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Œwiat. Statystyka wydobycia gazu
ziemnego na œwiecie w latach 2006–2007
(tab. 1) wskazuje, ¿e produkcja utrzymu-
je siê na tym samym poziomie, bo wzrost
o 0,8% jest raczej symboliczny w zesta-
wieniu z szybko rosn¹cym zapotrzebo-
waniem. Wydobycie gazu na Morzu
Pó³nocnym, szczególnie wa¿ne dla Euro-
py, zmniejszy³o siê o 4%, g³ównie z

powodu spadku wydobycia w W. Brytanii i Holandii. Nato-
miast Norwegia, podobnie jak w roku ubieg³ym, wykazuje
przyrost wydobycia. W Europie Zachodniej, traktowanej
jako ca³oœæ, produkcja gazu w 2007 r. by³a ni¿sza o 5,6% w
porównaniu z rokiem 2006. Rosja, która w 2006 r. zwiêk-
szy³a wydobycie o 1,6%, w 2007 r. nie utrzyma³a tego
wyniku, chocia¿ spadek jest minimalny. Spoœród krajów
b. ZSRR tylko Kazachstan osi¹gn¹³ znacz¹cy przyrost,
pozostali producenci wykazuj¹ zmniejszenie wydobycia.
Dotyczy to równie¿ Azerbejd¿anu, czêsto wymienianego
jako pierwszoplanowe Ÿród³o dostaw gazu do gazoci¹gu
Nabucco. Regionem, który wyró¿nia siê pod wzglêdem
wzrostu wydobycia jest Daleki Wschód. Na uwagê
zas³uguje zwiêkszenie produkcji gazu w Chinach a¿ o
16,5% (w 2006 r. by³o to 17,1%).

Zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce poziom
wydobycia nie odbiega od œredniej œwiatowej. Wyj¹tek sta-
nowi¹ Iran, Arabia Saudyjska i Oman. Z kolei znaczny
przyrost wydobycia nast¹pi³ w Katarze.

Na pó³kuli zachodniej w Ameryce Pó³nocnej utrzymu-
je siê niewielki wzrost produkcji (z pewnym os³abieniem
pozycji Kanady), a w Ameryce Po³udniowej minimalny
spadek produkcji.

Polska. Poszukiwania naftowe w 2007 r. prowadzono
podobnie jak w latach ubieg³ych przede wszystkim na
monoklinie przedsudeckiej na ni¿u Polski i na przedgórzu
Karpat, w mniejszym zakresie w Karpatach. Przynios³y
one udokumentowanie (dokumentacje przyjête przez Mini-
sterstwo Œrodowiska) 5 z³ó¿ gazu ziemnego na przedgórzu
Karpat: Tarnogród-Wola Ró¿aniecka, Cha³upki Dêbniañskie,
¯o³ynia Centrum, Sarzyna i Gruszów oraz 4 z³ó¿ gazu
ziemnego na ni¿u Polski: Paproæ P1, Zaniemyœl, Jab³onna S
i Wysocko Ma³e E. Ponadto udokumentowano z³o¿e ropy
naftowej Michorzewo, równie¿ na ni¿u Polski. Kolejne
dokumentacje z³o¿owe znajduj¹ siê w opracowaniu.
Dotycz¹ one nastêpuj¹cych z³ó¿:

� w Karpatach — z³o¿a gazu: Góra Ropczycka, £apa-
nów i Wola Rokietnicka;

� na przedgórzu Karpat — z³o¿a gazu: Lubliniec-Cie-
szanów, Pogwizdów, Za³ê¿e, Grodzisko Dolne i
Je¿owe;

� na ni¿u Polski — z³o¿a ropy: Radoszyn, Po³êcko i
O³obok oraz z³o¿a gazu: Roszków i Œroda Wielko-
polska.

