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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – lipiec 2014
Miros³aw Rutkowski1
W lipcu ludzie mediów, tak jak wszyscy
porz¹dni obywatele, wyje¿d¿aj¹ gremialnie na wakacje. W redakcjach zostaj¹ nieszczêœni sta¿yœci i pocz¹tkuj¹cy dziennikarze, sma¿¹cy siê w miejskim skwarze
i gor¹czkowo poszukuj¹cy tematów, którymi mogliby zape³niæ powierzone ich opiece ³amy gazet i portali. Czêsto efektem
ich wysi³ków s¹ mro¿¹ce krew w ¿y³ach
teksty o olbrzymim g³owonogu, którego
szcz¹tki znaleziono ponoæ w jakimœ egzotycznym zak¹tku
globu, albo dywagacje na temat zbli¿aj¹cego siê wyrzutu
wysokoenergetycznych cz¹stek z korony s³onecznej, maj¹cego ca³kowicie zdewastowaæ infrastrukturê energetyczn¹
i informatyczn¹ na Ziemi. W tym roku hitem kategorii by³
news o olbrzymim kraterze lodowym odkrytym w lipcu na
Pó³wyspie Jamalskim. Informacja, o dziwo, by³a ca³kowicie prawdziwa, aczkolwiek interpretacja medialna jest
dosyæ odleg³a od standardowego wnioskowania geologiczno-przyrodniczego.
Oczywiœcie, nawet w szczycie sezonu ogórkowego nie
brakuje tematów powa¿nych – niektórzy ¿urnaliœci preferuj¹ sierpniowy termin urlopu, a wszyscy maj¹ pod rêk¹
laptopy równie¿ na chorwackiej pla¿y.
W koñcu lipca wiele publikatorów donios³o, ¿e elektrownia w Be³chatowie znalaz³a siê na pierwszym miejscu
rankingu si³owni europejskich emituj¹cych najwiêcej CO2.
Nastêpne cztery miejsca za naszym energetycznym gigantem zajê³y elektrownie niemieckie. Oceniono emisjê 30
najwiêkszych zak³adów tego typu w Unii Europejskiej.
W doborowym zespole wrogów klimatu znalaz³o siê po
dziewiêæ elektrowni z Niemiec i Wielkiej Brytanii, cztery
z Polski, po dwie z Grecji i W³och oraz po jednej z Estonii,
Hiszpanii, Portugalii i Holandii. Raport przygotowa³a organizacja WWF, a jego tezy rozpowszechni³a PAP w depeszy
z 23 lipca. W opracowaniu przeczytaæ mo¿na by³o ponadto,
¿e Be³chatów produkuje najwiêcej energii spoœród wszystkich ocenianych obiektów. Wydaje siê zatem logiczne, ¿e
emituje najwiêcej CO2. Gdyby podzieliæ nasz¹ elektrowniê
na dwie jednostki, to w ogóle nie znalaz³aby siê na czarnej
liœcie. Niestety, w artyku³ach omawiaj¹cych raport takiej
dziennikarskiej refleksji nie znaleŸliœmy. Szkoda.
Pozostaj¹c w krêgu tematyki wêglowej, nale¿y odnotowaæ, ¿e w lipcu wci¹¿ pojawia³y siê artyku³y o zapaœci ekonomicznej w Kompanii Wêglowej oraz niewiele lepszej
kondycji pozosta³ych œl¹skich koncernów. Rz¹d siêgn¹³ po
nadzwyczajne œrodki i w ekspresowym tempie przygotowa³
projekt zmian legislacyjnych umo¿liwiaj¹cych zawieszenie
na pó³tora roku sp³aty zaleg³ych zobowi¹zañ KW wobec
ZUS. Jak donosi³ 11 lipca portal Onet Biznes Sejm prawie
jednog³oœnie popar³ przed³o¿enie rz¹dowe. Nowe przepisy
mia³yby wejœæ w ¿ycie z dniem og³oszenia, a brak vacatio
legis – jak wskazali autorzy zmian – spowodowany by³
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wa¿nym interesem pañstwa, czyli „ochron¹ tysiêcy miejsc
pracy w regionie œl¹skim”.
