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GEOINFORMACJA
Obserwacje GeoInformacyjne
Tomasz Na³êcz1
„Informacja to jeden z najdro¿szych towarów na œwiecie”

W czasach nazywanych wiekiem informacji istotne znaczenie zyskuj¹ trzy
terminy: informacja, wiedza i innowacyjnoœæ, które decyduj¹ o rozwoju wiêkszoœci
przedsiêbiorstw. S¹ to fundamenty postêpu
spo³eczeñstwa informacyjnego. Wiedza
nabiera nowego znaczenia i staje siê wartoœci¹ równowa¿n¹ z tradycyjnymi zasobami, takimi jak ziemia, kapita³ i praca,
a nawet stanowi podstawow¹ przewagê konkurencyjn¹ we
wspó³czesnej gospodarce. Zaawansowane rozwi¹zania technologiczne wykorzystywane s¹ praktycznie w ka¿dej dziedzinie, u³atwiaj¹c dostêp do potê¿nych zasobów informatycznych. Odpowiednio przetworzone informacje generuj¹
wiedzê, która staje siê zasadniczym elementem odpowiedzialnym za innowacyjnoœæ niemal w ka¿dej dziedzinie.
Obecnie ma³o kto poszukuje danych pierwotnych, wiêkszoœæ z nas potrzebuje informacji przetworzonej, gotowej
do wykorzystania.
Du¿a czêœæ danych, których ca³kowita iloœæ, jaka powstanie w 2020 r., szacowana jest na 35 zetaoktetów, to
zasoby daj¹ce siê powi¹zaæ z lokalizacj¹, a wiêc zaliczane s¹
do geoinformacji. Zgodnie z ogóln¹ definicj¹ geoinformacja
to informacja dotycz¹ca obiektów przestrzennych (zjawisk
œwiata rzeczywistego zwi¹zanych z okreœlonym miejscem
lub obszarem geograficznym) powi¹zanych z powierzchni¹
Ziemi. W zakresie geologii, gdzie praktycznie ca³oœæ zasobów odnosi siê do konkretnej lokalizacji w przestrzeni,
przyjê³o siê u¿ywaæ terminu (geo)informacja geologiczna.
Iloœæ docieraj¹cych do odbiorców informacji jest coraz
wiêksza, a jednoczeœnie ich uzyskanie jest ³atwiejsze i szybsze; fakty te maj¹ istotne znaczenie zarówno na poziomie
spo³ecznym, jak i gospodarczym. Odgrywaj¹ te¿ istotn¹
rolê na poziomie indywidualnym, lokalnym, pañstwowym
i globalnym. Ogólnym za³o¿eniem budowy spo³eczeñstwa
informacyjnego jest gwarancja powszechnego dostêpu do
informacji dla ka¿dego obywatela. W wyniku takich za³o¿eñ powstaje coraz wiêcej serwisów informacyjnych, zarówno lokalnych, jak i o znacznie szerszym zasiêgu. Bardzo
dobrym przyk³adem jest dyrektywa dostêpu do informacji
o œrodowisku umo¿liwiaj¹ca dostêp do danych gromadzonych przez instytucje pañstwowe. Pokazuje to, jak du¿a
odpowiedzialnoœæ ci¹¿y na strukturach pañstwowych,
których zadaniem jest uporz¹dkowanie lawinowo narastaj¹cych zasobów informacyjnych. Wyjœciem naprzeciw
zapotrzebowaniu spo³ecznemu na precyzyjn¹ informacjê
publikowan¹ na mapach jest infrastruktura informacji

przestrzennej strukturalizuj¹ca dane przestrzenne, której
nadrzêdne zasady zdefiniowane zosta³y na poziomie europejskim w postaci dyrektywy INSPIRE („Infrastruktura
informacji przestrzennej w Europie”). Tak wiêc informacje
tworzone na ró¿nych poziomach strukturalnych uk³adaj¹
siê w jedn¹ powi¹zan¹ ca³oœæ.
S³u¿by geologiczne nie pozostaj¹ w tyle z integracj¹
danych. Od ponad 6 lat z sukcesem rozwijany jest projekt
OneGeology, którego g³ównym celem jest publikacja w sieci zharmonizowanej mapy geologicznej œwiata. Za³o¿enia
tego projektu s¹ zgodne zarówno z dyrektyw¹ INSPIRE,
jak i z najnowszymi standardami geomatycznymi. Kolejn¹
wart¹ odnotowania inicjatyw¹ jest projekt European Geological Data Infrastructure (EGDI) zmierzaj¹cy do stworzenia jednolitej infrastruktury informacyjnej dla europejskich
s³u¿b geologicznych.
Czy wobec tego ktoœ jeszcze jest zainteresowany analogow¹ informacj¹ geologiczn¹? Czy w obecnej sytuacji
mapy wydawane na papierze pozostan¹ jedynie domen¹
hobbystów i kolekcjonerów? OdpowiedŸ na tak prowokacyjnie postawione pytanie nie jest ³atwa. W czasach, kiedy
króluj¹ takie terminy jak globalizacja, serwer, interdyscyplinarnoœæ, wirtualizacja, standardy informatyczne, bez
w¹tpienia ci¹gle znajd¹ siê osoby, które chc¹ skorzystaæ
z papierowych map lub dokumentacji geologicznych. Z jednej strony trudno sobie wyobraziæ geologa pracuj¹cego
w terenie bez mapy, a z drugiej rynek geologiczny w kraju
wci¹¿ w zbyt ma³ym stopniu korzysta z nowoczesnych
technologii informatycznych.
