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Η Περιβαλλοντική Πτυχή τησ Αξιοποίηςησ Κοιταςμάτων 

Υδρογονανθράκων  

Του Κωνσταντίνου Χατζηστάσου * 

 
Όςο ςθμαντικι είναι θ φπαρξθ και θ ορκολογιςτικι αξιοποίθςθ του ορυκτοφ πλοφτου μιασ 
χϊρασ άλλο τόςο ςθμαντικι είναι και θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Και αυτό 
γιατί θ εκμετάλλευςθ του φυςικοφ πλοφτου είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με το περιβάλλον, 
τθ διατροφικι αλυςίδα, και τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Επ’ευκαιρίασ τθσ ζναρξθσ των 
γεωτριςεων ςτο οικόπεδο «Αφροδίτθ» ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ, που εμπίπτει ςτθν 
«ερευνθτικι» φάςθ των δραςτθριοτιτων για τθν ανεφρεςθ υδρογονανκράκων, τίκεται 
επιτακτικά το κζμα τθσ προςταςίασ τθσ καλάςςιασ χλωρίδασ και πανίδασ.  

Αν και θ κεμελιακι πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει ςιμερα θ ανκρωπότθτα είναι θ ςταδιακι 
μείωςθ και θ οριςτικι αφαίρεςθ του άνκρακα (decarbonization) από τθ χριςθ καυςίμων 
και τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ, εντοφτοισ θ μετάβαςθ ςε πιο φιλικζσ προσ το περιβάλλον 
πθγζσ ενζργειασ, όπωσ το φυςικό αζριο, αποτελεί το επόμενο βιμα. Ιδανικι λφςθ κα ιταν 
φυςικά θ πλιρθσ απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα και  θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ όπωσ θ αιολικι, θ θλιακι, και θ υδροθλεκτρικι. Θ μετάβαςθ αυτι από τα ορυκτά 
καφςιμα ςτισ εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ όμωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι 
διαςπαςτικι. Δεν είναι κακόλου τυχαίο το γεγονόσ ότι τα ςυμβατικά καφςιμα αυτι τθ 
ςτιγμι διαδραματίηουν κυρίαρχο ρόλο ςτο παγκόςμιο ενεργειακό μείγμα με 87%. Αυτό 
οφείλεται κυρίωσ ςτο χαμθλότερο τουσ κόςτοσ, τθν ευκολία μεταφοράσ τουσ, τθν 
κερμαντικι τουσ ικανότθτα, τθν αφκονία και τθν πρακτικότθτα μερικϊν από αυτϊν των 
καυςίμων ςε ςχζςθ με τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ. Στο κόςτοσ αυτό φυςικά δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται, ακόμα τουλάχιςτον, οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ (externalities) 
από τθν ζκλυςθ ρφπων, όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα  ςτθν ατμόςφαιρα.  
 
Το περιβαλλοντικό ατφχθμα τθσ BP ςτο πθγάδι Macondo, ςτον Κόλπο του Μεξικοφ, τον 
Απρίλιο του 2010 επανζφερε ςτο προςκινιο τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ ηωισ από τθν 
πετρελαϊκι ρφπανςθ. Πολφ πιο νωρίσ ςτθν Ευρϊπθ και ςυγκεκριμζνα θ βφκιςθ των 
δεξαμενόπλοιων M/T Erika και             Μ/Τ Prestige το 1999 και το 2002 αντίςτοιχα 
επζφεραν ςαρωτικζσ αλλαγζσ ςτθν προςζγγιςθ τθσ προςταςίασ τθσ καλάςςιασ ηωισ, με τθ 
δθμιουργία του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Αςφάλειασ τθσ Ναυςιπλοΐασ (ΕΟΑΣ) , το 2002. Σε 
διεκνζσ επίπεδο ο ζλεγχοσ, θ διαχείριςθ και θ επόπτευςθ των περιβαλλοντικϊν πτυχϊν των 
δραςτθριοτιτων εξόρυξθσ υδρογονανκράκων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ διζπονται από 
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μια πλθκϊρα διεκνϊν ςυμβάςεων τισ οποίεσ θ Κφπροσ ζχει επικυρϊςει. Προεξζχουςα κζςθ 
καταλαμβάνουν θ MARPOL73/78 και θ Μεςογειακι ςυνκικθ τθσ Βαρκελϊνθσ. Επιπλζον, ςε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο οι προςπάκειεσ τθσ Κφπρου πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν 
Κοινοτικι Οδθγία 2001/042/ΕC.  
 