Ten sam portal przyniós³ 17 lipca interesuj¹ce wieœci
z Australii. Rz¹dz¹ca tam obecnie prawicowa Koalicja Liberalno-Narodowa spe³ni³a swoj¹ obietnicê wyborcz¹ i znios³a
podatek wêglowy wprowadzony dwa lata temu przez rz¹d
Partii Pracy. Specjaln¹ daninê mia³o p³aciæ trzystu najwiêkszych emitentów CO2. Po koñcowym g³osowaniu w senacie premier Australii Tony Abbott powiedzia³: „Bezsensowny, szkodliwy dla rynku pracy i rodzin podatek, który
wcale nie pomaga³ œrodowisku, ju¿ nie istnieje”.
Wygl¹da na to, ¿e Australia, posiadaj¹ca jedne z najwiêkszych na œwiecie z³ó¿ wêgla kamiennego, na dodatek
niezwykle taniego w eksploatacji, wybra³a trudn¹ drogê
budowania swego bezpieczeñstwa energetycznego z wykorzystaniem wszystkich krajowych kopalin, równie¿ tych
niepoprawnych politycznie – podobnie jak Polska. Witamy
w klubie.
WCI¥¯ MO¯EMY LICZYÆ NA GAZ Z £UPKÓW
Portal Onet Biznes 8 lipca opublikowa³ omówienie
raportu „2014 oil and gas reality check” sporz¹dzonego
przez znan¹ firmê doradcz¹ Deloitte. „Wci¹¿ s¹ du¿e szanse na sukces w wydobyciu gazu ³upkowego w Polsce,
Rumunii, Wielkiej Brytanii czy na Ukrainie, co pozwoli³oby stopniowo uniezale¿niæ siê tym krajom od dostaw
gazu ziemnego z Rosji” – to jedna z konkluzji raportu,
wypunktowana w artykule. „Pocz¹tkowe niepowodzenia
i trudnoœci nie by³y na tyle zniechêcaj¹ce, aby wspominane
kraje porzuci³y plany pójœcia œladem USA, a ich motywacja jest na tyle silna, ¿e pok³adane nadzieje maj¹ siê jeszcze
szansê spe³niæ. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ dalszy
rozwój technologii, maj¹cych usprawniæ wydobycie gazu
³upkowego” – uwa¿aj¹ eksperci Deloitte’a.
Wiele miejsca w raporcie poœwiêcono dywersyfikacji
Ÿróde³ energii. Zdaniem autorów opracowania na proces
ró¿nicowania kierunków dostaw najsilniej wp³ywaj¹ inwestycje w sektorze LNG – gotowy terminal w K³ajpedzie
i terminale budowane w Œwinoujœciu oraz na chorwackiej
wyspie Krk. „Mimo opóŸnieñ, nieuniknionych w projektach o takiej skali, œwiadcz¹ one, i¿ krajobraz konkurencyjny Europy Œrodkowej w zakresie dostaw gazu zmienia
siê diametralnie i ju¿ za dwa lata bêdzie mo¿na mówiæ
o znacznie zwiêkszonej dywersyfikacji geograficznej dostaw
gazu do naszego regionu” – powiedzia³ cytowany w artykule
Onetu partner i lider Œrodkowoeuropejskiego Zespo³u Energii
i Zasobów Naturalnych Deloitte Wojciech Hann.
Prawie wszystkie media odnotowa³y wypowiedŸ wiceministra œrodowiska S³awomira Brodziñskiego dotycz¹c¹
nowego raportu o potencjalnych zasobach gazu w ³upkach.
Jacek Klein 17 lipca pisze o tym w Polsce Dzienniku
Ba³tyckim, cytuj¹c g³ównego geologa kraju: „Ten raport,
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w przeciwieñstwie do wczeœniejszych, bazowaæ bêdzie na
ju¿ wykonanych odwiertach, a nie na danych historycznych”. Termin zakoñczenia prac nad oszacowaniem zasobów
minister Brodziñski okreœli³ na 2015 rok, a wykonawc¹ ma
byæ tradycyjnie s³u¿ba geologiczna, czyli PIG-PIB.