Obliczony przyrost zasobów wydobywalnych wynosi
2,8 mld m3 gazu ziemnego i 360 tys. t ropy naftowej.
Zakres prac poszukiwawczych w 2007 r. by³ nieco mniej-
szy ni¿ w 2006 r. Wykonano 73 534 mb wierceñ, 1573 km
profili sejsmicznych 2-D i 601 km2 zdjêæ sejsmicznych
3-D. Nale¿y podkreœliæ, ¿e potencja³ wykonawczy przed-
siêbiorstw wiertniczych i geofizycznych nale¿¹cych do
grupy kapita³owej PGNiG SA jest znacznie wiêkszy — tyl-
ko ok. 20% wierceñ, 25% sejsmiki 2-D i 13% sejsmiki 3-D
zosta³o wykonanych dla PGNiG SA, pozosta³y zakres dla
innych zleceniodawców krajowych i zagranicznych.

W Karpatach nie prowadzono badañ sejsmicznych,
natomiast wiercenia przynios³y pozytywny wynik w 3 otwo-
rach: Przemyœl-280K, Maækowice-2 i Góra Ropczycka-
-1K, w których uzyskano przyp³yw gazu z utworów mio-
ceñskich. Ponadto w otworze Góra Ropczycka-1K uzyska-
no przyp³yw gazu o znacznej wydajnoœci równie¿ z
utworów jurajskich. £¹cznie w Karpatach w ub. roku
odwiercono 6 otworów, z czego 5 zosta³o zakoñczonych.

Na przedgórzu Karpat wykonano 14 otworów (zakoñ-
czono 9), 436 kmb profili sejsmicznych 2-D i 72 km2 zdjêæ
sejsmicznych 3-D. Pozytywny rezultat z³o¿owy w postaci
przemys³owego przyp³ywu gazu ziemnego z utworów
miocenu uzyskano w 7 otworach. Na uwagê zas³uguje
otwór Lubliniec-11, w którym stwierdzono 4 horyzonty
gazonoœne o wydajnoœci przemys³owej. Dobre wyniki uzy-
skano tak¿e w otworach Nowosielec-3 i Je¿owe-19K.
Pozosta³e otwory ze wzglêdu na niskie wydajnoœci i ciœnie-
nia z³o¿owe oraz niekorzystne parametry zosta³y uznane za
negatywne i zlikwidowano je.

Na ni¿u Polski prace poszukiwawcze i rozpoznawcze
by³y ukierunkowane na utwory dolomitu g³ównego i czer-
wonego sp¹gowca na monoklinie przedsudeckiej. Wyko-
nano tam najwiêcej badañ geofizycznych, a mianowicie
1137 kmb profili 2-D i 529 km2 zdjêæ sejsmicznych 3-D.
W 2007 r. nie prowadzono badañ utworów karboñskich i
kambryjskich w niecce warszawskiej i syneklizie ba³tyc-
kiej. Spoœród 11 otworów wierconych w ub. roku na mono-
klinie w 3 uzyskano przyp³ywy gazu ziemnego o ró¿nej
intensywnoœci. By³y to wiercenia: WinnaGóra-1, Rosz-
ków-1 i Czarna Wieœ-6. Gaz pochodzi tu z utworów czer-
wonego sp¹gowca. Najwy¿sz¹ wydajnoœæ odnotowano w
otworze Roszków-1. W otworze Czarna Wieœ-6 zabiegi
intensyfikacyjne s¹ dopiero przewidziane do wykonania.
W 3 otworach uzyskano przyp³ywy ropy naftowej. Najbar-
dziej obiecuj¹cy pod wzglêdem z³o¿owym jest otwór
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Po³êcko-3K, mniejszy przyp³yw uzyskano w otworze
Radoszyn-5K. Pozytywny okaza³ siê tak¿e otwór Siera-
ków-4, którego wydajnoœæ zostanie ostatecznie oszacowa-
na po przeprowadzeniu zabiegów intensyfikacyjnych. Ropa

pochodzi tam z utworów dolomitu g³ównego. Ogó³em traf-
noœæ wierceñ w ub. roku wynosi³a 66%.

