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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
W prasie krajowej z prze³omu lutego
i marca dominowa³y informacje z Brukseli. Oczywiœcie najwiêcej miejsca zajê³y
doniesienia polityczne, ale temat gospodarczy – reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – równie¿ przebi³ siê na
czo³ówki gazet, a w dzia³ach ekonomicznych i specjalistycznych portalach internetowych obrós³ nadzwyczajn¹ iloœci¹ komentarzy.
Wœród informacji naukowych – i owszem, zdarzaj¹ siê
takie w popularnej prasie – nale¿y odnotowaæ doniesienia
o „odkryciu” nowego kontynentu: Zelandii. Temat rozpali³
wyobraŸniê dziennikarzy, w mediach pojawi³o siê kilkanaœcie tekstów. Ich Ÿród³em by³ artyku³ „Zealandia: Earth’s
Hidden Continent”, opublikowany przez dr. Nicka Mortimera i kolegów w ostatnim numerze GSA Today. Nowozelandzcy naukowcy postuluj¹ formalne wydzielenie fragmentu Gondwany po³o¿onego na po³udniowo-zachodnim
Pacyfiku, jako odrêbnego kontynentu, a nie archipelagu
z³o¿onego z Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii i mniejszych
wysp. Autorzy twierdz¹, ¿e u¿ywanie dla tego obszaru
nazwy „kontynent” lepiej odzwierciadla³oby jego wg³êbn¹
budowê geologiczn¹.
Byæ mo¿e termin przyjmie siê w literaturze naukowej,
ale dla laików jest pomys³em dziwacznym – kontynent w
94% podwodny? No có¿, precedens ju¿ mamy. Istnieje
kontynent prawie w ca³oœci przykryty wod¹, tyle ¿e...
w sta³ym stanie skupienia.
O innym odkryciu, tym razem bardziej realnym, donosi³a PAP 15 marca. Groto³azi z beskidzkiego Stowarzyszenia Ochrony Jaskiñ poinformowali o zlokalizowaniu
czterech wczeœniej nieznanych jaskiñ, które s¹ po³o¿one w
administracyjnych granicach Bielska Bia³ej. Pseudokrasowe obiekty s¹siaduj¹ ze sob¹, najwiêkszy nazwany Jaskini¹ ¯ó³todzioba ma d³ugoœæ 100 m i g³êbokoœæ 15 m.
Interesuj¹ca jest obszerna sala, z której stropu zwisa piaskowcowy blok, nazwany przez odkrywców ¯¹d³em. Ma³o
kto o tym wie, ale dziêki pasjonatom speleologii w Beskidach zarejestrowano ju¿ ponad 900 jaskiñ. Najd³u¿sza
z nich – Jaskinia w Trzech Kopcach ma wg pomiarów groto³azów z Bielska Bia³ej 1254 m d³ugoœci, przy deniwelacji
32,6 m.
Speleolodzy amatorzy poszerzaj¹ wiedzê o geologii
Polski, nie do przecenienia s¹ zas³ugi innych organizacji
promuj¹cych nasz¹ ga³¹Ÿ wiedzy. O jubileuszu Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk Geologicznych
przypomnia³o 22 lutego Echo Dnia. Stowarzyszenie
obchodzi w³aœnie swe 30-lecie, a jednoczeœnie organizuje
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60. Jubileuszow¹ Gie³dê Minera³ów w Kieleckim Cetrum
Kultury. Z tej okazji popularne czasopismo opublikowa³o
wywiad z prezesem organizacji Stanis³aw¹ Zbroj¹. Mo¿na
siê z niego wiele dowiedzieæ o œwiêtokrzyskich zbieraczach minera³ów i skamienia³oœci, którzy choæ w wiêkszoœci nie s¹ geologami, to poziomem wiedzy mog¹ czêsto
zadziwiæ specjalistów.
Pozostaj¹c w krêgu Gór Œwiêtokrzyskich, nale¿y odnotowaæ informacjê opublikowan¹ 21 lutego na portalu
kieleckiego EM Radia – Chêciny blisko Oscara za architekturê!
Okazuje siê, ¿e Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, zlokalizowane w
dawnym kamienio³omie na zboczach Rzepki, zosta³o
nominowane do jednej z najbardziej presti¿owych nagród
w œwiecie architektury, potocznie zwanej „Oscarem Architektów”. Nominacja zdaniem Roberta Jaworskiego, burmistrza Chêcin, to kolejny przyk³ad na to, ¿e jego gminê
warto odwiedzaæ nie tylko dla Zamku Królewskiego.
POLSKA PRZEGRYWA BATALIÊ KLIMATYCZN¥
Takim tytu³em opatrzy³ sw¹ analizê sytuacji po feralnym dla nas g³osowaniu Rady ds. Œrodowiska (ENVI)
dr Przemys³aw Zaleski, by³y prezez Enea Trading, obecnie
zwi¹zany z Politechnik¹ Wroc³awsk¹. Obszerny tekst zamieœci³ 3 marca portal defence24.pl.
