Κοίτασμα 5-8 τρισ. κυβικών
ποδιών φυσικού αερίου στο
«τεμάχιο 10» της Κυπριακής
ΑΟΖ
Κοίτασμα φυσικού αερίου από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά
πόδια tcf εντοπίστηκε στο στόχο «Γλαύκος-1» του τεμαχίου 10
της κυπριακής ΑΟΖ, όπως ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο
Κύπριος υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης,
και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Ασπρέι.
Ο Κύπριος υπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη
ανακάλυψη» στην κυπριακή ΑΟΖ και εξέφρασε ιδιαίτερη
ικανοποίηση. Ο κ. Λακκοτρύπης χαρακτήρισε «καλή βάση» το
αποτέλεσμα για να εξεταστεί το θέμα δημιουργίας τερματικού
υγροποίησης. Ωστόσο σημείωσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες
ποσότητες.
«Είμαστε ενθαρρυμένοι από το αποτέλεσμα, θα περάσουμε τους
επόμενους μήνες αναλύοντας τα αποτελέσματα», δήλωσε ο
αντιπρόεδρος της ExxonMobil. Επίσης, είπε ότι θα εξεταστούν
και μελλοντικές προοπτικές που αναπτύσσονται και ότι δεν έχουν
αποκλειστεί προτάσεις και για μεταφορά φυσικού αερίου από την
Κυπριακή Δημοκρατία.
Επεσήμανε πως «ακόμα είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού
για μια μελλοντική ανάπτυξη» και πρόσθεσε ότι υπάρχει
δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο τεμάχιο 10 όσο και σε
άλλα τεμάχια. Τέλος, εξέφρασε το ενδιαφέρον της εταιρείας για
ευρύτερες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε,
σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις, πως το οικόπεδο 10 δεν
αμφισβητείται.
Η γεώτρηση στο στόχο «Γλαύκος-1» ολοκληρώθηκε στις 17
Φεβρουαρίου 2019, φθάνοντας στο γεωτρητικό βάθος των 4.200

μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος νερού
2.063 μέτρων. Στη γεώτρηση ανακαλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου
133 μέτρων και βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που έχει
διενεργηθεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης
ποιότητας και διαθέτει συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5
έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf).
Προκειμένου δε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα
φυσικού αερίου που περιέχεται στον ταμιευτήρα θα
πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες περαιτέρω εργασίες
αξιολόγησης.
Της γεώτρησης στο στόχο «Γλαύκος-1» είχαν προηγηθεί οι
γεωτρητικές εργασίες στον στόχο «Δελφίνι-1», οι οποίες
διενεργήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019, χωρίς
ωστόσο
να
εντοπιστεί
υδρογονανθράκων.
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