Για να κατανοιςουμε όμωσ καλφτερα τισ δυνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ γεϊτρθςθσ  ςτο 
καλάςςιο περιβάλλον πρζπει να ςυνοψίςουμε τισ διεργαςίεσ τθσ ερευνθτικισ και τθσ 
εκμεταλλευτικισ φάςθσ τθσ όλθσ προςπάκειασ. Το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτισ τεχνικζσ 
διαδικαςίεσ τθσ εξόρυξθσ μζςα από τισ οποίεσ κα αναλφςουμε τισ περιβαλλοντικζσ 
επιδράςεισ του εγχειριματοσ. Θ γεϊτρθςθ τθσ πλωτισ πλατφόρμασ «Όμθροσ», που 
επιπλζει ςε βάκοσ περίπου 1700μ νεροφ,  άρχιςε με το προςωρινό τθσ φουντάριςμα ςτο 
βυκό τθσ κάλαςςασ με τθ χριςθ μεγάλων αγκυρϊν οι οποίεσ γαντηϊνουν ςτο βυκό. Πζρα 
από τθν μικρισ ζκταςθσ ηθμιά ςτθν κοραλλιογενι ηωι δεν δφναται να επθρεαςτοφν 
αιςκθτά θ καλάςςια χλωρίδα και πανίδα. Μετζπειτα θ τοποκζτθςθ τθσ ςωλινωςθσ οδθγοφ 
(conductor pipe) ςτθν επιφάνεια του βυκοφ ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ γεϊτρθςθσ. Το 
κοπτικό άκρο (drill bit) που είναι ςυνδεδεμζνο με τθν πλατφόρμα, μζςω τθσ διατρθτικισ 
ςτιλθσ (drill string), αρχίηει να περιςτρζφεται και να διαπερνά το ζδαφοσ ςυςςωρεφοντασ 
κρφμματα περιμετρικά του πθγαδιοφ. Συνικωσ θ ποςότθτα αυτϊν των κρυμμάτων δεν 
είναι μεγάλθ, και θ επίδραςθ ςτο περιβάλλον είναι πολφ μικρι ςε ζκταςθ. Το επόμενο 
ςτάδιο είναι θ κωράκιςθ τθσ γεϊτρθςθσ με τθ χριςθ ειδικοφ κελφφουσ (casing) και θ 
ζγχυςθ ειδικοφ τςιμζντου (cementing). Ακόμα και θ διαρροι μικρϊν ποςοτιτων 
τςιμεντοκονιάματοσ ςτθν επιφάνεια του βυκοφ δεν υπολογίηεται να επθρεάςει αρνθτικά 
και ςε μεγάλο βακμό τθ καλάςςια ηωι.  
 
Στο επόμενο ςτάδιο τοποκετείται ςτθν είςοδο του πθγαδιοφ, ςτθν επιφάνεια του βυκοφ, ο 
αποτροπζασ εκριξεων (blowout preventer) θ χριςθ του οποίου αποςκοπεί ςτο να 
προςτατεφςει το πθγάδι και να ςταματιςει τθ διαρροι υδρογονανκράκων και άλλων 
υγρϊν από τθ γεϊτρθςθ ςτθ κάλαςςα ςε περίπτωςθ ψθλισ πίεςθσ. Το μεγάλο μζγεκοσ του 
ςυςτιματοσ αποτροπισ εκτινάξεων μπορεί να βλάψει ςε μικρι ζκταςθ τθ καλάςςια 
βλάςτθςθ πζριξ τθσ γεϊτρθςθσ αλλά χωρίσ να προκαλεί ουςιαςτικι περιβαλλοντικι 
επίδραςθ. Στθ ςυνζχεια θ γεϊτρθςθ προχωρά με τθ χριςθ τθσ ειδικισ λάςπθσ γεϊτρθςθσ 
(drilling mud) θ οποία ψφχει και λιπαίνει το γεωτρφπανο, αφαιρεί τα κρφμματα του 
εδάφουσ και ςυγκρατεί πικανζσ κατολιςκιςεισ τθσ γεϊτρθςθσ. Με τθ χριςθ ενόσ ειδικοφ 
εφκαμπτου αγωγοφ (marine riser) που ςυνδζει το πθγάδι με τθν υπεράκτια εξζδρα 
επιτυγχάνεται θ ανακφκλωςθ τθσ λάςπθσ γεϊτρθςθσ και ζτςι αποφεφγεται θ οποιαδιποτε 
αρνθτικι επίδραςθ ςτο περιβάλλον.  
 