Rozwa¿ania na temat szans Polski i regionu w osi¹gniêciu wiêkszej niezale¿noœci energetycznej wydaj¹ siê ma³o
obchodziæ dzia³aczy ekologicznych wyspecjalizowanych
w protestach przeciwko wierceniom poszukiwawczym za
gazem z ³upków. Po sukcesie w ¯urawlowie, gdzie zmusili
koncern Chevron do przerwania najzupe³niej legalnych
dzia³añ, nabrali wiatru w ¿agle. Szykuj¹ podobn¹ akcjê
w gminie Susiec, skierowan¹ przeciwko tej samej firmie,
która tym razem kooperuje z PGNiG. O sprawie pisze Micha³
Jackowski w tekœcie opublikowanym 16 lipca w portalu
Gazety Wyborczej – gazeta.pl. Autor cytuje m.in. Paulinê
Lotê, rzeczniczkê ogólnopolskiego projektu „Obywatele
kontroluj¹ – stra¿nicy dobrej energii”, która mówi: „Nie
jesteœmy przeciw odwiertom. Chcemy, aby ka¿dy mieszkaniec gminy Susiec wiedzia³, jakie s¹ skutki prac firm wydobywczych. Teraz mieszkañcy dostaj¹ tylko strzêpki informacji i tylko te pozytywne dla nich, ¿e bêdzie praca i rozwój
regionu. Nikt nie mówi o zagro¿eniach”. Aktywistka dodaje,
¿e jej organizacja ma na koncie pierwszy sukces – skuteczn¹
pikietê przed spotkaniem informacyjnym PGNiG. Wyjaœnia, ¿e mieszkañcy nie skorzystali z zaproszenia PGNiG,
a pracownicy koncernu byli ca³kowicie nieprzygotowani
i nie potrafili odpowiedzieæ na najprostsze pytania. Nieco
inaczej wygl¹da to w relacji wójta Suœca Franciszka Kawy.
Dziennikarzowi Gazety Wyborczej powiedzia³ on, ¿e mieszkañcy gminy nie s¹ przeciwni odwiertom, a na spotkanie
nie przyszli, bo odstraszy³a ich pikieta. Uczestniczyli w niej
aktywiœci z Warszawy, £odzi i innych miast Polski oraz
z pobliskiego ¯urawlowa.
Komu wierzyæ? Bardziej przekonuj¹ca wydaje siê wersja
wójta, bo jakoœ trudno sobie wyobraziæ nieprzygotowanych
merytorycznie specjalistów wielkiego gazowego koncernu.
Wydaje siê, ¿e w Suœcu aktywiœci mog¹ mieæ problem.
Wójt, jak wynika z jego wypowiedzi dla Gazety Wyborczej
i innych gazet, ma charakter po staropolsku krewki i nie
owija niczego w bawe³nê. Dzia³aczy anty³upkowych nazywa „putinologami” i kieruje do nich ma³o uprzejme s³owa:
paszo³ won!
Na pytanie autora tekstu: „Co maj¹ wspólnego ekolodzy z Rosj¹?” odpowiada: „To s¹ cwaniacy i oni to robi¹
tylko dla w³asnej korzyœci finansowej. Ich ekologia nie
obchodzi, to tylko p³aszczyk, dzia³anie pozorne. W dzisiejszych czasach nawet stra¿acy nie chc¹ Grobu Pañskiego za
darmo na Wielkanoc pilnowaæ, a co dopiero organizowaæ
jakieœ pikiety”.
WIELKA DZIURA NA SYBERII
Wiadomoœæ o odkryciu olbrzymiej studni lodowej na
Pó³wyspie Jamalskim obieg³a lotem b³yskawicy ca³y œwiat,
nie omijaj¹c oczywiœcie naszego kraju. Magnesem dla dziennikarzy by³ nie tylko dramatyczny wygl¹d formy, ale te¿
niezwyk³ej urody zdjêcia rozpowszechniane 21 lipca przez
The Siberian Times. Widaæ na nich ziej¹cy, idealnie kolisty
otwór, ciemne pionowe œciany opadaj¹ce w czeluœæ o nieznanej g³êbokoœci. Po dok³adnym przyjrzeniu siê mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e otwór lodowej studni po³o¿ony jest na szczycie niezbyt wynios³ego pagórka, a pobru¿d¿ony lód, ciemny
u góry, jaœniejszy w dolnej partii, przykrywa cienka warstwa zwietrzeliny, najwy¿ej pó³metrowej gruboœci. Wydaje

siê ponadto, ¿e studnia na g³êbokoœci kilkunastu metrów
rozszerza siê dzwonowo. Poza bezpoœrednim s¹siedztwem
otworu brak jakichkolwiek deformacji w monotonnej okolicy, poroœniêtej rzadk¹ roœlinnoœci¹ tundry.
