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Codul de Mediu emis de SCAR pentru conducerea cercetării ştiinţifice  
în teren în zona antarctică terestră  

 
Consideraţii generale 

 1. Codul de Mediu emis de SCAR oferă îndrumări pentru oamenii de ştiinţă care 
efectuează cercetări ştiinţifice în teren în zona antarctică terestră. S-a făcut referire la necesitatea 
pentru acest Cod la reuniunea CEP IX (Paragraf 132 din Raport CEP IX), unde SCAR s-a oferit 
să facă o versiune disponibilă. Codul a fost revizuit de către comunitatea SCAR şi COMNAP şi a 
fost aprobat de A XXX-a Reuniune a Delegaţilor SCAR de la Moscova, iulie 2008. 

 2. Cerinţa, exprimată în acest cod de conduită, de a se evita introducerea agenţilor de 
reproducere a speciilor străine, este comună în mai multe planuri de management pentru Ariile 
Antarctice de Protecţie Specială şi în procedurile operaţionale ale staţiilor de cercetare. Cu toate 
acestea, este exprimată în terminologii şi formulări diferite în diverse protocoale. Se oferă acum 
un cod unic de conduită pentru munca în teren oriunde în Antarctica, inclusiv în zonele protejate, 
folosind o terminologie comună.  

 

Introducere 

 3. Antarctica conţine multe caracteristici unice, geologice, glaciologice şi biologice. 
Acest peisaj şi comunităţile sale biologice limitează capacitatea naturală de refacere în caz de 
perturbare. Multe caracteristici ar putea fi uşor şi ireversibil deteriorate. Acest Cod de Conduită 
oferă recomandări privind modul în care oamenii de ştiinţă şi/sau personalul asociat pot 
desfăşura activităţi ştiinţifice în teren protejând mediului antarctic pentru generaţiile viitoare. 
Aceste protocoale ne asigură că prezenţa umană va avea un impact cât mai mic posibil. Tot 
personalul care efectuează cercetarea ştiinţifică ar trebui să fie familiarizat cu acest Cod de 
Conduită. 

 4. Protocolul privind Protecţia Mediului la Tratatul asupra Antarcticii (Protocolul de la 
Madrid) oferă o bază pentru protecţia şi gestionarea mediului în Antarctica. Schimbările 
climatice şi creşterea presiunii din activităţile umane sugerează că sunt necesare linii directoare 
cuprinzătoare pentru a proteja caracteristicile unice ale Antarcticii. Acest Cod de Conduită 
completează secţiunile relevante ale protocolului şi oferă îndrumări pentru cercetătorii care 
efectuează cercetări în teren pe uscat (limnologice, terestre, de coastă/litorale, glaciologice, 
biologice şi geologice), în zona de uscat şi gheaţă permanentă, la sud de 60° latitudine sudică. O 
activitate "în teren" este definită aici ca orice activitate ştiinţifică, precum şi logistică pentru a 
susţine această activitate, care se desfăşoară în mediul natural, indiferent de durata acesteia. 

 5. Toate ţările cu staţii ştiinţifice permanente şi de vară sunt încurajate să includă acest 
Cod de Conduită în cadrul procedurilor operaţionale ale Staţiei şi să se asigure că personalul 
responsabil cu efectuarea sau sprijinirea cercetării ştiinţifice în teren urmează acest Cod de 
Conduită. 

 6. Se recomandă ca acest Cod de Conduită să fie urmat de întregul personalul care 
efectuează cercetarea ştiinţifică, cât de mult este posibil şi atât timp cât acesta nu afectează 
siguranţa expediţiei. 
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Orientări generale 

 7. Oamenii de ştiinţă din Antarctica au în mod potenţial o şansă mai mare de a purta 
agenţi de reproducere1 străini de ecosistemele antarctice [şi sub-antarctice] decât alţi călători 
antarctici din cauza domeniul lor de studiu, de multe ori luaţi din habitatele alpine sau polare 
nordice. În procesul de efectuare a cercetării în cadrul acestor habitate oameni de ştiinţă din 
Antarctica pot antrena din neatenţie agenţi de reproducere pe haine, aparatură şi ambalajul 
echipamentelor. Dacă aceste elemente sunt apoi luate în Antarctica şi ele nu au fost 
curăţate/sterilizate pentru a elimina sau ucide agenţii de reproducere, este creată oportunitatea de 
transferare a unui astfel de material în Antarctica. Potenţialul ecologic pentru stabilirea de taxoni 
alpini sau polari nordici este mare deoarece aceste specii sunt adaptate la medii reci. 
Echipamentul trebuie să fie curăţat în mod corespunzător înainte de a intra în Antarctica. 