Κακ’όλθ τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν εξόρυξθσ, θ παράγωγθ θλεκτριςμοφ με τθ χριςθ 
γεννθτριϊν πάνω ςτθν πλατφόρμα, θ επεξεργαςία και ανακφκλωςθ τθσ λάςπθσ γεϊτρθςθσ, 
θ περιςτροφι τθσ διατρθτικισ ςτιλθσ, θ χριςθ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ, οι ανάγκεσ ςε 
ενζργεια του προςωπικοφ, κλπ, απελευκερϊνουν ρφπουσ ςτθν ατμόςφαιρα και παράγουν 
απόβλθτα όπωσ ςκουπίδια και διατρθτικι λάςπθ. Επιπλζον οι υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που προςφζρουν ςτθν πλατφόρμα τα υπεράκτια ςκάφθ για τθν μεταφορά 
προμθκειϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ αγωγοφσ, δφναται να επθρεάςουν τθν καλάςςια ηωι ςε 
μικρό βακμό. Επίςθσ προχποκζτοντασ ότι ζχει εντοπιςτεί φυςικό αζριο ι/και πετρζλαιο ςτο 
πρϊτο πθγάδι του οικοπζδου Αφροδίτθ, το επόμενο βιμα είναι θ δθμιουργία 
επιπρόςκετων αξιολογθτικϊν (appraisal) πθγαδιϊν που αποςκοποφν ςτον προςδιοριςμό 
τθσ ποςότθτασ του κοιτάςματοσ. Θ μετακίνθςθ τθσ εξζδρασ γεϊτρθςθσ ςε κοντινό ςθμείο 
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από το πρϊτο πθγάδι πικανόν να ζχει παρόμοιεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ όπωσ αυτζσ 
που περιγράψαμε πιο πάνω.  
 
Το ςτάδιο τθσ εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ υπεράκτιασ πλωτισ 
καταςκευισ επεξεργαςίασ φυςικοφ αζριου πάνω ςτθν οποία κα γίνεται επεξεργαςία του 
φυςικοφ αερίου ςε βακμό που κα του επιτρζπει να αποςτζλλεται ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι 
μζςω υποκαλάςςιου αγωγοφ ςτθ ςτεριά. Θ εγκατάςταςθ τθσ πλωτισ πλατφόρμασ 
επεξεργαςίασ προνοεί τθ ςτερεοποίθςθ τθσ ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ. Ζνασ από τουσ 
τρόπουσ που μπορεί να επιτευχκεί αυτό είναι με τθ μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο βυκό ειδικϊν 
κολϊνων αναρρόφθςθσ (suction pilings) πάνω ςτισ οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνθ θ πλωτι 
καταςκευι ςυνικωσ με ςυρματόςχοινα. Ηθμιά ςτθ καλάςςια ηωι προκαλείται ςτα ςθμεία 
που εγκακίςτανται οι κολϊνεσ. Συνικωσ μια μεγάλθ υπεράκτια επζνδυςθ για αξιοποίθςθ 
φυςικοφ αζριου αποτελείται από πολλά πθγάδια που ςυνδζονται με αγωγοφσ με τθν 
πλατφόρμα επεξεργαςίασ. Τα πθγάδια αυτά ελζγχονται με τθ χριςθ εξειδικευμζνων 
καλωδίων που καταλιγουν ςτθν ίδια μονάδα επεξεργαςίασ.      
 
