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A Szovjetunió főbb kőolaj- és földgáztároló 
területei 

Kajes, Ju. V.* 

A Szovjetunió 22,4 millió km 2 területéből a jelenlegi ismeretek szerint 
több mint 11 millió k m 2 kőolaj- és földgáztárolás szempontjából perspektivi
kusnak tekinthető. 

Kőola j és földgáztelepek a szóban forgó területek valamennyi üledékes for
mációjában megtalálhatók az alsókambriumtól a pliocénig. 

Kambriumi tárolókőzetekben levő, ipari értékű kőolaj- és földgáztelepek 
az Orosz- és Szibériai Táblák északnyugati részén vannak (Balti szineklízis, 
Irkutszki amfiteátrum, Napszki nagyszerkezet). 

Jelentősebb kőolaj- és földgáztelepeket szilur korú tárolókőzetekben mind
eddig még nem találtak, bár ipari értékű kőolaj beáramlást több ízben kaptak 
szilur képződményekből az ország európai területének északi részén — a Ti-
man-pecsorai kőolaj- és földgáztároló területen. A Szibériai Táblán is vannak 
szénhidrogénelőfordulások szilur korú rétegekben. 

Kőola j - és földgáztelepek alakultak ki és ismeretesek az Orosz- és Szibériai 
Tábla, valamint a Káspi-depresszió devon-, karbon- és perm korú rétegeiben. 

Mezozóos telepek vannak a Szkita- és Turáni tábla területén, a Kaukázusi 
előmélységben, a Káspi-, Dél-Káspi, valamint a Nyugat-Szibériai depresszió 
területén, továbbá a Szibériai Táblán (Léna- Viljujszki depresszió). 

A harmadidőszaki képződmények kőolaj- és földgáztelepeket tartalmaznak 
a Kárpátalji-, a Kárpáti és Kaukázusi előmélység, a Dél-Káspi depresszió, 
a Turáni Tábla, a Pergánai köztes depresszió és a Szahalini antiklinórium te
rületén. 

Az utóbbi időszakban végzett geológiai kutatómunka eredményeképpen az 
ország kőolaj- és földgázvagyona jelentős mértékben növekedett, ami a kész
letek vonatkozásában megteremtette az elkövetkezendő idők intenzív terme
lés-felfutásának alapjait. 

Az új , perspektivikus területekre való kilépés azt eredményezte, hogy új 
kőolaj- és földgáztároló provinciákat és -területeket, a régi területeken új 
nagy előfordulásokat tártunk fel. Mindezek lehetővé tették, hogy az utóbbi 
15 évben az ipari gázkészleteket majdnem tízszeresére növeltük, és a kőolaj 
készletek is jelentősen növekedtek. 

A kőolaj- és földgázvagyon növekedése alapjában véve az ország ázsiai ré
szén végzett kutatásoknak köszönhető, amit mindenekelőtt az magyaráz, 
hogy a geológiai kutatások összvolumene megnövekedett, aminek eredménye 
a hatalmas Nyugat-szibériai szénhidrogéntároló provincia felfedezése. Feltár-
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tuk az Amu-Darja menti gáztároló területet (Kelet-Türkménia, Nyugat-
Üzbegisztán), feltártuk és termelésbe állítottuk a Turáni tábla déli részén levő 
Dél-Mangüslaki kőolaj- és földgáztároló területet. 

A felsorolt új felfedezések epi-paleozóos táblákkal kapcsolatosak. Ezért a 
mezozóos képződményekben tárolt kőolaj- és földgázvagyon jelentősége erő
teljesen megnövekedett, ugyanakkor a harmadidőszaki telepek szerepe jelen
tősen csökkent. Jelenleg a mezozóos képződmények tárolják a kőolaj- és föld
gázvagyon döntő hányadát. A paleozóos rétegekre is jelentős kőolajvagyon 
jut, ezzel szemben a paleozóos kőzetekben tárolt földgáz mennyisége — a 
mezozóos kőzetekben tárolt mennyiséghez képest — jelentéktelen. A harmad
időszaki rétegcsoportokra esik a kőolaj- és földgázvagyon kisebbik hányada. 

