
Fokozódó kitermelő-ipari tevékenység Argentína Neuquén
tartományában



Szénhidrogén koncessziók Neuquén-ben



Szénhidrogén-tevékenységek Neuquén-ben 
(piros)



- Az Auca Mahuida
természetvédelmi terület 1996-ban, 
tartományi rendelettel jött létre, 
77020 hektáron.
- 60 km-re van Rincón de los 
Sauces településtől, 100 km-re 
Añelo-tól és 250 km-re Neuquén
várostól.



A terület emblematikus faja: a guanakó

8000 egyed, a Neuquén legnagyobb populációja itt



Az andok kondor fészkelőhelye is itt található

Három bennszülött, védett hüllőfaj 
csak itt fordul elő



A régió 14 bennszülött, védett növényfaja él itt



Lakosok



Jogi eszközök

• Tartományi rendelet N ° 1446/96. 

• 2594/08 törvény, a védett természeti területek • 2594/08 törvény, a védett természeti területek 
tartományi rendszere, Neuquen 
tartományban. (Még mindig nem szabályoz 
megfelelően). 

• Általános terv készült 2000-ben, még nincs 
jóváhagyva.



Kőolaj-kitermelés az Auca Mahuida
természetvédelmi területen



Fokozódó szénhidrogén-tevékenység

- 2012 végén a neuquén-i tartományi kormányzat engedélyezte a 

Total Austral cég számára nem-hagyományos kút nyitását az 

Auca Mahuida természetvédelmi területen.

Ez az egyetlen védett terület a világon, ahol a repesztés 
megengedett.



A kutak engedélyezésénél előfordult problémák

• Nem volt közmeghallgatás

• Környezeti hatásvizsgálat hibái, téves 
információk, a hatások elbagatellizálása. 

• A természetvédelmi hatóság KHV szakértői • A természetvédelmi hatóság KHV szakértői 
véleményét nem vették figyelembe

• A helyi lakosság érdekeit nem vették 
figyelembe.



A nem-hagyományos kutaknál megfigyelt hatások

• Nagyobb területen helyezkedik el, mint a hagyományos – nagyobb 
területátalakító, zavaró hatás

• Jelentős infrastruktúra ill. útépítés (az élőhelyek feldarabolódásával is jár)

• Gázszivárgás, kutatási fázisban gázfáklyázás is



A nem-hagyományos kutaknál megfigyelt hatások

• A terület vízellátottságához képest sok víz és vegyianyag használata

• A használt (repesztő)folyadék, szennyvíz megfelelő kezelés nélkül kerül 
visszasajtolásra



.

- Jelentősen megnőtt 
járműforgalom (pl. szállító 
kamionok, infrastruktúra-
építéshez és működtetéshez)

– zaj- és légszennyezés, zavarás

A nem-hagyományos kutaknál megfigyelt hatások

– zaj- és légszennyezés, zavarás



Jellemző hatások még:

• Kiégett és károsodott növényzet

• Az ülepítő-medencékbe stb. pusztult madarak

• Jelentős szálló por

• A tájkép lepusztul



A Neuquén-i Szektorközi repesztés-ellenes 
szövetség

• Szakszervezetek, civilszervezetek, politikai pártok 
és a Mapuche őslakos szövetség a tagja.



Tüntetés a Chevron – YPF paktum ellen