Wydobycie ropy naftowej w 2007 r. wynios³o 710,6
tys. t, z czego 520 tys. t przypada na PGNiG SA i 190,6 tys. t
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Kraj Wydobycie [mld m3] Zmiana 2006:2007 [%]

2006 r. 2007 r.
Ameryka Pó³nocna 774,1 795,1 102,7
Kanada 171,4 168,0 98,0
Meksyk 55,3 62,6 113,1
USA 547,4 564,6 103,2
Ameryka Po³udniowa 143,4 142,8 99,5
Argentyna 45,3 43,0 94,8
Brazylia 9,9 9,8 99,6
Trynidad 37,3 39,9 106,9
Wenezuela 27,7 24,5 88,6
Pozosta³e 23,2 25,6 110,2
Europa Zachodnia 297,9 281,2 94,4
Dania 9,8 8,6 87,2
Holandia 83,6 76,6 91,5
Niemcy 18,5 17,1 92,0
Norwegia 87,6 89,5 102,2
W. Brytania 83,2 76,3 91,8
W³ochy 10,8 9,6 89,1
Pozosta³e 4,3 3,5 81,5
Europa Wschodnia+b.ZSRR 845,6 843,6 99,8
Azerbejd¿an 10,4 9,3 89,9
Kazachstan 24,1 26,6 110,2
Inne kraje b. ZSRR 155,1 152,5 98,3
Rosja 641,1 638,2 99,5
Rumunia 5,9 6,0 101,9
Pozosta³e Europa Wsch. 9,0 11,0 122,1
Afryka 144,7 146,3 101,1
Algieria 93,0 93,7 100,7
Egipt 13,7 13,9 101,8
Libia 7,3 7,5 102,9
Nigeria 24,0 24,3 101,3
Pozosta³e 6,6 6,9 103,6
Bliski Wschód 282,0 284,7 100,9
Arabia Saudyjska 59,3 55,3 93,4
Iran 90,9 84,1 92,4
Katar 39,0 51,6 132,5
Oman 19,9 19,2 96,3
Zjedn. Emiraty Arab. 44,4 44,6 100,4
Pozosta³e 28,6 29,9 104,6
Daleki Wschód 303,7 318,5 104,9
Chiny 59,1 68,9 116,5
Indie 26,8 28,2 105,1
Indonezja 63,8 66,5 104,3
Malezja 47,6 48,5 101,8
Pakistan 39,8 40,0 100,6
Tajlandia 24,3 14,7 60,7
Pozosta³e 42,3 51,7 122,1
Australia + Oceania 42,8 44,4 103,8
Australia 38,7 39,8 102,9
Pozosta³e 4,0 4,5 112,6
Razem œwiat 2834,3 2856,5 100,8
W tym OPEC 461,6 464,4 100,6
W tym M. Pó³nocne 205,6 197,2 95,9

Tab. 1. Statystyka wydobycia gazu ziemnego na œwiecie w latach 2006–2007



na Petrobaltic. Wydobycie gazu ziemnego w ub. roku
wynios³o 4,3 mld m3 i niemal w ca³oœci pochodzi³o ze z³ó¿
eksploatowanych przez PGNiG SA.

Zasoby odkrytego w 2001 r. z³o¿a ropy i gazu Lubia-
tów-Miêdzychód-Grotów s¹ szacowane na 7,2 mln t ropy i
5 mld m3 gazu. Udostêpnienie tego z³o¿a bêdzie wa¿nym
elementem planu PGNiG SA, przewiduj¹cego osi¹gniêcie
w 2010 r. wydobycia ropy na poziomie 1,1 mln t rocznie.
W przetargu na zagospodarowanie, transport, magazyno-
wanie i umo¿liwienie sprzeda¿y ropy naftowej, gazu ziem-
nego, siarki i gazu p³ynnego wp³ynê³y dwie oferty. W dniu
10 marca komisja przetargowa og³osi³a, ¿e s¹ to: konsor-
cjum, w sk³ad którego wchodz¹ PBG (Polska), Thermo
Design (Kanada) i Technik KTI (W³ochy) oraz druga grupa
z³o¿ona z firm Control Process (Polska) i Maverick Engi-
neering (USA). Oferenci proponuj¹ wykonanie zadania w
terminie 56 lub 54 miesiêcy, ale zasadnicz¹ kwesti¹ jest
cena. Kosztorys PGNiG SAprzewidywa³ kwotê 681,5 mln z³,
tymczasem obecni potencjalni wykonawcy ¿¹daj¹ 1 mld
397 mln z³ lub 1 mld 595 mln z³.