Rada Unii Europejskiej to g³ówny organ decyzyjny
wspólnoty. Nie nale¿y go myliæ z Rad¹ Europejsk¹, ani
z Rad¹ Europy. W odró¿nieniu od dwóch ostatnich ma moc
prawodawcz¹, aczkolwiek dzieli j¹ z Parlamentem Europejskim. Zbiera siê w pe³nym sk³adzie, który tworz¹ szefowie pañstw cz³onkowskich, albo w sk³adach bran¿owych.
Jedn¹ z mo¿liwych konfiguracji jest Rada ds. Œrodowiska,
czyli ENVI, z³o¿ona z ministrów odpowiedzialnych za œrodowisko w 28 pañstwach cz³onkowskich. Efektem prac
Rady mog¹ byæ akty prawnie wi¹¿¹ce (rozporz¹dzenia,
dyrektywy, decyzje) lub nie maj¹ce mocy prawnie wi¹¿¹cej
(zalecenia, opinie, memoranda, stanowiska). Przyjêcie lub
odrzucenie poszczególnych aktów prawnych odbywa siê
na drodze dosyæ skomplikowanych procedur g³osowañ,
opisanych w traktatach unijnych.
Posiedzenie ENVI zaplanowane na 28 lutego dotyczy³o wypracowania stanowiska do negocjacji z Parlamentem Europejskim, który 15 lutego zaproponowa³ znacz¹ce
przyspieszenie redukcji iloœci uprawnieñ do emisji gazów
cieplarnianych (EU ETS). Polska delegacja z ministrem
œrodowiska prof. Janem Szyszko na czele proponowa³a
³agodniejsz¹, ewolucyjn¹ drogê podejœcia do reformy han-
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dlu uprawnieniami, w duchu postanowieñ paryskich, przyznaj¹cych ka¿demu pañstwa pewn¹ swobodê w modernizacji i kszta³towania mixu energetycznego. Dla poparcia tego
stanowiska uda³o siê zebraæ grupê najpierw 11, póŸniej 9
delegacji. Teoretycznie by³a to tzw. mniejszoœæ blokuj¹ca,
która uniemo¿liwi³a przeg³osowanie ostrzejszego wariantu
redukcji uprawnieñ. Jednak prowadz¹cy obrady przedstawiciel Malty, sprawuj¹cej obecnie prezydencjê w UE, zastosowa³ inn¹ formu³ê g³osowania, co doprowadzi³o do
przyjêcia niekorzystnego dla nas mandatu do dalszych
negocjacji z Parlamentem Europejskim. Przewodnicz¹cy
polskiej delegacji ostro zaprotestowa³ i zapowiedzia³ wniesienie skargi do Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Trzeba przyznaæ, ¿e opis brukselskich wydarzeñ z dnia
28 lutego do ³atwych lektur nie nale¿y. Podobnie jak sam
system regulacji EU ETS, który czytelnika nieprzyzwyczajonego do unijnego slangu biurokratycznego mo¿e przyprawiæ o ból g³owy. Warto jednak wg³êbiæ siê w treœæ komunikatów i analiz, bo brukselskie potyczki prawne maj¹
pierwszorzêdne znaczenie dla polskiej gospodarki opartej
generalnie na wêglu.
Historiê unijnego handlu uprawnieniami do emisji
przypomina w cytowanym na pocz¹tku tekœcie dr Przemys³aw Zaleski. Opisuje kolejne podchody Parlamentu
i Komisji Europejskiej zmierzaj¹ce do podwy¿szenia ceny
tych instrumentów finansowych, które rzucone na wolny
rynek z³oœliwie tania³y zamiast dro¿eæ. Zdaniem ekologicznie zorientowanych urzêdników unijnych niska cena
uprawnieñ nie motywuje wystarczaj¹co przemys³u do redukcji emisji, a taka idea leg³a przecie¿ u podstaw systemu
wprowadzonego w 2005 r. Gorzej, bo jak pisze Zaleski nie
brak g³osów krytycznych wobec samego celu funkcjonowania systemu EU ETS. Analiza banku UBS Group AG
wykaza³a, ¿e koszt ETS dla europejskiej gospodarki
wyniós³ do tej pory 287 mld USD, a jego wp³yw na ograniczenie emisji CO2 by³ „bliski zeru”.
NAJSTARSZE ŒLADY ¯YCIA NA ZIEMI?
Na pocz¹tku marca w kilku portalach internetowych
mo¿na by³o znaleŸæ artyku³y o odkryciu w kanadyjskiej
formacji Nuvvuagittuq Supracrustal Belt (NSB) mikroskamienia³oœci datowanych na co najmniej 3,7 mld lat.