Ίςωσ τθ μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτθ καλάςςια χλωρίδα κα ζχει θ πόντιςθ του αγωγοφ για τθ 
μεταφορά του φυςικοφ αερίου από τθν πλωτι μονάδα επεξεργαςίασ ςτθ ςτεριά. Αυτό 
γίνεται με τθ βοικεια ειδικοφ πλοίου πόντιςθσ (pipe laying ship) το οποίο εναποκζτει ςτθν 
επιφάνεια του βυκοφ τον αγωγό. Προσ μετριαςμό των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από 
τθν εγκατάςταςθ του αγωγοφ θ διαδρομι που κα ακολουκθκεί πρζπει να επιλεγεί 
προςεκτικά με τθ χριςθ τθλεχειριηόμενου υποβρφχιου οχιματοσ (ROV) και άλλων μεκόδων 
χαρτογράφθςθσ του βυκοφ ϊςτε να αποφευχκεί ακζμιτθ ηθμία ςε κοραλλιογενισ υφάλουσ 
και άλλεσ ευαίςκθτεσ κοιτίδεσ καλάςςιασ ηωισ. Ζκλυςθ ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα μπορεί να 
προζλκει από τισ διαδικαςίεσ δοκιμισ του πθγαδιοφ  (well testing) κακϊσ επίςθσ και από 
τθν καφςθ φυςικοφ αερίου.    
 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Κυπριακι Δθμοκρατία ζχει εκπονιςει ςτρατθγικι περιβαλλοντικι 
μελζτθ που αφορά τισ δραςτθριότθτεσ για τθν αξιοποίθςθ πικανϊν κοιταςμάτων 
υδρογονανκράκων ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ. Παρ’όλα ταφτα θ προςταςία του καλαςςίου 
περιβάλλοντοσ βαςίηεται ςτθν δθμιουργία των απαραίτθτων μθχανιςμϊν που κα εξαςκοφν 
αποτελεςματικό ζλεγχο και επόπτευςθ όποιων δραςτθριοτιτων. Δεδομζνου ότι τα πικανά 
κοιτάςματα υδρογονανκράκων είναι υπεράκτια και ςε μεγάλο βάκοσ το ζργο τθσ 
προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, ςε περίπτωςθ ενόσ απροόπτου περιςτατικοφ, 
κακίςταται ακόμα πιο δφςκολο. Απαραίτθτθ είναι λοιπόν θ απόκτθςθ τθσ εξειδικευμζνθσ 
τεχνογνωςία και εκπαίδευςθσ για τθ χριςθ του ειδικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται ςε 
ενδεχόμενθ ζκτακτθ ανάγκθσ. Ειδικότερα ςε μια χϊρα, όπωσ θ Κφπροσ, που βρίςκεται ςτα 
προκαταρτικά ςτάδια αξιοποίθςθσ των φυςικϊν τθσ πόρων θ υιοκζτθςθ μιασ 
περιβαλλοντικά υπεφκυνθσ ςτάςθσ κα ςυνειςφζρει κετικά ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ του 
φυςικοφ τθσ πλοφτου και τθσ εικόνασ τθσ βιομθχανίασ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. 
Ιδιαίτερθ αν αναλογιςτοφμε ότι θ βιομθχανία εκμετάλλευςθσ ορυκτϊν καυςίμων 
επιδζχεται ςυχνά κριτικι από τα διεκνι ΜΜΕ και παρεμβάςεισ από ακτιβιςτζσ, τότε θ πιο 
ςυνετι ςτάςθ είναι να κινθκοφμε από νωρίσ προνοθτικά υπζρ τθσ προςταςίασ τθσ 
καλάςςιασ πανίδασ και χλωρίδασ.   
 

Ο Κωνςταντίνοσ Χατηθςτάςου D.Phil., ερευνθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου, ειδικεφεται 
ςτισ ςυμβατικζσ πθγζσ ενζργειασ και τεχνολογίεσ ζκλυςθσ χαμθλών επιπζδων άνκρακα. 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: www.energysequel.com. 
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