Aurelian Oil & Gas plc poda³o wyniki testów produk-
cyjnych wykonanych w otworze Trzek-1 na strukturze Sie-
kierki. Po szczelinowaniu z interwa³u gazonoœnego
uzyskano przyp³yw 215 tys. m3/d gazu, ograniczony
nastêpnie do 71 tys. m3/d przy ciœnieniu 70 barów. Po odbu-
dowie ciœnienia jest planowany d³ugotrwa³y test produk-
cyjny. Na podstawie opracowania niezale¿nej firmy
konsultingowej szacuje siê wielkoœæ zasobów warunko-
wych (contingent resources) na 3 do 8,6 mld m3 gazu.
Dodatkowe zasoby znajduj¹ siê pod Poznaniem. W rejonie
Siekierek zgodnie z warunkami koncesji rozpoczêto wyko-
nywanie zdjêcia sejsmicznego 3-D o powierzchni 299 km2

— wykonawc¹ jest Geofizyka Kraków.
Z kolei FX Energy rozpoczê³o 1 lutego br. w rejonie

Œrody Wlkp. wiercenie otworu Grundy-1 z zadaniem zba-
dania wystêpowania rafy w utworach cechsztyñskich,
wyinterpretowanej na profilach sejsmicznych 2-D.

£otwa. Wczeœniejsze doniesienia prasowe o negocja-
cjach prowadzonych przez PKN Orlen w celu zakupu kon-
cesji poszukiwawczych na Ba³tyku potwierdzi³y siê po
komunikacie o utworzeniu nowej spó³ki ORLEN Interna-
tional Exploration & Production Company BV, zarejestro-
wanej 14 marca br. w Amsterdamie. W kwietniu spó³ka
kupi³a 50% akcji ³otewskiej firmy Odin Energi Latvija za
kwotê 950 000 USD, uzyskuj¹c tym samym prawo do 45%
udzia³ów w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy
naftowej i gazu ziemnego w ³otewskiej strefie ekonomicz-
nej Morza Ba³tyckiego. Odin Energi Latvija zajmuje siê
poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem wêglo-
wodorów. Nabywc¹ pozosta³ych 50% udzia³ów ³otewskiej
firmy jest Kuwait Energy Co. z Kuwejtu, która bêdzie ope-
ratorem. Prezes ORLEN International Exploration & Pro-
duction Company BV W. Prugar podkreœla, ¿e bliskoœæ
potencjalnych z³ó¿ u³atwi zaopatrzenie w surowiec rafine-
rii Orlenu na Litwie i w Polsce.

S³owenia. Gazprom bada perspektywy wspó³pracy w
sektorze gazowym w S³owenii, staraj¹c siê zdobyæ nastêp-
ny przyczó³ek po Bu³garii i Serbii. W czasie wizyty w
Lublanie szef rosyjskiego koncernu A. Miller prowadzi³
rozmowy z prezydentem Danilo Turkiem. W komunikacie

og³oszonym po spotkaniu wspomniano o mo¿liwoœci
przy³¹czenia siê S³owenii do projektu gazoci¹gu South
Stream.