A Szovjetunió területén levő üledékes medencéket a következő főbb szén
hidrogén tároló provinciákra osztjuk fel: Timan-Pecsorai, Volga-Urali, Dnye-
per-Pripjatyi, Káspi (Orosz tábla), Észak-Kaukázusi (Szkita-tábla), Dél-
Káspi (Dél-Káspi depresszió), Amu-Darjai (Turáni tábla), Nyugat-Szibériai 
(Nyugat-Szibériai tábla), és a Léna- Viljujszki (Szibériai tábla). Ezenkívül a 
Szibériai táblán található a tekintélyes kiterjedésű Tunguz-szineklízis, amely 
az ország egyik leginkább perspektivikus területe. 

A felsorolt kőolaj- és földgáztároló területeken több mint 1500 kőolaj- és 
földgázmezőt tártunk fel. Ezeknek nagyrésze kőolajmező. 

A Nyugat-szibériai- és Amu-darjai területek feltárása, a Timan-pecsorai 
terület készleteinek jelentős megnövekedése, nagy kőolaj- és földgáztelepek 
feltárása, a Volga —Uráli területen, a Dnyeper — Donyeci depresszióban, a 
Pripjatyi előmélységben és sok más területen, lehetővé tette a kőolaj- és föld
gáztermelés jelentős megnövelését és új termelési körzetek kialakítását. 

A Szovjetunió kőolajtermelésének nagyobbik részét jelenleg az ország euró
pai részén levő mezők adják. A gáztermelés nagy részét a Dnyeper-donyeci 
előfordulások (Orosz tábla) és az Amu-Darjai depresszió (Turáni tábla) telepei 
adják. Mindnagyobb jelentőségre tesz szert a Nyugat-szibériai depresszió kő
olaj- és földgáztermelése. Ez a terület már az ország legfőbb kőolaj- és föld
gáztermelő területei közé fejlődött fel. 

A z ország egyik legrégebbi kőolaj termelő területének számító Timan-Pe
csorai provinciában az utóbbi évek földtani kutatásai nagy kőolaj- és föld
gázelőfordulások felfedezését eredményezték. E telepek a területet az ország 
fő kőolaj - és földgáztermelő területei sorába emelik. Ez azáltal vált lehetővé, 
hogy a kutatást és a feltárást kiterjesztették a Pecsorai depressziótól és az 
Uráli előmélységtől északra elterülő hatalmas területekre. 

Az itt feltárt kőolaj- és földgáztelepek antiklinális szerkezetekhez kapcso
lódnak. Ezeket a megnyúlt antiklinálisokat hosszirányú kiterjedésük teszi 
jelentősekké — így például a Kolvinszki, Sapkino-Jurjahinszki és más szer
kezeteket is. Szénhidrogéntárolók a középsődevon terrigén üledékei, a karbon 
és perm mészköves rétegsorai, amelyek 3500 — 4000 illetve 2000 — 3000 m 
mélységben helyezkednek el. A devon terrigén üledékeket a nagyszerkezete
ken található litológiailag árnyékolt telepek jelenléte jellemzi. 

A Volga-Urali szénhidrogéntároló provincia az Orosz tábla perspektivikus 
területének nagyobbik felét öleli fel. 

Ezt a provinciát már a háború előtti időkben, a harmincas években felfe
dezték, de a földtani kutatások csak a negyvenes évek második felében váltak 
intenzívebbé. Ez a kutatás nagy mezők feltárását eredményezte — köztük a 
készletek vonatkozásában páratlan Romaskinói mező felfedezését. Ez szolgál 
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alapul az olajtermelés gyorsütemű fejlesztésére. Napjainkban a Volga-Urali 
szénhidrogéntároló provincia adja az ország olajtermelésének több mint 
50 %-át (Magyarország is romaskinói olajat importál a Barátság vezetéken) 
(szerk. megjegyzés). 

Ipari értékű szénhidrogén felhalmozódásokat tartalmaznak a középsődevon
tól a permig terjedő időszakokban képződött paleozóos képződmények. A kő-
olajvagyon nagyrészét a devon és karbon rétegek tartalmazzák, amelyek a 
kutatás és a termelés fő célpontjai. 

