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Drilling, koszt produkcji wyniós³ 630 mln USD. Jest ju¿
wydzier¿awiona przez BP i od paŸdziernika br. bêdzie
wierciæ w Wielkiej Zatoce Australijskiej. Diamond Offshore Drilling posiada tak¿e dwa bliŸniacze statki o wiêkszym zasiêgu wiercenia – 12 192 m.
Gazohydraty. W 2006 r. na Oceanie Indyjskim przeprowadzono badania w poszukiwaniu gazohydratów w
ramach „Natural Gas Hydrates Program Expedition 01”.
Projekt jest realizowany przez S³u¿bê Geologiczn¹ USA
(USGS) wspólnie z indyjskim Directorate General of Hydrocarbons. Po wykonaniu wierceñ w 21 lokalizacjach stwierdzono wystêpowanie w piaszczystych utworach koncentracji gazohydratów w warunkach rokuj¹cych mo¿liwoœæ
eksploatacji. Sprawdzenie tych akumulacji by³o zadaniem
nastêpnego programu badawczego „Ekspedycja 02”. Wiercenia i pomiary zosta³y wykonane w okresie marzec–sierpieñ 2015 r. w Zatoce Bengalskiej ze statku wiertniczego
„Chikyu”. Obejmowa³y one 42 wiercenia o g³êbokoœci od
239 do 567 m, przy maksymalnej g³êbokoœci wody 2815 m.
Z ogólnej d³ugoœci 6659 m przewierconych odcinków uzyskano 2271 m rdzeni. W programie oprócz USGS uczestni-

czy³y Oil and Natural Gas Corp. (Indie) i Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology. Gazohydraty
wystêpuj¹ w basenie Kriszna-Godavari i Mahanadi w gruboziarnistych piaszczystych osadach sto¿ków nasypowych
oraz brzegów koryt. Tim Collett z USGS ocenia odkrycie
jako najbardziej rozleg³e akumulacje gazohydratów o najwiêkszej koncentracji stwierdzone dotychczas na œwiecie.
Ich charakterystyka geologiczna i techniczna opracowana
na podstawie danych z próbek, w tym z próbek pobranych
próbnikami ciœnieniowym, pozwala lepiej poznaæ warunki
wystêpowania gazohydratów i oszacowaæ wymagania
technologiczne konieczne do bezpiecznej eksploatacji.
Potwierdzi³ to równie¿ koordynator Walter Guidroz,
stwierdzaj¹c, ¿e osi¹gniêcia takie jak w Zatoce Bengalskiej
pomagaj¹ w odblokowaniu globalnego potencja³u gazohydratów. Nastêpnym etapem „Ekspedycji 02” bêd¹ testy
eksploatacyjne w celu okreœlenia technicznych i ekonomicznych warunków produkcji gazu.
ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, BiznesAlert,
Hart’s E&P, Natural Gas, Offshore, Oil & Gas Financial
Journal, Oil & Gas Journal, Statoil, World Oil

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
zaprasza na wystawê „Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi”
2 wrzeœnia–30 paŸdziernika 2016
Muzeum Ziemi w Warszawie we wrzeœniu i paŸdzierniku zaprasza na najnowsz¹ wystawê czasow¹
z cyklu Natura – Sztuka zatytu³owan¹ „Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi”.
Dorota Kycia, autorka prezentowanych fotografii, jest absolwentk¹ Studium Zwi¹zku Polskich Fotografów
Przyrody w Warszawie oraz Warszawskiej Akademii Fotografii, a tak¿e zdobywczyni¹ kilkudziesiêciu nagród
i wyró¿nieñ za twórczoœæ fotograficzn¹, przyznanych w Polsce i zagranic¹.
Na wystawie w Muzeum Ziemi mo¿emy podziwiaæ fotografie dziewiczej przyrody Biebrzañskiego
i Narwiañskiego Parku Narodowego oraz ich otoczenia. Zarówno w obu Parkach, jak i w okolicznych wsiach
wystêpuj¹ rzadko spotykane gatunki zwierz¹t, a wiele z nich jest zagro¿onych wyginiêciem. Z prezentowanych
na wystawie fotografii spogl¹daj¹ na nas nie tylko bociany i ³osie, ale równie¿ przedstawiciele gatunków, takich
jak wodniczka czy bataliony.

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27;
www.mz.pan.pl; http://www.facebook.com/muzeum.ziemi.pan
wystawa czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00–16.00
w niedziele: 10.00–16.00 (wstêp wolny)
ceny biletów:
normalny – 5 z³, ulgowy – 3 z³

592