Artyku³ o wynikach badañ miêdzynarodowego zespo³u
naukowców ukaza³ siê w Nature 1 marca. Wiod¹cym autorem publikacji by³ Matthew Dodd z University College of
London (UCL). Teksty popularyzuj¹ce osi¹gniêcie badaczy z University College of London, s³u¿b geologicznych
Norwegii i Stanów Zjednoczonych, University of Western
Australia, University of Ottawa oraz University of Leeds
pojawi³y siê we wszystkich wa¿niejszych czasopismach na
œwiecie. Obszerna relacja wzbogacona zdjêciami i materia³ami wideo zosta³a opublikowana na stronie lidera zespo³u UCL. Wynika z niej, ¿e rurkowate struktury i w³ókna
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zbudowane z hematytu odkryto w konkrecjach wypreparowanych z warstw kwarcowych NSB, w prowincji Quebec.
Autorzy odkrycia uwa¿aj¹, ¿e s¹ to œlady pozostawione
przez bakterie utleniaj¹ce ¿elazo, które bytowa³y w bezpoœrednim s¹siedztwie oceanicznego komina hydrotermalnego. Nie wykluczaj¹, ¿e czêœæ materia³u mog¹ stanowiæ
same organizmy zachowane w procesie mineralizacji. Jak
zwykle w takich przypadkach podjêto próbê falsyfikacji
hipotezy, jednak wszelkie wyjaœnienia powstania rurkowatych struktur na drodze dzia³ania innych procesów ni¿
biologiczne (np. chemicznych) okaza³y siê mniej wiarygodne. Na poprawnoœæ ³¹czenia tych struktur z dzia³alnoœci¹
¿ywych organizmów wskazuje ponadto fakt, ¿e podobne
konkrecje zawieraj¹ce materia³ organogeniczny znajdowano w okolicach wspó³czesnych oceanicznych kominów
hydrotermalnych. Niektórzy cz³onkowie zespo³u nie wykluczaj¹, ¿e owe œlady b¹dŸ skamienia³oœci mog¹ byæ
znacznie starsze, ni¿ przyjêto w ostro¿nym wariancie datowania – zdaniem Dominica Papineau z UCL mog¹ pochodziæ nawet sprzed 4,2 mld lat.
Matthew Dodd w wywiadzie dla portalu swej macierzystej uczelni przyzna³, ¿e odkrycie koresponduje z coraz
powszechniejszym pogl¹dem o bardzo wczesnym starcie
¿ycia. Wed³ug wielu naukowców mia³o ono powstaæ tu¿ po
uformowaniu siê naszej planety, w œrodowisku gor¹cych
wód nasyconych ró¿norodnymi zwi¹zkami chemicznymi,
wydobywaj¹cych z g³êbokowodnych kominów hydrotermalnych. Badacz doda³, ¿e znalezienie tak wczesnych form
biogenicznych zwiêksza szanse na odkrycie œladów ¿ycia
na Marsie, poniewa¿ 4 mld lat temu na jego powierzchni,
podobnie jak na Ziemi, wystêpowa³a woda w stanie
ciek³ym.
O zadziwiaj¹cych mo¿liwoœciach przetrwania ¿ycia w
skrajnych warunkach fizycznych wiadomo od d³u¿szego
czasu. Nowe przyk³ady ekstremalnych osi¹gniêæ organizmów ¿ywych wci¹¿ nap³ywaj¹. O jednym z nich mo¿na
by³o przeczytaæ w dziale naukowym Gazety Wyborczej
z 22 lutego. Margit Kossobudzka w artykule „Bakterie
z piekielnej bajki” opisuje niezwyk³e odkrycie, jakiego
dokonano w jaskini Naica w Meksyku. Wystêpuj¹ w niej
najwiêksze na œwiecie kryszta³y przezroczystego gipsu pochodzenia hydrotermalnego, a ca³a jaskinia jest w³aœciwie
olbrzymi¹ geod¹. Trzeba dodaæ, ¿e trudn¹ do badania z powodu wysokiej temperatury powietrza dochodz¹cej do
60°C, przy wilgotnoœci prawie 100%. Mimo tych warunków zespo³owi dr Penelope Boston, dyrektor Instytutu
Astrobiologii NASA w Moffett Field w Kalifornii, uda³o
siê wypreparowaæ z jednego kryszta³ów inkluzje wype³nione roztworem wodnym. Ku zdumieniu badaczy w p³ynie
znaleziono przetrwalniki ok. 50 szczepów bakterii. Niektóre z nich zdo³ano namno¿yæ w warunkach laboratoryjnych. Istnieje prawdopodobieñstwo zanieczyszczenia
próbki, ale dr Boston uwa¿a, ¿e jest ono niewielkie, poniewa¿ u¿ywano sterylnych narzêdzi i stosowano rygorystyczne normy bezpieczeñstwa biologicznego.