A provinciában több mint 600 — többségében kőolaj — előfordulást tártak 
fel, amelyek antiklinális boltozatok. At tól függetlenül, hogy a terület már jól 
meg van kutatva, évente tárnak fel új olajtelepeket, ami lehetővé teszi, hogy 
a termelést magas színvonalon tartsák. Ezzel együtt, az utóbbi évek kutató
feltáró tevékenységének eredményei nem kecsegtetnek olyan nagyobb kőolaj-
telepek felfedezésével, amelyek biztosíthatnák a jelenlegi magas termelési 
szint hosszú távon való fenntartását. 

Az utóbbi évek földtani-kutató munkájának legfontosabb eredménye az 
orenburgi gázelőfordulás felfedezése. Az orenburgi gázmező a Volga-Urali 
provincia délkeleti részén, a Szolí-Ileckij környéki maximum zóna területén 
helyezkedik el, felsőkarbon és alsóperm üledékekben, 700 — 2000 m mélység
ben. A z ország legnagyobb szénhidrogén előfordulásai sorába tartozik. Feltá
rása jelentős mértékben megnövelte az ország európai része gáztermelésének 
alapjául szolgáló földgáz vagyont . 

A Dnyepr-Pripjatyi szénhidrogéntároló provincia az Orosz tábla nyugati 
részén található. Ké t , kőolaj- és földgáz szempontjából perspektivikus szerke
zeti egységet foglal magába: a Dnyepr-Donyeci süllyedékét és a Pripjatyi 
depressziót. Az első inkább gáztároló, bár területén számos kőolaj-, és gázzal 
kísért kőolaj előfordulás alakult ki. A másik szerkezeti egység területén csak 
kőolajelőfordulásokat tártak fel. 

A fent említett két terület közül a Dnyepr-Donyeci a leginkább perspektivi
kus. Az intenzív kőolaj- és földgázkutatás itt az ötvenes években kezdődött , 
az ország egyik legnagyobb gázelőfordulása, a sebelinkai gázmező felfedezése 
után. Ennek eredményeképpen nagyszámú, főként gázelőfordulást tártak fel, 
amelyek között nagyok is vannak (Jefremovszkoe, Masevszkoe, Nyugat-
Kresztiscsenszkaje stb.) . Mindez lehetővé tette a gázipar intenzív fejlesztését 
az adott területen. A gáztermelés volumenét tekintve a Dnyepr-Donyeci 
szénhidrogéntároló terület vezető helyet foglal el. 

Az ipari értékű kőolajfelhalmozódások széles rétegtani intervallumot fog
nak át ezen a területen — az alsókarbontól a juráig. A telepek tárolókőzetei 
elsősorban terrigén kőzetek. A kőolaj- és földgázkészletek legnagyobb része 
azonban lényegesen kisebb rétegtani intervallumra, felsőkarbon, alsóperm ki
fejlődésekre korlátozódik. Ezek mélysége 2 2 0 0 - 3 8 0 0 , illetve 2 0 0 0 - 3 0 0 0 m. 
Az előfordulások jelentős hányada brachiantiklinálisokhoz kapcsolódik, ame
lyek szerkezeti képét gyakran lepusztulási időszakok és — a szerkezet peremén 
kialakult — sódiapirok bonyolítják. 

Az utóbbi évek földtani kutatómunkájának egyik legfontosabb eredménye 
annak bizonyítása, hogy az alsó- és középsőkarbon képződmények ipari értékű 
földgázelőfordulásokat tartalmaznak. Számos új előfordulást és telepet fe
deztek fel ugyanis az alsó és középsőkarbonban. Az a tény, hogy ezek a telepek 
igen vastagok, nagy kitérjedésűek, nagy területen, és a fúrás számára elérhető 
mélységben, kedvezőek a fácies viszonyok, távlatokban megnöveli annak lehe-
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tőségét, hogy új földgáz és esetleg kőolaj telepeket fedezzünk fel ezekben a 
képződményekben. 

A Káspi-depresszió területén századunk kezdete óta termelnek kőolajat, 
sódiapirekhez kapcsolódó, mezozóos rétegekből felépített előfordulásokon. 

Az utóbbi évtizedekben végzett regionális és kutatómunka eredményekép
pen kapott adatok arra mutatnak, hogy a só alatt, 3000 — 5000 m mélységben 
elhelyezkedő fiatal paleozóos rétegek szénhidrogénre perspektivikusak. 

