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Najbardziej istotne dla geologii informacje w paŸdzierniku nap³ynê³y z Brukseli. Dotyczy³y oczywiœcie gazu z ³upków, a konkretnie stanowiska Parlamentu Europejskiego w kwestii potencjalnej
szkodliwoœci szczelinowania hydraulicznego. GroŸba zaostrzenia przepisów w postaci dyrektywy obowi¹zuj¹cej wszystkie
kraje unijne z pewnoœci¹ zahamowa³aby
i bez tego w¹t³y rozwój nowej ga³êzi przemys³u naftowego.
Czy Komisja Europejska podtrzyma stanowisko eurodeputowanych? To siê dopiero oka¿e, ale nieweso³a refleksja
o wp³ywie polityków na badania naukowe i rozwój nowych
technologii nasuwa siê sama. Nie pierwszy raz zreszt¹.
Tymczasem za oceanem rewolucja ³upkowa wkracza
ju¿ na rynek ropy naftowej. Jak 11 paŸdziernika poda³a
PAP, najnowsza ocena Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej wskazuje, ¿e Stany Zjednoczone, dziêki zagospodarowaniu z³ó¿ niekonwencjonalnych, ju¿ w przysz³ym
roku stan¹ siê najwiêkszym producentem ropy naftowej
wœród krajów niezrzeszonych w OPEC, wyprzedzaj¹c obecnego lidera – Rosjê.
Aresztowanie we wrzeœniu br. aktywistów organizacji
Greenpeace podczas próby wejœcia na platformê Gazpromu
na Morzu Peczorskim odbi³o siê g³oœnym echem w œwiatowych mediach. Zdumienie budzi³a kwalifikacja czynu jako
aktu piractwa, za co grozi w Rosji kilkanaœcie lat ³agru
(w paŸdzierniku zmieniono zarzut na ³agodniejszy, równie¿ zagro¿ony wieloletni¹ odsiadk¹). Przy okazji media
zajê³y siê okolicznoœciami protestu, który mia³ jednak
pewne racjonalne podstawy. Iwona Trusewicz w tekœcie
pod tytu³em „Tajemnica arktycznej platformy Gazpromu”
opublikowanym 9 paŸdziernika w portalu Rzeczypospolitej ekonomia.rp.pl pisze, ¿e stan obiektu od dawna budzi³
niepokój zarówno niezale¿nych ekspertów, jak i pracowników Gazpromu. Do eksploatacji z³o¿a Priraz³omnaja przystosowano bowiem star¹ platformê Hutton, która po latach
pracy na Morzu Pó³nocnym mia³a zostaæ pociêta na z³om.
Doln¹, zanurzon¹ czêœæ platformy od lat 90. XX wieku
budowa³o rosyjskie przedsiêbiorstwo Sewmasz, jednak,
jak powiedzia³ w zesz³ym roku dziennikarzom w Murmañsku szef jednej ze spó³ek Gazpromu Gennadij Lubin, a¿
80% urz¹dzeñ mia³o wady, co zmusi³o zarz¹d firmy do
zakupów za granic¹. Obecnie platforma ma byæ w pe³ni
zdolna do operacji w najtrudniejszych na œwiecie warunkach klimatycznych, ale w¹tpliwoœci pozosta³y.
Pozostaj¹c w krêgu informacji dotycz¹cych naszego
wschodniego s¹siada, nale¿y odnotowaæ doniesienia o wydobyciu z dna jeziora Czebarku³ najwiêkszego od³amka

meteorytu, który 15 lutego rozerwa³ siê nad Czelabiñskiem. Obiekt o wadze 570 kg znaleziono na g³êbokoœci
13 m. Ca³y meteoryt mia³ prawdopodobnie œrednicê 18 m
i wa¿y³ oko³o 11 tys. ton. O znalezisku powiadomi³ za BBC
17 paŸdziernika portal Gazety Wyborczej – gazeta.pl.
„Odkryto krew w ¿o³¹dku komara, który ma 46 mln lat”
– donosi³ za LiveScience 16 paŸdziernika portal onet.pl.
Po raz pierwszy na œwiecie sztuka ta uda³a siê naukowcom
z zachodniej Montany, a obiektem badañ by³ znakomicie
zachowany w ³upku eoceñski owad, podarowany Muzeum
Historii Naturalnej w Waszyngtonie przez anonimowego
darczyñcê. Uwagê badaczy zwróci³ wzdêty brzuch komara
o widocznej jeszcze ciemnej barwie, wyraŸnie wskazuj¹cej
na spo¿ycie. Skamielinê poddano obróbce termicznej, a wydzielaj¹ce siê opary zbadano spektrometrem masowym.
Wyodrêbniono porfirynê, wchodz¹c¹ w sk³ad hemoglobiny, co stanowi prawie pewny dowód na obecnoœæ krwi.
Niestety, nie uda³o siê ustaliæ, kogo uk¹si³ badany osobnik,
albowiem analiza DNA nie pozwala na identyfikacjê œladów starszych ni¿ 6,8 tys. lat.