 8. Implicaţiile transferului uman de taxoni între locaţii pot varia de la modificarea 
structurii genetice a populaţiilor la modificarea biodiversităţii locale şi, ulterior, cu efecte în flux 
asupra dinamicii comunităţii. Transferul uman poate implica specii (sau agenţii lor de propagare) 
din locuri din afara Antarcticii şi astfel de specii ar fi, în cele mai multe cazuri, luate în 
considerare ca străine. Cu toate acestea, speciile indigene pentru Antarctica sau care trăiesc atât 
în Antarctica cât şi în zonele non-antarctice pot fi, de asemenea, mutate peste tot. Multe dintre 
aceste specii arată o puternică variaţie genetică între diferitele locuri din Antarctica. Prin urmare, 
trebuie avut grijă să nu se mişte speciile indigene dintr-un loc în altul. O astfel de mişcare 
accidentală a biotei (florei şi faunei) autohtone ar compromite studiile ştiinţifice de adaptare 
moleculară, evoluţie regională şi biogeografie şi reduce valoarea inerentă pe care Antarctica o 
oferă ca un sistem cu influenţă antropică limitată. 

 9. Activităţile dvs. din teren în Antarctica ar trebui să fie proiectate pentru a avea un 
impact cât mai redus posibil asupra mediului.  

 

Înainte de a intra pe teren 

 10. Raportaţi activităţile planificate Operatorului Naţional, în prealabil, cât mai bine şi  
detaliat posibil, pentru a permite o evaluare a impactului asupra mediu pe care îl puteţi provoca 
asupra locului/locurilor din teren pe care le veţi cerceta, astfel cum se prevede în Anexa I a 
Protocolului pentru Protecţia Mediului.  

 11. Tot ce se ia în teren trebuie să fie returnat la staţia dvs. pentru  curăţare corectă, unde 
acest lucru este posibil şi sigur de a fi făcut. 

 12. Pentru a evita introducerea de specii străine, contaminarea chimică şi transferul de 
materiale între locaţii, 

 (i). Asiguraţi-vă că toate echipamentele şi îmbrăcămintea, inclusiv încălţămintea, este 
curăţată amănunţit. 

 (ii). Evitaţi să luaţi ambalaje şi materiale inutile în teren. Mai multe produse utilizate 
pentru ambalare sunt interzise în Antarctica, cum ar fi mărgelele de polistiren sau chips-urile. 

 (iii). Ori de câte ori este posibil, trebuie luate toate măsurile de precauţie pentru a asigura 
colectarea şi eliminarea deşeurilor umane şi a apei murdare. 

........................................................................................................................ 

 1Propagule: mijloace/agenţi de propagare/reproducere, de exemplu, seminţe, spori, ouă, insecte vii. 

 



Din momentul în care sunteţi în teren 

 13. Trebuie să aveţi grijă deosebită în zonele cu caracteristici biologice sau geologice 
sensibile, cum ar fi coloniile de păsări şi foci, zonele de cuibărit, zonele de vegetaţie, lacurile şi 
iazurile cu apă dulce, dunele de nisip, grohotişurile, terasele fluviale, piramidele de gheaţă şi 
ventifactele.   

 14. Evitaţi zonele în care fauna sălbatică este uşor de perturbat, mai ales în timpul 
sezonului de împerechere. Amintiţi-vă că vă este permis să provocaţi tulburări animalelor 
sălbatice doar dacă se justifică ştiinţific şi dacă v-a fost eliberat un permis de către o autoritate 
naţională competentă. 

 15. Chiar dacă aveţi un permis, evitaţi perturbarea inutilă a florei şi faunei din Antarctica. 

 16. Luaţi numai acele probe (material geologic, material biologic, gheaţă) pentru care 
aveţi permise şi protejaţi resursele prin luarea unei eşantion cât mai mic posibil. 

 17. Trebuie să cartaţi, să înregistraţi (preferabil folosind coordonatele GPS) şi să raportaţi 
operatorului dvs. naţional orice deversare, locaţie de campare, groapă în sol, locaţie de foraj, 
locaţie de prelevare sau orice perturbare, în beneficiul cercetătorilor viitori.  

 18. Trebuie să încercaţi să reduceţi la minimum impactul dvs. atunci când vă deplasaţi în 
mediul înconjurător: 

 (i). Rămâneţi pe trasee stabilite, dacă sunt disponibile. 

 (ii). Evitaţi mersul pe zone cu vegetaţie, albii, marginile lacurilor, precum şi pe 
formaţiunile delicate de stânci şi sol. 

 (iii). Restricţionaţi utilizarea vehiculelor de teren spre suprafeţele de zăpadă şi gheaţă, sau 
traseele desemnate, ori de câte ori este posibil. 

 (iv). Acolo unde este posibil, folosiţi locurile recunoscute de aterizare pentru elicoptere şi 
asiguraţi-vă că markerii de aterizare pentru elicoptere sunt în mod clar vizibili din aer. 