A Káspi-süllyedék peremi részein végzett kutatások a jelenlegi 'ötéves terv 
folyamán új kőolaj előfordulások felfedezését eredményezték a fent említett 
rétegekben. A felsőperm korú, vastag sóösszlet alatt elhelyezkedő alsóperm 
karbonátos és terrigén kőzetek produktívak. 

Az itt felfedezett telepek részben a sódómok alatt illetve azok között kiala
kult antiklinális szerkezetekhez, részben riff szerkezetekhez tartoznak. Az utób
biak a süllyedek északi peremén több száz kilométer hosszúságban végig 
húzódó, artinszki és felsőkarbon riff övbe tartoznak. Az itt feltárt telepek 
csapdát alkotó képződményei a magas porozitás értékekkel jellemzett alsó
perm riff kőzetek. 

Ipari értékű kőolajbeáramlást több helyen is kaptak a kutatók a depresszió 
déli peremén, a Dél-Émbenszki maximum területén található karbon mészkő-
rétegekből, ami a szóbanforgó terület perspektivikusságát növeli. 

Az Észak-Kaukázusi és Dél-Kaspi szénhidrogéntároló provincia a Szovjet
unió legrégebbi kőolaj- és földgáztermelő területe. Egészen az ötvenes évek 
közepéig ez a két terület adta a Szovjetunió olajtermelésnek túlnyomó részét. 
Az utóbbi ötéves tervben e területek részesedése a Szovjetunió olajtermelésében 
annak ellenére csökkent, hogy a kitermelt mennyiség abszolút mértékét te
kintve jelentősen növekedett . A relatív csökkentés azzal kapcsolatosan állt 
elő, hogy a Szovjetunió más területeinek kőolajtermelése jelentős mértékben 
megnövekedett. 

A kőolaj- és gáztermelés növelését az tette lehetővé, hogy jelentős vagyonúk
kal rendelkező új kőolaj- és földgázelőfordulásokat fedeztek fel az Észak-
Kaukázusi provincia harmadidőszaki és mezozóos képződményeiben, a Kaspi-
tenger pliocén rétegeiben valamint a Dél-Káspi süllyedek keleti peremén 
(Dél-Káspi provincia). E területeken még jelentős eredmények várhatók, amit 
új kőolaj- és földgázelőfordulások felfedezése bizonyít. 

A z Amu-darjai szénhidrogéntároló provincia túlnyomórészében gáztároló. 
A kutatás intenzifikálása ezen a területen az ötvenes évek második felében 

kezdődött , azt követően, hogy az Amu-darjai süllyedek északkeleti peremének 
mezozóos rétegeiben számos gáztelepet fedeztek fel, köztük az egyik legna
gyobbat , a Gazli előfordulást. 

Ez a terület igen kedvező lehetőségekkel kecsegtet, amit alátámaszt az a 
tény, hogy az utóbbi években jelentős számú gázelőfordulást, és kőolajat is 
találtak az Amu-darjai szineklízisben. Ezek közül is kiemelkedik nagy föld
gáz vagyonával a Satlük mező, amely a Szovjetunió viszonylatában is egyedül
álló mezők közé tartozik. yi 

A terület — utóbbi években feltárt — legnagyobb gázelőfordulásai felső
jura karbonátos és terrigén képződményekhez kapcsolódnak, és mintegy 
2500 — 4000 m mélységben találhatók. Az előfordulások többsége antikliná-
lisban van. Az utóbbi években azonban számos nagy földgáz- és kőolaj-
telepet is találtak az Amu-darjai provincia területén riff szerkezetekben. 
Mint a földtani kutatás megállapította, az egykori riff képződmények széles 
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körben elterjedtek a süllyedek felsőjura karbonátos képződményeiben. Az a 
tény, hogy jelentős kiterjedésű biohermek találhatók e provincia keleti pere
mén, ahol a karbonátos rétegek és az azokat övező felsőjura sóüledékek nagy 
területen nyomozhatok, jelentős mértékben megnöveli a nagy kőolaj- és föld
gáztelepek felfedezésének lehetőségét. 

A Nyugat-szibériai kőolajtároló provincia hatvanas évek elején történt fel
fedezése lehetővé tette, hogy jelentős mértékben kiszélesítsük a szovjet kő
olaj- és gázipar alapjait. 