Iran. Zarz¹d National Iranian Gas Co. og³osi³, ¿e pod-
pisanie umowy z Pakistanem o dostawach gazu ziemnego
nast¹pi ju¿ w kwietniu br. Oznacza to, ¿e dobiega koñca
d³ugi, trwaj¹cy prawie 15 lat okres negocjacji w sprawie
budowy gazoci¹gu z Iranu do Pakistanu i Indii, nazwanego
Gazoci¹giem Pokoju (Prz. Geol., vol. 55, nr 6, str. 457),
tymczasem tylko miêdzy Iranem i Pakistanem. W Iranie
zakoñczono ju¿ budowê 900-kilometrowego gazoci¹gu z
portu Assaluyeh nad Zatok¹ Persk¹ do Iranshahr w prowin-
cji Kerman o docelowej zdolnoœci przesy³owej 110 mln
m3/d. Pozostaje do zrealizowania odcinek z Iranshahr do
granicy pakistañskiej o d³ugoœci 400 km. Zapotrzebowanie
Pakistanu szacuje siê na 50 mln m3/d gazu, nadwy¿ka mo¿e
stanowiæ rezerwê na zaspokojenie potrzeb Indii. G³ównym
Ÿród³em zaopatrzenia bêdzie z³o¿e Kish. PEDEC (Petro-
leum Engineering & Development Co.) i National Iranian
Drilling Co. podpisa³y w³aœnie kontrakt na wiercenie 12
otworów na z³o¿u Kish w ramach I fazy zagospodarowa-
nia. National Iranian Gas Co. planuje uruchomienie ca³ego
gazoci¹gu i rozpoczêcie eksportu gazu ziemnego do Paki-
stanu w 2011 r.

Afryka. Najnowsze odkrycia w obrêbie bloków 31 i 32
potwierdzaj¹ ich wysok¹ perspektywicznoœæ. W lutym br.
British Petroleum, które jest operatorem bloku 31 na
wodach Angoli, poinformowa³o o wynikach otworu w
strukturze Portia. Piaszczysty horyzont roponoœny znajdu-
je siê w utworach podsolnych. Wiercenie zakoñczono na
g³êbokoœci 5678 m, g³êbokoœæ wody wynosi 2012 m. W pró-
bach uzyskano wydajnoœæ 680 t/d ropy. Nowa akumulacja
wêglowodorów znajduje siê w odleg³oœci 7 km od z³o¿a
Titania. Jest to 15. sukces z³o¿owy w obrêbie bloku 31.
S¹siedni blok 32 równie¿ okaza³ siê bardzo dobr¹ koncesj¹
dla francuskiego Totalu. W otworze Alho-1 uzyskano
przyp³yw 734 t/d ropy i by³ to 12. pozytywny wynik z³o¿owy
w obrêbie tego bloku.

Na wodach Ghany statek wiertniczy Songa Saturn
odwierci³ otwór Odum-1 do g³êbokoœci 3387 m. Zadanie
geologiczne polega³o na zbadaniu pu³apki stratygraficznej
w utworach kampanu. W otworze stwierdzono wystêpowa-
nie 60-metrowego interwa³u produktywnego, w którym
mi¹¿szoœæ horyzontów roponoœnych netto wynosi 22 m.
Nowe z³o¿e znajduje siê na wodach o g³êbokoœci 955 m i
jest oddalone o 13 km od z³o¿a Jubilee.

Kolejnym sukcesem z³o¿owym by³ otwór I-4 w obrêbie
bloku I w sektorze Gwinei Równikowej w pobli¿u wyspy
Bioko. W odleg³oœci 7 km od poprzednio odkrytej akumu-
lacji Belinda odkryto z³o¿e gazowo-kondensatowe w
utworach mioceñskich o bardzo dobrych w³asnoœciach
zbiornikowych. Uzyskano przyp³yw 817 tys. m3/d gazu i
222 t/d kondensatu.

Boliwia. Zapowiedzi rz¹du Evo Moralesa o renacjona-
lizacji firm naftowych przybieraj¹ coraz bardziej sta-
nowcz¹ formê. Minister ds. energii C. Villegas oœwiadczy³,
¿e nieprzekraczalny termin zbycia akcji na rzecz YPFB
(Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) przez
zagraniczne firmy up³ywa 30 kwietnia br. Dotyczy to
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przede wszystkim firm: Andina (kontrolowanej przez
hiszpañski Repsol), Chaco (British Petroleum), Transredes
(USA) i CLHB (niemiecko-peruwiañska). Dekret nacjona-
lizacyjny przewiduje objêcie przez pañstwo 50% + jedna
akcja. Wykupienie akcji tylko 3 wymienionych wy¿ej firm
bêdzie kosztowaæ 214 mln USD. Minister Villegas wyja-
œni³, ¿e œrodki finansowe na ten cel zostan¹ uzyskane z
wp³ywów za eksport gazu do Brazylii obliczanych na 200
mln USD.

