszy, umo¿liwiaj¹c dzienne wydobycie ropy naftowej
w granicach jedynie 2150–2250 tys. boe i gazu ziemnego
w iloœci 820–860 tys. boe. Cena akcji niderlandzkiego potentata spad³a niemal¿e trzykrotnie wzglêdem pocz¹tku 2020 r.
Wielka Brytania. W³adze spó³ki UK Oil & Gas PLC,
koncentruj¹cej siê g³ównie na aktywach naftowo-gazowych zlokalizowanych w basenie Weald (po³udniowa
Anglia), poinformowa³y o odkryciu znacznych zasobów
gazu ziemnego w z³o¿u Loxley Portland na obszarze
l¹dowej koncesji PEDL234. Struktura geologiczna Loxley,
o powierzchni 48 km2, mo¿e ich zdaniem dostarczaæ ok.
113–142 mln m3 gazu rocznie. W zwi¹zku z odkryciem w
drugiej po³owie 2021 r. jest planowane odwiercenie otworu
Loxley-1. Udostêpniony raport uœciœla, ¿e sama struktura
Loxley umo¿liwi wydobycie 963 mln m3 gazu ziemnego,
a zasoby wydobywalne ca³ej koncesji PEDL234 wynosz¹
1,529 mld m3.
Przedstawione dane stawiaj¹ Loxley na podium wœród
najwiêkszych l¹dowych nagromadzeñ gazu ziemnego w
Wielkiej Brytanii, odkrytych i przetestowanych pod wzglêdem wydobycia. Jeœli zapowiadane wyniki zostan¹
potwierdzone przez przysz³¹ produkcjê, œrednie zasoby
wydobywalne brutto usytuowa³yby formacjê Loxley na
drugim miejscu po z³o¿u gazowym Saltfleetby, najwiêkszym dotychczas z³o¿u na l¹dzie w Wielkiej Brytanii, które
umo¿liwi³o wydobycie ponad 2 mld m3 gazu ziemnego.
UK Oil & Gas PLC jest operatorem koncesji PEDL234 i
ma w niej 100% udzia³u. Ponadto spó³ka posiada udzia³y w
szeœciu innych obszarach koncesyjnych.
Surinam i Gujana. Apache i Total zaktualizowa³y
ocenê odwiertu Kwaskwasi-1 i poinformowa³y o odkryciu
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nowych z³ó¿ ropy naftowej na przybrze¿nych wodach Surinamu. W profilu tego otworu odkryto 278-metrowy interwa³ skalny z rop¹ naftow¹ i kondensatem, które zosta³y
uwiêzione w wielu pu³apkach górnokredowych (kampan
i santon). W osadach kampanu przewiercono strefê wystêpowania ropy naftowej o mi¹¿szoœci 63 m (API 34–43)
oraz warstwê osadów wype³nionych kondensatem (86 m).
W formacjach santonu s¹ ulokowane warstwy nasycone
kondensatem o ³¹cznej mi¹¿szoœci 129 m. Poni¿ej interwa³ów santonu natrafiono na strefê wysokiego ciœnienia,
przez co operator musia³ opóŸniæ prace i dostosowaæ
odwiert do warunków z³o¿owych. Uda³o siê pobraæ rdzenie boczne, ale dodatkowe cementowanie uniemo¿liwi³o
pobranie reprezentatywnych prób p³ynu z³o¿owego. Tymczasem statek wiertniczy Noble Sam Croft, z którego wiercono Kwaskwasi-1, rozpocz¹³ ju¿ wiercenie otworu Keskesi
East-1, w odleg³oœci ok. 14 km na po³udniowy wschód od
znacz¹cego odkrycia w odwiercie Sapakara West-1. Celem
tego wiercenia jest dok³adniejsze przetestowanie perspektywicznych interwa³ów kampanu i santonu.
W s¹siedniej Gujanie koncern Hess Guyana Exploration og³osi³ rozpoznanie kolejnego z³o¿a ropy naftowej na
morzu. Jest to ju¿ 18 odkrycie w bloku Stabroek (o powierzchni 27 000 km2), potwierdzone wynikami badañ w
otworze Redtail-1. Wydobywalne zasoby wêglowodorów
w tym bloku ju¿ wczeœniej oszacowano na 8 mld bary³ek
ekwiwalentu ropy naftowej. W profilu otworu Redtail-1,
który odwiercono na wodach o g³êb. 1878 m, wystêpuje
warstwa roponoœnego piaskowca o mi¹¿szoœci 70 m. Hess
Guyana Exploration posiada 30% udzia³ów w bloku Stabroek. Pozosta³e udzia³y rozk³adaj¹ siê na Esso Exploration
and Production Guyana Limited (45%) i CNOOC Petroleum Guyana Limited (25%).
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