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ty perspektywiczne. Jest to otwór kierunkowy zaprojektowany do g³êbokoœci 5 tys. m. Blok Chatanga w Kraju
Krasnojarskim ma powierzchniê 17 217 km2.
USA. W projekcie bud¿etu USA na 2018 r. na rozwój
sektora energetycznego planuje siê przeznaczyæ 791 mln
USD, w tym na wzmocnienie programów obejmuj¹cych
ropê naftow¹, gaz ziemny i wêgiel kamienny 189 mln USD
(o 24 mln wiêcej ni¿ w roku podatkowym 2017), na poszukiwania na morzu ³¹cznie z Zewnêtrznym Szelfem Oceanicznym 343 mln USD (wzrost o 7 mln USD) i na energiê
odnawialn¹ 78 mln USD. Zmiany dotycz¹ równie¿ bud¿etów agencji rz¹dowych zwi¹zanych z energi¹ i zagadnieniami klimatycznymi. Agencja Ochrony Œrodowiska
(EPA), najbardziej krytykowana i okreœlana przez prezydenta Trumpa jako „niszczyciel miejsc pracy”, dostanie
w przysz³ym roku 5,65 mld USD, o 31% mniej, Bureau of
Land Management bêdzie dysponowaæ bud¿etem 1,1 mld
USD, czyli zmniejszonym o 162,7 mln USD, równie¿ œrodki Energy Information Administration zosta³y zredukowane o 4 mln do 118 mln USD. Dla Bureau of Ocean Energy
Management przyznano 171 mln USD i jest to ten sam

poziom finansowania jak w br. Po serii katastrof zwi¹zanych
z transportem ropy, gazu i paliw postanowiono wzmocniæ
US Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, przyznaj¹c tej agencji 259 mln USD, o 10 mln wiêcej.
Zwiêkszono tak¿e bud¿et Bureau of Safety and Environmental Enforcement do 204,9 mln USD i Federal Energy
Regulatory Commission do 368 mln USD.
Po doniesieniach z marca br. o odkryciach na Alasce na
obszarze North Slope (#1-Horseshoe i #1A-Horseshoe)
nadesz³y nastêpne wiadomoœci, które potwierdzaj¹ wielkoœæ nowej akumulacji ropy. Operator, czyli Armstrong
Energy Corp., szacuje zasoby wydobywalne z³o¿a Horseshoe na 163 mln t lekkiej ropy. Ponadto poszerzono o 30 km
strefê podwy¿szonego potencja³u roponoœnoœci kredowej
formacji Nanushuk do rejonu Pikka. Mu³owce i piaskowce
rzeczno-deltowo-szelfowej formacji Nanushuk (alb–cenoman) osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 2750 m. Wstêpna koncepcja
zagospodarowania z³o¿a przewiduje rozpoczêcie w 2021 r.
wydobycia w iloœci 16 300 t/d ropy.
ród³a: Armstrong Energy Corp., Bloomberg, Financial
Times, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial Journal,
Oil & Gas Journal, PGNiG, Rosnieft, World Oil

„Stany skupienia wody” – wystawa fotografii
El¿biety i Marka Lejbrandtów w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
8 wrzeœnia – 29 paŸdziernika 2017
Woda – H20 – zwyk³y wzór chemiczny, tego nas uczono na lekcjach chemii, ale ile siê za tym wzorem kryje.
Wiemy, ¿e woda wystêpuje w trzech stanach skupienia. Spotykamy j¹ jako ciecz, cia³o sta³e i cia³o lotne.
W postaci cieczy znajdujemy j¹ wszêdzie, dziêki niej ¿yjemy, rozmna¿amy siê, bez niej nie by³oby na œwiecie
¿ycia, które na Ziemi rozpoczê³o siê w wodzie, rozwój osobniczy te¿ jej zawdziêczamy. Woda to nie tylko rzeki,
jeziora, wodospady, morza i oceany, ale tak¿e formacje skalne powsta³e dziêki niej zarówno na powierzchni ziemi,
jak i pod ni¹ – w jaskiniach. Charakterystycznym dzie³em wody deszczowej jest wspania³y Czerwony Kanion w
Wietnamie, którego œciany zosta³y wy¿³obione w wydmach. Deszcz niesie ¿ycie, ale czasami te¿ œmieræ i katastrofy.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e woda to tak¿e element kultury sakralnej i sztuki. Mo¿emy spotkaæ siê z obrzêdem „Œwiêcenia wody”, a tak¿e wyrazem jej uœwiêcenia, np. teatr wodny – sztuka, z któr¹ spotykamy siê w krajach wschodu.
Jako cia³o sta³e spotkamy j¹ w niektórych czêœciach œwiata, jest sta³ym lub przejœciowym (zim¹) elementem krajobrazu, w okreœlonych szerokoœciach geograficznych. Lód i szron przybieraj¹ ró¿ne barwy i kolory w zale¿noœci od
promieni œwietlnych. Góry lodowe na polodowcowych jeziorach mieni¹ siê wszystkimi barwami, a ich kszta³ty rozwijaj¹ wyobraŸniê.
Woda jako cia³o lotne to para, mg³a, powstaj¹ca szczególnie wiosn¹, latem i jesieni¹ nad górami, ³¹kami. To
chmury unosz¹ce siê nad nami, czasem przynosz¹ce opady atmosferyczne. To równie¿ gor¹ca para wydobywaj¹ca siê
z g³êbi Ziemi, œwiadcz¹ca o tym, ¿e j¹dro Ziemi jest p³ynne i ma bardzo wysok¹ temperaturê. Gor¹ce Ÿród³a obszarów
geotermalnych na terenie Islandii, co pewien czas wyrzucaj¹ s³up wrz¹cej wody i pary wodnej, a przy bulgocz¹cych
oczkach b³otnych wydzielaj¹cych dymy o zapachu siarki mo¿emy siê poczuæ jak w piekle Dantego. Nasza Ziemia
ca³y czas ¿yje, przekszta³ca siê i ewoluuje, a my wraz z ni¹.
Na wystawie przedstawiamy nasze wizje i wyobra¿enia dotycz¹ce tego prostego zwi¹zku chemicznego, pokazujemy, czym woda jest dla wszystkiego co ¿ywe i martwe.
El¿bieta i Marek Lejbrandtowie
Serwis fotograficzny na str. 470
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27;
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)
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„Stany skupienia wody” – wystawa fotografii
Elżbiety i Marka Lejbrandtów w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
8 września – 29 października 2017 (patrz str. 479)

Ryc. 1. Czerwony Kanion, okolice Mui Ne – Wietnam

Ryc. 4. Żywioł. Wodospad Skógafoss na rzece Skoga
– Islandia

Ryc. 2. Szronem malowane, Szrenica, Karkonoski Park Narodowy – Polska

Ryc. 3. Wrzący kocioł. Pole geotermalne Hverarond – Islandia.
Ryc. 1 i 3 fot. E. Lejbrandt
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Ryc. 5. Wytrysk wody. Gejzer Strokkur – Islandia.
Ryc. 2, 4 i 5 fot. M. Lejbrandt