KOLEJNA PORA¯KA
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Batalia o uniemo¿liwienie poszukiwañ gazu ³upkowego w Europie toczy siê na wielu frontach. Jeden z najwa¿niejszych przebiega w Parlamencie Europejskim, który
jest w stanie wprowadziæ przepisy praktycznie blokuj¹ce
dzia³alnoœæ inwestorów, posiadaj¹cych teoretycznie pe³ne
prawo do prowadzenia prac na wykupionych koncesjach.
Rozk³ad si³ politycznych w najwa¿niejszym organie Unii
Europejskiej jest niekorzystny dla zwolenników eksploatacji wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Niewielk¹ przewagê maj¹ bloki socjaldemokratów i Zielonych, którzy, nie wiadomo dlaczego, jak jeden m¹¿
uwa¿aj¹, ¿e szczelinowanie mo¿e stwarzaæ zagro¿enie dla
œrodowiska i dlatego na wszelki wypadek nale¿y go zabroniæ. Poniewa¿ nie mog¹ lub raczej nie chc¹ tego zrobiæ
wprost – jedn¹ uchwa³¹, jak we Francji – to próbuj¹ znanym sposobem: tak, ale… Owo „ale” przybiera obecnie
szlachetn¹ postaæ ochrony œrodowiska naturalnego.
W lipcu br. przeciwnicy szczelinowania odnieœli pierwsze zwyciêstwo. Do projektu dyrektywy Komisji Europejskiej dotycz¹cej wymogu sporz¹dzania oceny oddzia³ywania na œrodowisko przeró¿nych projektów potencjalnie
szkodliwych dla natury – od tuczarni œwiñ po sk³adowiska
materia³ów radioaktywnych – komisja ds. œrodowiska PE
doda³a poprawkê obejmuj¹c¹ tym obowi¹zkiem równie¿
szczelinowanie hydrauliczne. W ka¿dej postaci i w ka¿dym
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zakresie, nawet na etapie rozpoznania zasobów. Gdyby
takie przepisy uda³o siê wprowadziæ w ¿ycie, to inwestorzy, dzisiaj narzekaj¹cy na mordêgê administracyjn¹
zwi¹zan¹ z krajowymi przepisami œrodowiskowymi, wspominaliby z rozrzewnieniem czasy sprzed ustanowienia
nowych regulacji unijnych. Najpewniej zrezygnowaliby
z prac w Europie i przenieœli siê do krajów mniej zaanga¿owanych ekologicznie, a nasz kontynent mia³by szansê
zostaæ pierwszym du¿ym obszarem na Ziemi wolnym od
szczelinowania.
W paŸdzierniku europos³owie mieli debatowaæ nad
poprawk¹ komisji ds. œrodowiska.
Wbrew opiniom wyra¿anym przez wielu polskich europos³ów dyskusja niespodziewanie zakoñczy³a siê kolejn¹
pora¿k¹ zwolenników eksploatacji nowych Ÿróde³ energii.
Relacje z debaty mo¿na by³o znaleŸæ w wielu dziennikach
i portalach internetowych, m.in. 9 paŸdziernika w portalu
Rzeczypospolitej ekonomia.rp.pl.
Oficjalna nazwa g³osowanego dokumentu to „Upowa¿nienie dla sprawozdawcy PE do negocjacji z pañstwami
UE projektu dyrektywy o ocenie oddzia³ywania inwestycji
na œrodowisko”. Za przyznaniem mandatu do negocjacji,
zgodnych z wytycznymi komisji ds. œrodowiska, g³osowa³o
332 parlamentarzystów, przeciw by³o 311, a 14 wstrzyma³o siê od g³osu.
Pewnym pocieszeniem jest niska przewaga przeciwników szczelinowania, co oznacza, ¿e mandat do negocjacji
bêdzie s³aby i nadal mo¿liwe jest prowadzenie dyskusji
i szukanie poparcia wœród ró¿nych grup europarlamentarzystów. Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e o zdaniu pojedynczego europos³a w sprawie szkodliwoœci szczelinowania
przes¹dza przynale¿noœæ partyjna, a nie zdrowy rozs¹dek
czy twarde dane naukowe. Podobnie jak we wszystkich
parlamentach na œwiecie.
KONIEC SMOGU W KRAKOWIE?
