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Argentyna. „Martwa krowa” o¿ywa. Wydobycie ropy
naftowej z argentyñskiej formacji Vaca Muerta przekroczy³o poziom sprzed pandemii i w grudniu 2020 r.
osi¹gnê³o 124 tys. bary³ek dziennie. Poprzedni rekord,
ustanowiony w marcu 2020 r., by³ o 1000 bbl/d mniejszy.
Analitycy Rystad Energy szacuj¹, ¿e utrzymanie obecnej
aktywnoœci pozwoli uzyskiwaæ do koñca bie¿¹cego roku
150 tys. bbl/d. W przeciwieñstwie do ropy wydobycie gazu
z Vaca Muerta, po raz pierwszy od paŸdziernika 2018 r.,
spad³o poni¿ej 25,5 mln m3/d, ale w du¿ej mierze jest to
zwi¹zane z letnim spadkiem popytu na pó³kuli po³udniowej. Spó³ka energetyczna YPF, która jeszcze 4 lata temu
odpowiada³a za wydobycie ok. 95% ropy ³upkowej Vaca
Muerta, obecnie dzieli ten rynek ze œwiatowymi potentatami, takimi jak Shell, Pan American, Vista, ExxonMobil czy
PlusPetrol. Najwiêkszymi producentami gazu z ³upków
pozostaj¹ w Argentynie koncerny YPF i TecPetrol.

Chocia¿ w Vaca Muerta nie wdro¿ono jeszcze wielu
metod zwiêkszenia wydobycia, basen ten ju¿ teraz mo¿e
konkurowaæ pod wzglêdem produktywnoœci z najzasobniejszymi amerykañskimi formacjami ³upkowymi
w Teksasie i Nowym Meksyku. U podstaw wysokich wskaŸników wydajnoœci odwiertów, osi¹ganych w po³udniowoamerykañskiej rzeczywistoœci, stoi wdra¿anie najlepszych
praktyk i innowacyjnych technologii przetestowanych w
warunkach amerykañskich. Na mo¿liwoœæ zwiêkszenia
sczerpania ropy naftowej z ³upków istotnie oddzia³uje fakt,
¿e stosunek iloœci gazu do ropy w oknie ropnym formacji
Vaca Muerta jest niezwykle niski – zatem z³o¿e to ma nawet
lepsze wskaŸniki jakoœci ni¿ formacja Bakken.
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Magiczne chwile (nie)codziennoœci
– wystawa fotografii Ma³gorzaty Bruj w Muzeum Ziemi w Warszawie
Wystawa obrazuje moj¹ fascynacjê przyrod¹ gór
po³udniowego pogranicza Polski. Zdjêcia przedstawiaj¹
krajobrazy i budowê geologiczn¹ Sudetów oraz Beskidów. Wiêkszoœæ z nich wykona³am w Górach Sto³owych,
gdzie wystêpuj¹ ska³y o zró¿nicowanej odpornoœci na
wietrzenie i erozjê. Na fotografiach uwieczni³am m.in.
progi skalne czy pojedyncze ska³ki w kszta³cie grzybów,
a tak¿e skalne labirynty w B³êdnych Ska³ach.
Ma³gorzata Bruj

Ekspozycja czynna
od 28 lutego do 15 kwietnia 2021 r.
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9:00–16:00
(ceny biletów: normalny – 12 z³, ulgowy – 6 z³)
w niedziele: 10:00–16:00 (WSTÊP WOLNY)
PAN Muzeum Ziemi
Warszawa, al. Na Skarpie 27
www.mz.pan.pl, facebook.com/muzeum.ziemi.pan

Adrspach, Czechy – wejœcie do skalnego labiryntu; górny piaskowiec ciosowy (kreda górna). Fot. M. Bruj
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