Œrednicê otworu oceniano pocz¹tkowo na 100 m, póŸniej zweryfikowano j¹ na 30 m. G³êbokoœæ formy oszacowano na 50–70 m. Specjaliœci z Pañstwowego Naukowego
Centrum Badañ Arktyki byli na miejscu ju¿ w kilka dni po
ukazaniu siê informacji The Siberian Times. Pobrali próbki, zmierzyli œrednicê, zajrzeli w tajemnicz¹ czeluœæ, ale
wydaje siê, ¿e nikt nie zdecydowa³ zjechaæ na dno studni,
mimo ¿e œciany wygl¹daj¹ na stabilne.
Pierwsze interpretacje prasowe obraca³y siê wokó³ podejrzeñ o uderzenie meteorytu lub eksplozjê gazu ziemnego
zwi¹zanej z potê¿nymi z³o¿ami jamalskimi. Nie brak by³o
te¿, chocia¿ raczej na forach internetowych, a nie w tekstach
prasowych, zwolenników teorii spiskowych – wœród przyczyn wymieniano UFO l¹duj¹ce na lodzie lub startuj¹ce
spod niego oraz, oczywiœcie, tajne agencje pañstwowe lub
wojskowe.
Natychmiast sformu³owano te¿ kilka hipotez naukowych. W polskich mediach zosta³y one przytoczone w bardzo
okrojonej postaci, ale tytu³y jak Examiner z 21 lipca czy
The Independent z 22 lipca (wersje internetowe) przynosz¹
ich dosyæ dok³adne omówienie.
Anna Kurczatowa z Centrum Badañ Subarktycznych
uwa¿a, ¿e studnia jest efektem podziemnej eksplozji mieszanki wody, soli i metanu. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ powstania
wybuchowej mikstury ma byæ globalne ocieplenie, którego
efektem jest uwalnianie gazu spod wiecznej zmarzliny.
Teoriê tê kwestionuje Andriej Plechanow z Pañstwowego Naukowego Centrum Badañ Arktyki. Po wizji lokalnej
stwierdzi³ brak œladów dzia³ania wysokiej temperatury. Sk³ania siê w zwi¹zku z tym raczej ku masywnemu wyrzutowi
lodu pod wp³ywem ciœnienia wewnêtrznego. Podkreœla, ¿e
dot¹d nie spotka³ siê z podobnym fenomenem, ale w latach
80. XX wieku rozpatrywano hipotezê, ¿e wiele okr¹g³ych
jezior pokrywaj¹cych Pó³wysep Jamalski powsta³o na skutek
takich wyrzutów datowanych na 10 tys. lat temu. Zdaniem
uczonego jest mo¿liwe, ¿e obserwujemy w³aœnie wznowienie tego procesu.
Inne wyjaœnienie proponuje Chris Fogwill z Uniwersytetu Nowej Po³udniowej Walii. Po analizie zdjêæ uwa¿a,
¿e forma najbardziej przypomina zapadniête pingo, czyli
pagórek kryj¹cy we wnêtrzu bry³ê martwego lodu.
Wydaje siê, ¿e jest to bardzo rozs¹dne wyjaœnienie,
albowiem trudno sobie wyobraziæ eksplozjê czy wyrzut
lodu formuj¹cy tak regularn¹ formê, stosunkowo smuk³¹,
a jednoczeœnie bardzo g³êbok¹. Byæ mo¿e jest to zjawisko
pseudokrasowe. W tym przypadku mog³a dzia³aæ powolna
erozja wodna, w sposób termiczny i mechaniczny pog³êbiaj¹ca co roku latem niewielk¹ pocz¹tkowo formê.
Na korzyœæ takiego wyjaœnienia przemawiaj¹ kolejne
odkrycia opisane w The Siberian Times. Informacjê o nich
przekaza³ 30 lipca portal Onet. Jak siê okazuje, podobne
studnie lodowe rdzenni mieszkañcy Jama³u znali od lat.
Jedna z nich znajduje siê w pobli¿u miejscowoœci Antipajuta
i ma œrednicê 15 m, druga na pó³wyspie Tajmyr, ma œrednicê
4 m i g³êbokoœæ ponad 100 m, w co raczej trudno uwierzyæ.
Zapewne wkrótce dowiemy siê o nastêpnych studniach
lodowych, a gdyby siêgn¹æ do starych raportów z wypraw
badawczych, to podobnych fenomenów znaleŸæ mo¿na by
pewnie na pêczki. T³umaczenie ich powstania eksplozjami
gazu i wyrzutami wiecznej zmarzliny jest z pewnoœci¹
medialnie efektowne, ale warto pamiêtaæ o zasadzie brzytwy Ockhama, która obowi¹zuje w nauce.

437