Ezen a területen most is folyik a kréta képződményekben található nagy 
előfordulások feltárása, ami biztosítja a kőolaj- és földgáztermelés gyors 
ütemű fejlesztését. 

Az utóbbi években a provincia északi részén, alsókréta rétegekben nagy, 
olajszegéllyel rendelkező gázkondenzátum telepeket illetve kőolaj telepeket 
tártak fel. Ennek alapján arra lehet következtetni, hogy a provincia e hatalmas 
területein, éppenúgy mint a délebbre eső területeken lehetőség van kőolajtele
pek és -előfordulások feltárására. 

Jelentős érdeklődésre tartanak számot a Nyugat-Szibéria déli részén talál
ható újpaleozóos képződmények, itt 3 0 0 0 — 3 2 0 0 m mélységben helyzkednek 
el. E képződményekből már több területen kaptunk ipari értékű kőolajbe
áramlást. A z a tény, hogy ezen a területen megtalálható a karbon és devon, 
nem-metamorfizált karbonátos üledékekből összetett közbenső szerkezeti 
emelet, rámutat annak a lehetőségére, hogy a területen lehet még egy ipari 
értékű szénhidrogéntároló rétegösszlet. 

A Léna-Viljujszki gáztároló provincia területén a mezozóos képződmények
ben feltárt gázelőfordulások többsége a nagy Hapcsagaj maximum területén 
kialakult antiklinális szerkezetekhez tartozik. Az utóbbi években e maximum 
területén ipari értékű földgázvagyont találtak terrigén üledékekből álló perm 
korú képződményekben, 3 0 0 0 — 3 5 0 0 0 m mélységben. 

A z a tény, hogy a perspektivikus rétegek nagy területen megtalálhatók, és 
megvannak a megfelelő szerkezeti formák is, azt sugallja, hogy e maximum 
területén új , érdekes felfedezések várhatók. 

A Szibériai tábla nyugati részén ipari értékű kőolaj- és földgázelőforduláso
kat (köztük a nagy Középső-Botuobinszki gázelőfordulást) tártak fel a kuta
tások a mélyresüllyedt Nepszki boltozatra települt alsókambriumi képződ
ményekben. A produktív kőzetek 1 5 0 0 — 2 0 0 0 m mélységben elhelyezkedő 
terrigén és karbonátos kőzetek. A gáztelepek antiklinálisokhoz, az olajtelepek 
ezzel szemben litológiai csapdákhoz kapcsolódnak. Az utóbbiak ezen a terü
leten valószínűleg széles körben elterjedtek. 

1 9 7 4 - b e n , a Tunguz szineklizis déli peremén felfedezték az első ipari értékű 
gázelőfordulást, a Kujumbinszki előfordulást. A telep gáza alsókambriumi 
karbonátos kőzetekben található, 1 9 0 0 — 2 3 0 0 m mélységben. Szerkezeti szem
pontból egy antiklinális boltozat, amely a nagy Kamovszki boltozat előteré
ben emelkedik ki. 

Ezek a felfedezések kiemelik a Szibériai táblán található ópaleozóos rétegek 
perspektivikus voltát. A z a tény, hogy a kambriumi rétegek ezen a területen 
nagy kiterjedésben nyomozhatok, továbbá, hogy számos, szénhidrogéntáro
lásra mutató jel ismeretes a fiatalabb — szilur és devon — rétegekben is, 
valamint, hogy megvannak a megfelelő kőzetfáciesek és nagy szerkezeti for
mák, előtérbe helyezi a Szibériai tábla nyugati része, elsősorban a Tunguz 
szineklizis megkutatásának kérdését. 
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A z utóbbi években végzett földtani kutatómunka eredményei lehetővé 
teszik, hogy kedvezően értékeljük a kőolaj- és földgázkutatás perspektíváit, 
és a szovjet kőolaj- és földgázipar fejlesztési ütemének gyorsítását tervezzük, 
t ovábbá a leginkább perspektivikus területek közül a Timan-Pecsora, a Káspi, 
az Amu-darjai, a Nyugat-szibériai, Lena-Viljujszki provinciák, valamint a 
Tunguz szineklizis kutatását előtérbe helyezzük. 


