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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – marzec 2013
Miros³aw Rutkowski1
Marzec przyniós³ – podobnie jak poprzednie miesi¹ce – pokaŸn¹ porcjê artyku³ów o gazie ³upkowym i nieporównywalnie mniejsz¹ garstkê newsów z innych
zak¹tków geologii.
Uwagê mediów przyci¹gnê³y miêdzy
innymi wyniki wyborów... na Grenlandii.
Gdyby nie globalne ocieplenie, zapowiadaj¹ce uwolnienie czêœci wyspy z okowów lodu, zapewne nikt by nie zwróci³ uwagi na tak
marginalne wydarzenie polityczne. Jednak wyniki badañ
wskazuj¹ce, ¿e ju¿ wkrótce spod lodu mog¹ siê wy³oniæ
spore zasoby metali ziem rzadkich, ¿elaza, cynku, a tak¿e
ropy naftowej i gazu ziemnego, sprawi³y, ¿e najwiêksze
potêgi gospodarcze œwiata zainteresowa³y siê wysp¹ zamieszka³¹ przez zaledwie 57 tys. mieszkañców. Wyœcig do
potencjalnych bogactw rozpoczê³y Chiny i Unia Europejska. Grenlandia formalnie nale¿y do Danii, ale cieszy siê
spor¹ autonomi¹. Zmiana w³adzy w tym regionie mo¿e
mieæ decyduj¹ce znaczenie dla koncernów górniczych.
Pisz¹ o tym Maciej Czarnecki i Andrzej Kublik w artykule
„Grenlandia po wyborach otworzy z³o¿a metali ziem rzadkich” opublikowanym 14 marca w portalu wyborcza.biz.
Wed³ug oceny autorów tekstu aspiruj¹ca do objêcia w³adzy
partia Siumut chce zmieniæ restrykcyjn¹ politykê dotychczasowego premiera Kuupika Kleista, który wyda³ co prawda
140 koncesji górniczych, ale zabroni³ eksploatacji surowców zawieraj¹cych nawet œladowe domieszki substancji
promieniotwórczych.
Metale ziem rzadkich zainspirowa³y te¿ Rzeczpospolit¹, która zamieœci³a 23 marca tekst Paw³a Ró¿yñskiego
zatytu³owany „Lantanowe imad³o”. Autor omawia problem
monopolu Chin na produkcjê tych kluczowych dla nowoczesnych technologii surowców oraz mo¿liwoœci jego prze³amania, miêdzy innymi poprzez wznowienie poszukiwañ
w porzuconych swego czasu obszarach perspektywicznych.
Jednym z nich mo¿e byæ pó³nocno-wschodnia Polska,
gdzie Pañstwowy Instytut Geologiczny koncentruje swoje
prace analityczne. O znaczeniu metali ziem rzadkich mówi
dyrektor instytutu prof. Jerzy Nawrocki: „Jeœli Unia bêdzie
prowadziæ dotychczasow¹ politykê klimatyczn¹ i naciskaæ
na wiêksze wykorzystanie energii s³onecznej i wiatrowej,
to potrzeby bêd¹ ju¿ niebotyczne”.
Japoñskie ministerstwo gospodarki poinformowa³o
12 marca o przeprowadzeniu pierwszej na œwiecie pomyœlnej próby eksploatacji hydratów metanu z dna oceanu.
Odwiert w rowie Nankai, na wodzie o g³êbokoœci 1000 m,
wykona³ supernowoczesny statek wiertniczy Chikyu. Przez
szeœæ dni utrzymywano produkcjê gazu ziemnego w wyso-

koœci 20 tys. m3 na dobê ze z³o¿a le¿¹cego 300 m pod
powierzchni¹ dna morskiego. Nie jest to wynik osza³amiaj¹cy, jeœli porównamy go do wydajnoœci klasycznych otworów gazowych, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e chodzi o instalacjê
testow¹, w której wypróbowano ca³kowicie now¹ metodê
uwalniania metanu drog¹ dekompresji, a przy okazji uzyskano przep³yw o znaczeniu najzupe³niej przemys³owym.
Ta sensacyjna wiadomoœæ doczeka³a siê nik³ego rezonansu w prasie krajowej – byæ mo¿e z powodu niewiedzy
o prze³omowym znaczeniu osi¹gniêcia, porównywalnego
z pocz¹tkami rewolucji ³upkowej. Tekst omawiaj¹cy wydarzenie ukaza³ siê 12 marca w portalu wyborcza.biz.
Z informacji krajowych godna uwagi wydaje siê deklaracja premiera Donalda Tuska potwierdzaj¹ca wolê realizacji programu j¹drowego. Pisze o tym Justyna Piszczatowska w artykule „Atomowe rozmowy na szczycie” opublikowanym 13 marca w Rzeczypospolitej. O polskim projekcie
budowy elektrowni atomowych dyskutowano w czasie posiedzenia Rady Ministrów. Premier powiedzia³ m.in.: „Nasze
bezpieczeñstwo w ci¹gu najbli¿szych 10–12 lat nie zale¿y
od wykorzystania energetyki j¹drowej. Wydaje siê jednak,
¿e w d³u¿szej perspektywie technologia ta jest Polsce
potrzebna”.