O zanieczyszczeniu powietrza, zim¹ na po³udniu Polski
przybieraj¹cym postaæ katastrofy ekologicznej, pisaliœmy
wielokrotnie w tej rubryce. Przyznajmy – nieco przekornie, pragn¹c wskazaæ pilniejsze do osi¹gniêcia cele ni¿
walka z nadmiern¹ emisj¹ dwutlenku wêgla, ogniskuj¹ca
uwagê mediów i publicznoœci. O skali zjawiska, spowodowanego powszechnym stosowaniem wêgla w piecach
niewyposa¿onych w ¿adne filtry do oczyszczania spalin,
mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w ci¹gu sezonu grzewczego
w Krakowie, Tychach, Sosnowcu i wielu innych miastach
w³adze wydaj¹ kilkakrotnie ostrze¿enia o koniecznoœci
pozostawania w mieszkaniach ze wzglêdu na drastyczne
przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza py³ami
drobnymi i tlenkami siarki. Po latach ja³owych dywagacji
nad œmierdz¹cym problemem sejmowa komisja ochrony
œrodowiska zaproponowa³a w zesz³ym miesi¹cu projekt
ustawy o stopniowym wycofywaniu, czêœciowo na koszt
pañstwa, wêgla jako paliwa do domowych pieców i kuchni.
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Nie czekaj¹c na ogólnokrajowe rozwi¹zania, sejmik
województwa ma³opolskiego przyj¹³ we wrzeœniu projekt
uchwa³y antysmogowej, w formie jednak nieco ³agodniejszej, ni¿ oczekiwali mieszkañcy Krakowa. Uchwa³a dopuszcza³a do u¿ytku zmodernizowane systemy grzewcze
emituj¹ce do 40 mg py³ów na metr szeœcienny spalin. Jak
donios³a PAP 11 paŸdziernika, decyzja spotka³a siê z krytyk¹ w³adz Krakowa i organizacji obywatelskich. W trakcie konsultacji spo³ecznych za ca³kowitym zakazem u¿ywania paliw sta³ych opowiedzia³o siê 90% ankietowanych.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego
przygotowa³ w zwi¹zku z tym nowy projekt uchwa³y,
zgodnie z którym do ogrzewania budynków i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej dopuszczone zostan¹ tylko gaz
ziemny i olej opa³owy. Nowe przepisy obowi¹zywaæ bêd¹
ju¿ w tym roku przy wydawaniu pozwoleñ na budowê,
a starsze instalacje maj¹ zostaæ zmodernizowane w ci¹gu
najbli¿szych piêciu lat. Zakaz stosowania paliw sta³ych
w Krakowie jest najwa¿niejsz¹ czêœci¹ „Programu ochrony
powietrza dla województwa ma³opolskiego” przyjêtego
pod koniec wrzeœnia przez sejmik województwa. W dokumencie wyznaczono dzia³ania zwi¹zane z popraw¹ jakoœci
powietrza w ca³ym regionie na najbli¿sze 10 lat. Ostateczn¹ decyzjê o kszta³cie dokumentu dotycz¹cego Krakowa sejmik ma³opolski podejmie 25 listopada. Jeœli przepisy
zostan¹ utrzymane w proponowanej wersji, to powstanie
pierwsza w kraju regulacja zakazuj¹ca u¿ywania paliw
sta³ych do celów grzewczych. Miejmy nadziejê, ¿e nie ostatnia, albowiem problem zimowego smogu dotyczy nie tylko
Krakowa, ale wszystkich miast w Polsce. Aby siê o tym
przekonaæ, nie trzeba nawet przeprowadzaæ kosztownych
badañ – wystarczy poci¹gn¹æ nosem.
IDZIE ZIMA Z£A
Zima za pasem, wiêc jak zwykle w prasie pojawi³y siê
przewidywania dotycz¹ce intensywnoœci wra¿eñ, jakie
przyniesie nam najbli¿sza pora roku. Dosyæ przera¿aj¹cy
pogl¹d przedstawia znany rosyjski klimatolog, szef rosyjskiej sekcji Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej i laboratorium astrofizycznego w Sankt Petersburgu Chabibu³³o
Abdusamatow. Uwa¿a on, ¿e w zwi¹zku z malej¹c¹ aktywnoœci¹ S³oñca czeka nas zima stulecia. Temperatura w Polsce mo¿e spaœæ do –40 stopni Celsjusza, Ba³tyk ma zamarzn¹æ, podobnie jak Tamiza i Morze Czarne. Gorzej, ¿e
bêdzie to pocz¹tek okresu oziêbienia, którego apogeum
rosyjski uczony wyznacza na okolice roku 2055. Informacje o prognozie Abdusamatowa mo¿na by³o znaleŸæ 2 paŸdziernika m.in. w portalu Wirtualna Polska.
Hipotezê o wyj¹tkowo surowej zimie potwierdzaj¹ specjaliœci z brytyjskiego Met Office, aczkolwiek wychodz¹
z zupe³nie innych przes³anek – g³ównie dotycz¹cych obserwacji pó³nocno-atlantyckiej oscylacji klimatycznej. Z kolei
meteorolodzy z amerykañskiej agencji NOAA przewiduj¹
raczej ciep³¹ zimê z krótkimi okresami och³odzeñ.
Czytelnicy prasy maj¹ wiêc wybór – baæ siê ju¿ teraz
czy zachowaæ spokój. Warto zapamiêtaæ te przewidywania, by porównaæ je z rzeczywistym rozwojem wydarzeñ.