Podobne dzia³ania, skierowane przeciwko zagranicz-
nym koncernom, podj¹³ Ekwador, który niedawno ponow-
nie sta³ siê cz³onkiem OPEC.

Wiertnictwo. Wysi³ki konstruktorów przynosz¹ rezul-
taty w postaci nowych rekordów trwa³oœci œwidrów, prêd-
koœci mechanicznej wiercenia i d³ugoœci marszu.
Przyk³adem mo¿e byæ informacja dzia³u wierceñ Statoil
Hydro z kwietnia br. o pomyœlnym dowierceniu najg³êbszego
otworu eksploatacyjnego wierconego z platformy. Jest to
otwór Gulltop na z³o¿u Gullfaks o g³êbokoœci 9910 m.
Wybrano wiercenie otworu poziomego z platformy
zamiast o wiele dro¿szych instalacji eksploatacyjnych
umieszczonych na dnie morza. Otwór zakrzywiono ok. 150 m
poni¿ej dna morskiego i dalej by³ wiercony poziomo przy
nachyleniu 7°. Rzeczywista g³êbokoœæ pionowa wynios³a
2430 m. Aby zmniejszyæ tarcie przewodu wiertniczego o
rury ok³adzinowe zamiast p³uczki wt³aczano tam powie-
trze utrzymuj¹ce przewód w po³o¿eniu œrodkowym.

Niedawno firma Smith Technologies poda³a informacje
o rekordowej d³ugoœci odcinka przewierconego œwidrem
dwugryzowym 4,5" — 7495,3 m (Prz. Geol., vol. 56, nr 4,
str. 197). Inny rekord ustanowiono w 2007 r. w Abu Zabi,
gdzie œwider diamentowy polikrystaliczny (PDC — Polycry-

stalline Diamond Compact Bit) 3 3/8 firmy ReedHycalog
przewierci³ 2168,6 m osadów.

W kategorii prêdkoœci mechanicznej wiercenia najlep-
szy wynik uzyskano w Chinach stosuj¹c œwider ekscen-
tryczny 5" — interwa³ 3251,9 m przewiercono z przeciêtn¹
prêdkoœci¹ 141,2 m/h. Na Morzu Norweskim œwidrem eks-
centrycznym 11" firmy Hughes Christensen uzyskano postêp
wiercenia 60 m/h. Z kolei œwidrem diamentowym polikry-
stalicznym 14" marki Security DBS przewiercono w Zato-
ce Meksykañskiej odcinek 926 m z przeciêtn¹ prêdkoœci¹
29,5 m/h. Na szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na œrednicê
œwidra zas³uguje rezultat uzyskany w Zatoce Tajlandzkiej,
gdzie postêp œwidra diamentowego polikrystalicznego 25"
wynosi³ 165,3 m/h.

Osi¹gniêciem s¹ te¿ ³¹czne d³ugoœci odcinków prze-
wierconych tym samym œwidrem. W 2007 r. najlepszy
wynik nale¿a³ do œwidra diamentowego 9" firmy Hughes
Christensen. Przewiercono nim na z³o¿u Coapechaca w
Meksyku odcinek 32 659,6 m. Inne rekordy nale¿¹ równie¿
do œwidrów diamentowych. A¿ 22 423,5 m przewiercono
w prowincji Veracruz w Meksyku œwidrem 22"; w tym
samym rejonie zbli¿ony wynik — 21 421,9 m — uzyskano
œwidrem 11". Bardzo dobry rezultat osi¹gniêto w Kuwejcie
w wierceniu œwidrem gryzowym 25" z zêbami z wêglików
spiekanych — 15 104,6 m. Trzy z wymienionych ostatnich
œwidrów zosta³y wyprodukowane przez firmê ReedHy-
calog.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BP, Gazprom,
Hart's E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Journal,
Oil&Gas Journal, OPEC, PGNiG, Rigzone, Statoil, Upst-
ream, World Oil
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