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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu cz³onków Zak³adu Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk chcia³bym zwróciæ uwagê

Pana Ministra na potrzebê dalszego finansowania badañ, a przede wszystkim przed³u¿enia programu
badañ na Antarktyce. W mojej opinii zaanga¿owanie Polski w realizacjê badañ antarktycznych powinno
byæ podtrzymane. Obecnie w badaniach naukowych na Antarktyce bierze udzia³ wielu polskich uczo-
nych. Dlatego te¿ zg³aszam sugestiê do Pana Ministra, by wyst¹pi³ Pan jako minister œrodowiska ze sto-
sownym wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego. Prowadzenie badañ naukowych na
Antarktyce i obecnoœæ tam polskich uczonych jest bardzo istotna dla kraju, nie tylko ze wzglêdów poli-
tycznych, ale tak¿e gospodarczych – z uwagi na potencjalnie du¿e zasoby naturalne w tym regionie.

Pragnê przypomnieæ, ¿e od momentu powstania Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Ar-
ctowskiego w 1977 r. Polska zosta³a trzynastym pañstwem wchodz¹cym w sk³ad Uk³adu Antarktyczne-
go, maj¹cym równowa¿ne prawo g³osu w decyzjach dotycz¹cych zarz¹dzania Antarktyk¹ – nowo
tworz¹cym siê miêdzynarodowym organizmem pañstwowym o powierzchni ponad sto czterdzieœci razy
wiêkszej od powierzchni naszego kraju. Swoje strategiczne racje strona polska artyku³uje poprzez ucze-
stnictwo przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Zak³adu Biologii Antarktyki PAN we wszy-
stkich najwa¿niejszych miêdzynarodowych organizacjach powo³anych do wykonywania tej misji:
ATCM/CEP (Antarctic Treaty Consultative Meeting), COMNAP (Council of Managers of National Antar-
ctic Programmes), SCALOP (Standing Committee of Antarctic Logistics and Operations), CCAMLR
(Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).

Polska wraz z Brazyli¹, Peru, Stanami Zjednoczonymi i Ekwadorem jest te¿ pe³noprawnym wspó³go-
spodarzem administracyjnej jednostki terytorialnej Antarktyki, jak¹ jest ASMA 1 (Antarctic Special Ma-
nagement Area) obejmuj¹ca teren Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Po³udniowe,
Antarktyka). Polska uzyska³a i utrwali³a swoj¹ pozycjê w gronie pañstw zarz¹dzaj¹cych Antarktyk¹
dziêki posiadaniu sprawnie dzia³aj¹cej od ponad trzydziestu lat ca³orocznej stacji badawczej w³aœnie na
terenie ASMA 1, co predysponuje nas do decydowania o dalszych losach Antarktyki i potencjalnie daje
nam prawo do korzystania z jej zasobów. Na terenie Antarktyki znajduj¹ siê z³o¿a ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz wiele innych cennych i strategicznych surowców mineralnych. Nie nale¿y tak¿e zapomi-
naæ o bogatych zasobach naturalnych wód Po³udniowego Oceanu Lodowatego.

Antarktyka jest najbardziej izolowanym i posiadaj¹cym najbardziej ekstremalne warunki abiotyczne
kontynentem na Ziemi, jest te¿ najwiêkszym na œwiecie naturalnym laboratorium, gdzie wiêkszoœæ pro-
cesów biologicznych mo¿na badaæ w niezmienionym przez cz³owieka œrodowisku zarówno w skali regio-
nalnej, jak i globalnej. Tutaj mo¿na prowadziæ obserwacje nad kolonizacj¹ nowych obszarów, adaptacj¹
i prze¿ywalnoœci¹ organizmów w skrajnie trudnych warunkach œrodowiska. Lepsze poznanie tych pro-
cesów umo¿liwi zastosowanie wyników do celów aplikacyjnych, na przyk³ad wyjaœnienie molekular-
nych mechanizmów reakcji na ekstremaln¹ dehydratacjê przyczyni siê do opracowania
skuteczniejszych metod przechowywania organów i tkanek do transplantacji. Organizmy ¿yj¹ce
w skrajnie trudnych warunkach antarktycznych mog¹ byæ Ÿród³em wielu cennych genów mog¹cych
znaleŸæ zastosowanie w transformacji genetycznej roœlin uprawnych oraz innych u¿ytecznych organiz-
mów. Mog¹ byæ równie¿ Ÿród³em wielu zwi¹zków wykorzystywanych w przemyœle, na przyk³ad enzymów
dzia³aj¹cych w niskich temperaturach.

Antarktyczne ekosystemy l¹dowe stanowi¹ modelowy obiekt badañ ze wzglêdu na ich pierwotnoœæ,
prost¹ strukturê i nieskomplikowane zale¿noœci ekologiczne. Uzyskane wyniki mog¹ u³atwiæ zrozumie-
nie funkcjonowania bardziej z³o¿onych ekosystemów w naszych szerokoœciach geograficznych i umo¿li-
wiæ przewidywanie efektu przeobra¿eñ systemów biologicznych zachodz¹cych pod wp³ywem czynników
klimatycznych i antropogenicznych. Studia dotycz¹ce struktury i funkcjonowania antarktycznych sys-
temów l¹dowych budz¹ tak¿e du¿e zainteresowanie egzobiologii – dziedziny zajmuj¹cej siê badaniem is-
tnienia i rozmieszczenia ¿ycia we wszechœwiecie. Ró¿nego typu analogii upatruje siê szczególnie miêdzy
warunkami panuj¹cymi w najbardziej pustynnych czêœciach Antarktydy i na Marsie.

Polskie badania polarne maj¹ d³ug¹ historiê i tradycjê. Ich pocz¹tki zwi¹zane s¹ z losami polskich
patriotów zes³anych na Syberiê. W pierwszym w historii zimowaniu w Antarktyce uczestniczy³o dwóch
wielkich Polaków: Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski. W tym czasie Polska nie istnia³a na mapach



Europy. Ze wzglêdów patriotycznych, gospodarczych i politycznych powinniœmy kontynuowaæ nasz¹
obecnoœæ w Antaktyce.

Dlatego te¿ pe³en nadziei kierujê do Pana Ministra proœbê o podtrzymanie finansowania badañ ju¿
trwaj¹cych oraz zapewnienie finansowania dzia³alnoœci polskiej grupy badawczej w przysz³oœci.

Z powa¿aniem
Ryszard J. Górecki