Autorka artyku³u przytacza te¿ inn¹ wa¿n¹ dla geologów
wypowiedŸ premiera, która pad³a na tym samym posiedzeniu Rady Ministrów: „Chcemy przekonaæ unijnych partnerów, ¿e konkurencyjnoœæ Europy wymaga niskich cen
energii. Byæ mo¿e uda siê skorygowaæ strategiê Unii Europejskiej w odniesieniu do wêgla brunatnego”.
STRZYC CZY GOLIÆ? – OTO JEST PYTANIE
Mimo ¿e szanse na powodzenie polskiego programu
eksploatacji gazu z ³upków nadal s¹ niepewne, to Ministerstwo Finansów 28 lutego og³osi³o projekt ustawy o specjalnym podatku wêglowodorowym od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Œcis³ego zdefiniowania stawek i sposobu ich pobierania domagali siê od dawna przedsiêbiorcy.
Propozycje fiskusa omawia³y w pierwszych dniach marca
wszystkie wiêksze gazety finansowe, miêdzy innymi artyku³ „Ministerstwo Finansów ³askawsze dla gazu z ³upków”
opublikowa³ 3 marca portal gospodarczy Gazety Wyborczej
– wyborcza.biz.
Wbrew pierwotnym obawom suma op³at nie obci¹¿y
zysków brutto inwestorów o wiêcej ni¿ 40%. Przedsiêbiorcy
po przedstawieniu wczeœniejszych projektów MF wyliczyli,
¿e mo¿e to byæ obci¹¿enie znacznie wiêksze, siêgaj¹ce 70%.
Wiceminister Piotr WoŸniak zapewnia³ ich jednak podczas
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spotkañ na pocz¹tku roku, ¿e nie dopuœci do przekroczenia
limitu 40%.
Wydaje siê, ¿e rozs¹dek zwyciê¿y³ i pocz¹tkowe zakusy fiskusa zosta³y znacznie zredukowane. Liczne zmiany
dotycz¹ równie¿ korzystniejszych sposobów amortyzacji
sprzêtu i lepszego uwzglêdnienia strat ponoszonych na
skutek niepowodzeñ poszukiwawczych. Oczywiœcie, przedsiêbiorcy zg³aszaj¹ mnóstwo zastrze¿eñ do proponowanych rozwi¹zañ, ale zasadniczo idea zwiêkszenia wysokoœci podatków – nie tylko od eksploatacji niekonwencjonalnych wêglowodorów, ale równie¿ klasycznych z³ó¿ ropy
i gazu – nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ.
Resort finansów podkreœla, ¿e ³¹czne podatki od eksploatacji z³ó¿ niekonwencjonalnych w Polsce i tak bêd¹
ni¿sze ni¿ w innych krajach. W Norwegii wynosz¹ one
68%, w Wielkiej Brytanii 62%, w Australii 55%. Niskie
podatki maj¹ zachêciæ koncerny naftowe do inwestowania w naszym kraju, a wobec braku satysfakcjonuj¹cych
wyników testów z³o¿owych zaczyna to stanowiæ pewien
problem. G³oœne wycofanie Exxona spowodowane by³o
zapewne zmian¹ kierunku inwestowania w skali globalnej,
jednak pog³oski o innych firmach zastanawiaj¹cych siê
nad dalszym prowadzeniem dzia³añ w Polsce mog¹ dotyczyæ niepomyœlnych wyników poszukiwañ. Jak 13 marca donios³a PAP, spó³ka Talisman wyda³a ju¿ oficjalny
komunikat o mo¿liwoœci rezygnacji z dalszych poszukiwañ w Polsce. Jako powód poda³a ograniczenie bud¿etu
na kierunkach uznanych za niestrategiczne. Bezpoœredni¹
przyczyn¹ jest prawdopodobnie negatywny wynik w trzech
kolejnych odwiertach spó³ki na Pomorzu.
Decyzja Ministerstwa Finansów mo¿e zahamowaæ nieprzemyœlane kroki inwestorów, jednak zapobiec im zdo³a
tylko sukces eksploatacyjny – najlepiej spektakularny –
który uda siê odnieœæ w koñcu jednej z firm. Niestety, s¹dz¹c
po informacjach docieraj¹cych z koncesji Wejherowo, raczej
nie bêdzie to PGNiG.
Na marginesie rozwa¿añ o systemie opodatkowania
wêglowodorów nale¿y przypomnieæ, ¿e zanim dojdzie do
rozwiniêcia eksploatacji na wiêksz¹ skalê regulacje zmieni¹ siê zapewne jeszcze kilkakrotnie. W prowincji Alberta
(Kanada) od pocz¹tku ³upkowej rewolucji prawo podatkowe nowelizowano dziewiêæ razy.