Obecnie, szukaj¹c informacji o hotelu czy innej nieruchomoœci, najczêœciej korzystamy z serwisów mapowych
w Internecie (Google, Geoportal). Informacja przedstawiona na mapie jest czytelniejsza, gdy¿ widzimy dan¹ lokalizacjê wraz z jej otoczeniem. W serwisach informacyjnych
mo¿emy zobaczyæ tak¿e dodatkowe dane specjalistyczne,
tzw. warstwy informacyjne: mapy geologiczne, nieruchomoœci, obszary chronione, punkty monitoringowe i wiele
innych. Dane te maj¹ szczególne znaczenie dla grup zawodowych, które korzystaj¹ z nich w codziennej pracy. Nale¿y
te¿ podkreœliæ odpowiedzialnoœæ pañstwa i samorz¹dów,
gdy¿ s¹ one bezpoœrednim producentem tych zasobów. Tak
wiêc zapotrzebowanie na geoinformacjê ma charakter powszechny i wielop³aszczyznowy. W tym œwietle szczególnego znaczenia nabiera (geo)informacja geologiczna, która
staje siê wizytówk¹ s³u¿by geologicznej.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y postawiæ kilka pytañ,
na które bêdziemy starali siê odpowiedzieæ, publikuj¹c
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cyklicznie felietony zwi¹zane z geoinformacj¹. Jakie s¹
wymagania i oczekiwania wobec pañstwowej s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej w kontekœcie udostêpniania
informacji geologicznej? Jaki powinien byæ model udostêpniania informacji przez s³u¿bê geologiczn¹? Jak zmobilizowaæ u¿ytkowników do aktywnego korzystania z narzêdzi informatycznych i siêgania do cyfrowych zasobów
geoinformacyjnych?
Obecnie coraz czêœciej spotykamy siê z zapotrzebowaniem nie na Ÿród³owe dane geologiczne, lecz na informacje przetworzone, niezbêdne do wspierania procesów
decyzyjnych. Niewielu u¿ytkowników danych geoinformacyjnych rozumie geologiê (i wydaje siê, ¿e nie musz¹,
gdy¿ od tego s¹ specjaliœci), co wcale nie oznacza, ¿e nie
mo¿na dostarczyæ im takiego materia³u, który bêdzie dla
nich zrozumia³y i u¿yteczny. Na przyk³ad niewielu z nich
interesuj¹ parametry gruntu, ale wielu chcia³oby wiedzieæ,
gdzie mo¿na bezpiecznie wybudowaæ dom. Nale¿y zdawaæ
sobie sprawê, ¿e zapotrzebowanie na informacjê geologiczn¹
jest ogromne na wielu poziomach: naukowym, administracyjnym i inwestycyjnym. Naukowcy potrzebuj¹ danych do
badañ i eksperymentów, administracja wymaga informacji
do procesów decyzyjnych, a inwestorzy oczekuj¹ wsparcia
przy podejmowaniu decyzji maj¹cych wymiar ekonomiczny. Wa¿ne jest, aby informacja by³a odpowiednio sprofilowana dla ró¿nych grup odbiorców, gdy¿ w du¿ej mierze nie
s¹ oni geologami (np. planiœci, leœnicy, geodeci, inwestorzy). I tu pojawia siê pytanie: w jaki sposób „sprofilowaæ”
informacjê geologiczn¹, by sta³a siê dla nich dostêpna
i zrozumia³a?
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W Polsce pañstwo od wielu lat inwestuje w nowoczesne formy przetwarzania informacji geologicznej. Powsta³o
wiele serwisów informacyjnych – np. CBDG, MIDAS,
geoportal geologiczny, by wymieniæ tylko kilka najwa¿niejszych. Ale czy – lub w jakim stopniu – spe³niaj¹ one
wymagania u¿ytkowników?
Jak to krótko przedstawiono wczeœniej, znaczenie informacji geologicznej jest doœæ wszechstronne, a zapotrzebowanie na us³ugi w tej dziedzinie szybko roœnie. Problemem
staje siê jednak czytelnoœæ i u¿ytecznoœæ prezentowanych
zasobów, a tak¿e popularyzacja mo¿liwoœci ró¿norodnych
zastosowañ geoinformacji wœród spo³eczeñstwa, poszczególnych grup zawodowych oraz administracji pañstwowej
ró¿nego szczebla. Niew¹tpliwie, bior¹c pod uwagê wagê,
jak¹ zyskuj¹ w ostatnim czasie zagadnienia dotycz¹ce zasobów mineralnych i zasobów wód podziemnych, zmian klimatycznych czy te¿ zrównowa¿onego zarz¹dzania œrodowiskiem, geoinformacja bêdzie kluczowym elementem ró¿norodnych analiz i decyzji zwi¹zanych z tymi problemami.
Cykl felietonów poœwiêconych g³ównym zagadnieniom
dotycz¹cym (geo)informacji geologicznej w Polsce, który
zamierzam zaproponowaæ Pañstwu na ³amach Przegl¹du
Geologicznego, a zwi¹zanych z takimi aspektami jak m.in.
infrastruktura informacji przestrzennej, standardy geomatyczne czy us³ugi sieciowe, ma na celu przybli¿enie tej niezwykle wa¿nej obecnie problematyki o wielorakich wp³ywach na rozwój kraju. Mam tym samym nadziejê, ¿e te
i inne kwestie stan¹ siê przedmiotem wielu istotnych artyku³ów i polemik na ³amach PG. Pozwoli to nam, u¿ytkownikom, lepiej zrozumieæ i oceniæ problemy informacji geologicznej w Polsce, z jakimi na co dzieñ siê spotykamy,
a w efekcie d¹¿yæ do ich rozwi¹zania.

