
Sprawozdanie ze spotkania   Marine Working Group  

International Arctic Science Committee 

22 maja 2019, Archangielsk, Republika Rosyjska 

 

Dnia 22 maja 2019 w trakcie the Arctic  Science  Summit  Week (ASSW) 2019 w  Archangielsku odbyło 

się coroczne spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich the International Arctic Science 

Committee (IASC) zrzeszonych w ramach  the Marine Working Group (MWG). Posiedzenie odbyło się 

w Northern Arctic Federal University. Polskę reprezentował delegat dr hab. Waldemar Walczowski. 

Spotkanie składało się z części otwartej, w której mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani, oraz 

części niejawnej, przeznaczonej wyłącznie dla członków MWG.  

Spotkanie prowadził przewodniczący MWG Lee Cooper. Na wstępie dokonano prezentacji wszystkich 

członków MWG oraz gości. Przedstawiono również nową reprezentantkę Danii do MWG,  Marie Lund 

Paulsen, oraz Laurę Ghigliotti pełniącą funkcję sekretarza MWG. Następnie przewodniczący 

przedstawił przegląd tematów, które zostaną poruszone podczas spotkania, oraz raport z działań MWG 

wspieranych finansowo od ostatniego spotkania, w tym Gordon Research Conference na temat nauki 

polarnej, czwartego spotkania Distributed Biological Observatory (DBO) Data oraz wsparcia dla 

początkujących naukowców uczestniczących w ASSW2019. Przewodniczący poinformował również o 

innych działaniach grupy roboczej, takich jak samoocena MWG, działania ds. zaangażowania ludności 

tubylczej, krajowe programy sprawozdawcze oraz oświadczenie IASC dotyczące odpadów morskich. 

Przewodniczący przedstawił przegląd nowych proponowanych działań na lata 2019–2020. 

W pierwszym punkcie programu raportowano działania prowadzone przy wsparciu MWG: 

• Christine Michel w zastępstwie Jean-Éric Tremblay przedstawiła najważniejsze informacje z 

konferencji Gordon Research Conference 2019 poświęconej nauce polarnej, która odbyła się 

we Włoszech w marcu 2019 r. 

• Lee Cooper w zastępstwie Beth Caissie przedstawił informacje o konferencji 6th Polar Marine 

Diatom Workshop, która miała miejsce w Iowa Lakeside Lab, Iowa, USA, w sierpniu 2018. 

Następnie przedstawiono inne działania IASC związane z MWG: 

• Françoise Amélinueau, Maria Paulsen i Laura Ghigliotti przedstawiły raport członków IASC. 

• Lee Cooper omówił pracę działania MWG na rzecz udziału w specjalnej sesji obserwacyjnej 

Rady Arktycznej w marcu 2019 r. 

• Hermanni Kaartokallio przedstawił przegląd prac grupy zadaniowej Rady Arktycznej ds. 

Arktycznej Współpracy Morskiej (TFAMC II). 



W punkcie drugim spotkania przedstawiono ważne działania odbywające się poza IASC: 

• Marc Maloche udostępnił aktualizację statusu umowy międzynarodowej dla zapobiegania 

nieuregulowanym połowom w strefie pełnomorskiej środkowej części Oceanu Arktycznego. 

• Wiceprzewodnicząca MWG Heidemarie Kassens przedstawiła wspólny rosyjsko-niemiecki 

projekt badawczy CATS (the Changing Arctic Transpolar System). 

• Heidemarie Kassens przedstawiła również prezentację z panelu dyskusyjnego na temat 

potrzeb naukowych w Arktyce z 5tego Międzynarodowego Forum Arktycznego, które odbyło 

się w kwietniu 2019 r. w Sankt Petersburgu. 

• Christine Michel  przedstawiła informacje na temat Marine Protected Areas (MPAs) Workshop, 

który odbył się w Cambridge Bay, Nunavut, Kanada, w marcu 2019. 

W ramach punktu trzeciego porządku obrad omówiono plan pracy MWG, główne cele pracy oraz 

możliwe zmiany lub uzupełnienia. Pięcioletni plan prac MWG został przedstawiony Radzie IASC przez 

przewodniczącego we wrześniu 2017 r. Główne cele tego planu pracy to: 

• Poprawa zaangażowania członków MWG w czasie ASSW. 

• Zachęcanie i ułatwianie dwustronnej komunikacji między członkami grup roboczych a ich 

krajowymi okręgami naukowymi. 

• Poprawa linii komunikacji i współpracy z naukowcami terrestrialnymi, kriosferycznymi, 

atmosferycznymi i społecznymi, oraz z badaczami skupionych na pokrewnych kwestiach 

naukowych na półkuli południowej. 

• Promowanie przejrzystości decyzji MWG, które wspierają międzynarodową współpracę w 

zakresie badań morskich w Arktyce. 

• Wsparcie początkujących naukowców w zakresie udziału w międzynarodowych badaniach 

koordynowanych przez kraje członkowskie IASC, w tym zwiększenie roli członków IASC w 

zadaniach MWG. 

W punkcie czwartym omawiano nowe aktywności i zadania proponowane przez członków MWG. 

• Jaqueline Grebmeier przedstawiła prośbę o wsparcie dla młodych naukowców do wzięcia 

udziału w Distributed Biological Observatory Data Workshop w październiku / listopadzie 2019 

r. w Seattle, USA. 

• Arild Sundfjord przedstawił projekt warsztatów koncentrujących się na roli słodkiej wody w 

polarnych zmianach klimatu oceanicznego. Warsztaty planowane są na jesień 2019 r w Aspen, 

USA. 



• Françoise Amélineau przedstawił plan wsparcia uczestnictwa młodych naukowców oraz 

ludności rdzennej i lokalnej w międzynarodowym sympozjum na temat tworzyw sztucznych w 

regionie arktycznym i subarktycznym (kwiecień 2020, Reykjavik). 

W części zamkniętej spotkania omawiano strategię alokacji funduszy MWG oraz nadchodzące wybory 

nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego MWG.  

 

 

Raport przygotował Waldemar Walczowski 