AWANTURA O BAKTERIE Z JEZIORA WOSTOK
Sensacyjne doniesienie o odkryciu zupe³nie nieznanych nauce bakterii w próbkach pobranych w styczniu
2013 roku z jeziora Wostok na Antarktydzie obieg³o ³amy
œwiatowych mediów. ród³em informacji by³a wypowiedŸ
Siergieja Bu³ata z Instytutu Fizyki Nuklearnej w Petersburgu, który powiedzia³ dziennikarzom, ¿e w wodzie znaleziono DNA o sekwencjach zdecydowanie ró¿ni¹cych siê
od wszystkich znanych nauce, co wed³ug niego wskazuje
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na obecnoœæ ca³kiem nowych form ¿ycia, zapewne unikatowych mikroorganizmów.
Jednak rewolucji w biologii zdaje siê nie bêdzie. Portal
naukowy Polskiego Radia 9 marca przyniós³ dementi szefa
dzia³u genetyki w Instytucie Fizyki Nuklearnej, W³adimira
Koroljowa, który powiedzia³ agencji Interfax, ¿e nieznana
forma ¿ycia to tylko zlepek zanieczyszczeñ. Rzetelne wyniki badañ bêd¹ mo¿liwe, jeœli uda siê skonstruowaæ nowe
urz¹dzenie do poboru czystych próbek wody.
Zagraniczni koledzy rosyjskich badaczy na odkryciu
nie zostawili suchej nitki. W tekstach publikowanych równie¿ w Nature zwracali uwagê na ogólny z³y stan próbki
i spor¹ iloœæ zanieczyszczeñ – a¿ 50% badanej cieczy stanowi³a nafta, u¿ywana przez Rosjan w charakterze p³uczki. Jeden z krytyków napisa³, ¿e „komórki w próbkach
œwiadcz¹ o tym, ¿e jakieœ mikroorganizmy s¹ w stanie
przetrwaæ w tych warunkach, nawet jeœli polaæ je naft¹”.
W tej sytuacji pozostaje nadzieja na znacznie staranniej
prowadzone wiertnicze prace brytyjskie i amerykañskie,
podczas których nie u¿ywa siê nafty, lecz gor¹cej wody.
Zespó³ amerykañski przebi³ w styczniu strop jeziora Whillans i pobra³ próbki, w których wstêpnie stwierdzono obecnoœæ DNA. Ten zbiornik jest po³o¿ony znacznie p³ycej ni¿
Wostok, bo na g³êbokoœci tylko 800 m pod lodem, ale
warunki izolacji s¹ podobne. Brytyjczycy wci¹¿ próbuj¹
siê dostaæ do jeziora Ellsworth, które po³o¿one jest tak jak
Wostok na g³êbokoœci 3 km. Prace komplikuj¹ siê po awarii
na pocz¹tku roku – nie zostan¹ zakoñczone wczeœniej ni¿
w przysz³ym sezonie roboczym.
KRAS WYWO£A£ MIÊDZYNARODOW¥ PANIKÊ
Tragiczny wypadek wydarzy³ siê 28 lutego w Tampie
na Florydzie. Pod domem Jeffa Busha zapad³a siê w nocy
ziemia. Niestety, mê¿czyzna znikn¹³ w zawalisku wraz ze
swoj¹ sypialni¹. Nie uda³o siê go uratowaæ. Lej krasowy,
typowy dla tej czêœci stanu Floryda, po³o¿onej w ca³oœci nad
czynnym systemem jaskiniowym, mia³ g³êbokoœæ 18 m,
a œrednicê 9 m. Wiadomoœæ, ze wzglêdu na niezwyk³e okolicznoœci zdarzenia, natychmiast znalaz³a siê we wszystkich
serwisach informacyjnych. To ca³kiem naturalne, albowiem
news by³ pierwszej wody. Jednak dziennikarze w wielu
krajach postanowili poci¹gn¹æ temat. I tak w Chorwacji
tabloid internetowy 24sata.hr opublikowa³ artyku³ o ca³ej
serii tajemniczych zapadlisk, które jakoby mia³y wywo³aæ
przera¿enie wœród miejscowej ludnoœci (tekst przedrukowa³ 5 marca nasz rodzimy odpowiednik chorwackiego portalu – onet.pl). Nie by³oby w tym nic dziwnego, tyle ¿e
to w³aœnie Chorwacja jest klasycznym przyk³adem dzia³ania erozji krasowej. Tutaj w pocz¹tkach XX w. powstawa³a nauka o jaskiniach, a samo s³owo kras, powszechnie
u¿ywane w geologii, ma Ÿród³os³ów chorwacki: krš – co
znaczy kamieñ. Trudno wiêc uwierzyæ w panikê ludnoœci,
jako ¿ywo przyzwyczajonej od wieków do rozmaitych
przejawów aktywnoœci swoich geologicznych podziemi.

