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nadi na wschód od Pó³wyspu i basen Andamanów. Zdefiniowano najkorzystniejsze warunki wystêpowania akumulacji gazohydratów, do których nale¿y obecnoœæ osadów
piaszczystych, znaczny stopieñ kompakcji tych osadów
i wystêpowanie wolnego gazu poni¿ej strefy stabilnoœci
gazohydratów. Okreœlono te¿ szereg parametrów warunkuj¹cych efektywn¹ ekstrakcjê metanu. Jednoczeœnie zwraca siê uwagê na zagro¿enia, jakie niesie za sob¹ uwalnianie
metanu z gazohydratów. Mo¿e to byæ niekontrolowany
wyp³yw metanu do atmosfery, zakwaszenie wód oceanicznych czy nasilenie ocieplenia, chocia¿ nowe badania wskazuj¹ na kr¹¿enie ch³odnej wody przy dnie jako czynnik
stabilizuj¹cy osady zawieraj¹ce gazohydraty. Oprócz
indyjskiego Ministerstwa ds. Ropy Naftowej i Gazu Ziem-

nego, Ministerstwa Nauk o Ziemi i Generalnego Dyrektoriatu ds. Wêglowodorów, w programach badawczych
uczestniczy³a S³u¿ba Geologiczna USA oraz instytuty
japoñskie i niemieckie. Agencja konsultingowa Hydrate
Energy International szacuje wielkoœæ zasobów gazohydratów w Indiach na 26,4 bln m3. Jest to iloœæ, która
mog³aby w zasadniczy sposób poprawiæ bilans surowców
energetycznych w Indiach, jednak nawet przy optymistycznych ocenach mo¿liwoœci rozpoczêcia przemys³owej
eksploatacji metanu z gazohydratów, nie nale¿y siê spodziewaæ pocz¹tku produkcji przed up³ywem 10–15 lat.
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BURSZTYN POLSKA I ŒWIAT –
wystawa sta³a w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
otwarta od 26 lutego 2017
Jest to dziewi¹ta edycja wystawy eksponowana w sali zwyczajowo przeznaczonej do prezentacji bursztynu.
W Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zosta³ zgromadzony najwiêkszy jego zbiór w Polsce.
Kolekcjê wzbogacono nowo pozyskanymi okazami o jeszcze ciekawszych walorach naukowych i wystawienniczych. Koncepcja wystawy jest zgodna z aktualnie pozyskanymi wynikami badañ na œwiecie, jej celem jest przekazanie widzom obecnego stanu wiedzy o bursztynie.
Ekspozycja zosta³a podzielona na wyraŸnie zaakcentowane bloki tematyczne. W pierwszej czêœci s¹ prezentowane okazy bursztynu przedstawiaj¹ce jego genezê – formy naturalne (sople, krople, bry³y, nadziaki). Przedstawiono
równie¿ rekonstrukcjê lasu bursztynodajnego wraz ze œladami jego mieszkañców, które s¹ zachowane w ¿ywicy
(inkluzje zwierzêce), oraz z inkluzjami ró¿nych gatunków roœlin.
Ponadto pokazujemy surowiec pochodz¹cy ze z³ó¿ paleogeñskich na obszarze Sambii (Rosja) i Klesowa
(Ukraina), z nieco m³odszych z³ó¿ z Bitterfeldu (Niemcy, datowane na póŸnooligoceñskie–mioceñskie) oraz z nagromadzeñ wtórnych Pobrze¿a Ba³tyckiego (Polska). Przedstawiona zosta³a geneza wtórnych z³ó¿ deponowanych przed
co najmniej 40 milionami lat oraz przemieszczenie i rozprzestrzenienie bursztynu na obszarze Polski w ostatnim
milionie lat w plejstocenie i holocenie.
Kolejna czêœæ wystawy jest poœwiêcona wykorzystywaniu bursztynu przez cz³owieka od paleolitu po wspó³czesnoœæ. Widzowie mog¹ podziwiaæ piêkno odmian sukcynitu. Prezentowane s¹ techniki obróbki bursztynu oraz wyroby
zwi¹zane z wierzeniami i medycyn¹ ludow¹. Ta czêœæ ekspozycji zosta³a rozszerzona o produkty suchej destylacji
bursztynu, które s¹ wykorzystywane w medycynie oraz kosmetyce. Pierwszej suchej destylacji, czyli pra¿enia bez
dostêpu powietrza, dokona³ w 1546 r. Georgius Agricola, w efekcie czego otrzyma³ kwas bursztynowy, olej bursztynowy oraz kalafoniê.
Szczególnym elementem wystawy s¹ ¿ywice kopalne oraz subfosylne (kopale) ze œwiata, ró¿ne od bursztynu
ba³tyckiego z grupy glessytu oraz birmit. W Polsce, poza Muzeum Ziemi, zwiedzaj¹cy w tak bogatym zestawie nie
znajdzie ich nigdzie.
Dodatkowo wystawa jest wzbogacona elementami multimedialnymi.
Katarzyna Szczepaniak

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26;
www.mz.pan.pl
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
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