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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.
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czekaj¹ na odkrycie. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ p³ytsze akumulacje wêglowodorów, rozpoznane, ale nieeksploatowane z powodów ekonomicznych. W czasach taniej ropy
horyzonty produktywne o mi¹¿szoœci 3 m, 6 m czy 9 m
by³y przez operatorów pomijane, jako nieop³acalne. Po³¹czenie nowych metod przetwarzania danych sejsmicznych ze
zwiêkszon¹ moc¹ obliczeniow¹ komputerów pozwala na
szybki reprocessing materia³ów archiwalnych i wykonanie
nowych wersji interpretacji w celu odwzorowania perspektywicznych obiektów z³o¿owych. W badaniach geofizycznych du¿¹ rolê odgrywa modyfikacja zdjêæ 3-D – rejestracja
w szerokim azymucie (wide-azimuth, WAZ). W odró¿nieniu od standardowej rejestracji fal sejsmicznych obejmuj¹cej w¹ski wycinek obszaru rozchodzenia siê fal (pole
pokryte przez zestaw streamerów) w metodzie WAZ rejestracje pokrywaj¹ znacznie wiêksz¹ czêœæ tego obszaru.
Dziêki temu lepiej t³umione s¹ zak³ócenia koherentne i dok³adniejsze jest odwzorowanie struktur wg³êbnych wraz
z charakterystyk¹ spêkañ i dyslokacji. Innym rozwi¹zaniem
daj¹cym dobre efekty jest wiercenie poziome o ma³ym promieniu. Wszystkie te innowacje okaza³y siê bardzo skuteczne w dotarciu do z³ó¿ poprzednio pominiêtych i zwiêkszeniu
wspó³czynnika sczerpania z³ó¿. Nowe podejœcie jest domen¹
mniejszych, niezale¿nych firm naftowych, które kupuj¹ od
wielkich koncernów niewykorzystane koncesje. Ben Marchive, szef poszukiwañ firmy Energy XXI, jako przyk³ad
skutecznoœci takiego dzia³ania podaje podwy¿szenie wspó³czynnika sczerpania z³o¿a na koncesji West Delta 73 z 55%
do 65%. „Jeœli mamy z³o¿e o zasobach geologicznych rzêdu
100–136 mln t ropy, to 10-procentowa ró¿nica oznacza
bardzo du¿o ropy” – powiedzia³ B. Marchive. S¹ to jednak
sukcesy osi¹gane w bardzo trudnych warunkach geologiczno-z³o¿owych. Odwierty poziome wykonuje siê czêsto
w piaszczystych horyzontach produktywnych o mi¹¿szoœci
3–6 m, z licznymi undulacjami, wiêc wystarczy odchyliæ
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trajektoriê otworu o 1,5–2,5 m, aby wyjœæ z interwa³u
z³o¿owego.
Gazohydraty. Alaska i pó³nocna Kanada obok Oceanu
Spokojnego to obszary, gdzie badania nad gazohydratami
s¹ najbardziej zaawansowane. Na konferencji poœwiêconej
wynikom badañ w rejonie North Slope dyskutowano nad
formami wspó³pracy z dzia³aj¹cymi tam operatorami (BP,
ExxonMobil, ConocoPhillips) i o udostêpnianiu odwiertów
do prób i testów. Koordynatorem programu jest Departament
Zasobów Naturalnych stanu Alaska wspólnie z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych.
Tim Collett ze s³u¿by geologicznej USA przedstawi³
podsumowanie badañ przeprowadzonych w licznych miejscach wystêpowania gazohydratów, przede wszystkim na
stanowiskach Eileen, Tarn, Mount Elbert i Ignik Sikumi.
Uwa¿a on, ¿e te niekonwencjonalne z³o¿a powstawa³y, gdy
istniej¹ce wczeœniej akumulacje wolnego gazu przekszta³ca³y siê w gazohydraty. Warunki ciœnienia i temperatury
odpowiednie dla gazohydratów w wiecznej zmarzlinie wystêpowa³y w okresie 1,6–1,8 mln lat temu, ale zbli¿one
parametry utrzymywa³y siê przez znacznie d³u¿szy okres.
Jest to istotna ró¿nica w porównaniu ze œrodowiskiem
morskim, gdzie hydraty rozwija³y siê znacznie wolniej.
Poniewa¿ pomyœlnie zakoñczone próby eksploatacji by³y
wykonywane metod¹ obni¿ania ciœnienia, T. Collett przypisuje okreœleniu temperatury z³o¿a decyduj¹c¹ rolê w tych
doœwiadczeniach.
S³u¿ba geologiczna Stanów Zjednoczonych oszacowa³a
technicznie wydobywalne zasoby gazohydratów w rejonie
North Slope na 2,6 bln m3 gazu.
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