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2021 r. Zakoñczenie prac jest planowane na trzeci kwarta³
2021 r. Oczekuje siê, ¿e w szczytowym okresie produkcji
z³o¿e Ruby bêdzie dziennie dostarczaæ 16 tys. bbl ropy naftowej i 2,3 mln m3 gazu ziemnego. Koncesja, na obszarze
której znajduje siê z³o¿e Ruby, jest w³asnoœci¹ BHP Group
(68,46%) i National Gas Company of Trinidad and Tobago
(31,54%).
Brytyjska spó³ka SDX Energy pierwsz¹ fazê tegorocznej kampanii wiertniczej w Maroku rozpoczê³a od wykonania odwiertu poszukiwawczo-badawczego OYF-3.
Kampania wiertnicza sk³ada siê z trzech odwiertów rozpoznawczych i badawczych na eksploatowanym obszarze
basenu Gharb (75% udzia³ów). Odwiert OYF-3 celuje w
formacjê Guebbas, zlokalizowan¹ na g³êbokoœci ok. 1160
m. Drugi otwór, KSR-17, bêdzie skierowany na formacjê
Hoot, znajduj¹c¹ siê na g³êbokoœci ok. 1720 m. Trzeci
odwiert, KSR-18, jest odwiertem dwukierunkowym – ma
przewierciæ formacjê Guebbas na g³êbokoœci 1600 m p.p.t.
i formacjê Hoot na g³êbokoœci ok. 1790 m p.p.t. Zakoñczenie kampanii ma nast¹piæ w lipcu 2021 r. Druga faza wierceñ marokañskich rozpocznie siê we wrzeœniu lub

paŸdzierniku 2021 r. Oczekuje siê, ¿e jeszcze w tym roku
do portfolio firmy zostanie dodanych 11 odwiertów.
Oprócz kampanii marokañskiej SDX Energy prowadzi
tak¿e dzia³ania w Egipcie. W czerwcu planuje wznowiæ
prace wiertnicze na obszarze koncesji West Gharib oraz
przyst¹piæ do zagospodarowania z³o¿a South Disouq w
delcie Nilu, gdzie odwiert poszukiwawczy Hanut-1X,
zaplanowany na trzeci kwarta³ tego roku, ma zwiêkszyæ
wydobywalne zasoby spó³ki o 4 mld m3.
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
rozpoczê³a eksploatacjê z³o¿a gazowego Liuhua 29-2 na
wschodnim Morzu Po³udniowochiñskim, ok. 300 km na
po³udniowy wschód od Hongkongu, na wodach o g³êbokoœci ok. 750 m. W tym roku jest spodziewane osi¹gniêcie
szczytowej produkcji, szacowanej na ok. 1,2 mln m3 gazu
ziemnego dziennie. CNOOC jest w 100% udzia³owcem
koncesji.
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Chmury i nocne niebo – wystawa czasowa w PAN Muzeum Ziemi
Warszawa, 21.06–22.08.2021 r.
Obserwuj¹c przyrodê, warto czasem spojrzeæ w
górê. Ponad Ziemi¹ rozgrywa siê niepowtarzalny
spektakl, w którym g³ównymi bohaterami s¹ przyjmuj¹ce rozmaite kszta³ty i pobudzaj¹ce wyobraŸniê
chmury. Powsta³y one w wyniku kondensacji pary
wodnej i stanowi¹ bardzo wa¿ny element obiegu wody
w przyrodzie. Natomiast dla spogl¹daj¹cych na nie
ludzi mog¹ byæ Ÿród³em informacji o zbli¿aj¹cych siê
zmianach pogody, zwi¹zanych np. z nadejœciem frontu
atmosferycznego.
Wystawa fotografii prezentowana w PAN Muzeum
Ziemi w Warszawie przedstawia dziesiêæ g³ównych rodzajów chmur wed³ug klasyfikacji Œwiatowej Organizacji
Meteorologicznej, przez co pe³ni rolê edukacyjn¹. Fotografie chmur i ich opisy – wraz z ³aciñskimi nazwami –
pomog¹ rozpoznawaæ poszczególne chmury piêtra niskiego, œredniego oraz wysokiego. Ekspozycjê uzupe³niaj¹ fotografie nocnego nieba.

Altocumulus stratiformis (Ac str) w fazie rozpadu
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Warszawa, al. Na Skarpie 27
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Ekspozycja czynna
od 21 czerwca do 22 sierpnia 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)
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Cumulus congestus pileus (Cu con pil). Obie fot. M. Wierzbicki