 (v). Minimizaţi perturbarea faunei sălbatice urmând liniile directoare ale ATCM pentru 
operarea aeronavelor lângă aglomerările de păsări. 

 (vi). Trebuie să remediaţi orice perturbare cauzată de activitatea dumneavoastră. 

 (vii). Algele şi nevertebratele trăiesc sub pietre. Prin urmare, mişcarea rocilor şi pietrelor 
trebuie să fie redusă la minimum. 

 (viii). Nu construiţi movile.  

 
Managementul locaţiilor ştiinţifice din teren  

 19. Înainte de a efectua orice activitate ştiinţifică, este esenţial să luaţi în considerare cu 
atenţie şi să definiţi în mod clar scopul activităţii dumneavoastră, inclusiv zona, durata şi 
intensitatea. 

 20. Fiţi conştienţi de impactul cumulativ al activităţilor, atât de la sine cât şi în 
combinaţie cu alte activităţi din cadrul regiunii. Luaţi în considerare alternative de impact mai 
mic ale activităţii şi reutilizării instalaţiilor existente ori de câte ori este posibil. 

 21. În scopul de a minimiza impactul asupra mediului al activităţii dvs. din teren trebuie 
să:  (i).  Alegeţi locuri cât mai aproape de staţia de cercetare, folosiţi căile existente; 

 (ii). Limitaţi numărul de vizitatori către locul dvs. din teren la numărul de persoane 
necesare pentru a vă efectua munca în teren; 



 (iii). Dacă este posibil, evitaţi zonele care sunt deosebit de vulnerabile la perturbări, cum 
ar fi zonele de vegetaţie, locurile de reproducere, solurile poligonale şi masele de apă; 
 (iv). Refolosiţi locurile existente, ori de câte ori este posibil; 
 (v). Nu faceţi locuri mai mari decât este necesar pentru activităţile ştiinţifice propuse; 
 (vi). Păstraţi locul dvs. curat în timpul utilizării; 
 (vii). Evitaţi activităţile care ar putea duce la dispersarea de materiale străine în mediul 
înconjurător. În special, evitaţi folosirea de spray cu vopsea şi desfăşuraţi activităţi, cum ar fi 
tăierea sau despachetarea, în interiorul unui cort sau a unei colibe; 
 (viii). Asiguraţi echipamentul pentru a nu fi spulberat sau furat de păsări curioase (de 
exemplu: skua, pinguini); 
 (ix). Asiguraţi-vă că există capacitatea de a preveni şi de a răspunde prompt şi eficient la 
orice accident sau incident de mediu. 

 22. Restauraţi locurile pe cât posibil atunci când munca dvs. este încheiată şi luaţi 
coordonatele GPS de referinţă pentru viitor. Amintiţi-vă că locurile pot necesita o monitorizare 
ulterioară pentru conformitate cu Protocolul pentru Protecţia Mediului. 

 23. Deoarece este important să se prevină introducerea de materiale străine şi 
contaminanţi în mediu: 

 (i). Evitaţi materialele care se pot sparge la temperaturi scăzute, de exemplu materiale 
plastice pe bază de polietilenă; 
 (ii). Aveţi grijă atunci când manipulaţi combustibil, produse chimice şi izotopi (stabili sau 
radioactivi); 
 (iii). Depozitaţi şi manipulaţi combustibilul şi substanţele chimice în containere adecvate; 
 (iv). Utilizaţi tăvi pentru picurare acolo unde este posibil atunci când manipulaţi 
combustibili sau alte lichide şi aveţi grijă deosebită la manipularea combustibilului în vânt 
puternic; 

 24. Trebuie să raportaţi orice accident sau incident de mediu operatorului dvs. naţional. 

 25. Dacă aveţi de gând să instalaţi echipamente în teren: 

 (i). Asiguraţi-vă că o evaluare a impactului asupra mediului se realizează înainte de orice 
instalare, în conformitate cu Anexa I a Protocolului privind Protecţia Mediului; 
 (ii). Identificaţi în mod clar orice echipament prin ţara, numele cercetătorului principal şi 
anul de instalare, precum şi situaţia perioadei de desfăşurare; 
 (iii). Asiguraţi-vă că instalaţiile pot fi recuperate şi eliminate atunci când nu mai sunt 
necesare, dacă nu este imposibil sau are ca rezultat un impact mai mare asupra mediului; 

 26. Nu deplasaţi materiale şi/sau nu colectaţi probe de orice fel, cu excepţia scopurilor 
ştiinţifice şi educaţionale. 

 27. Atunci când se iau probe de la animale vii, asiguraţi-vă că sunt urmate cerinţele 
prevăzute în "Codul ştiinţific de conduită pentru experimente pe animale, emis de SCAR" / 
"SCAR Scientific Code for Experiments on Animals" (în pregătire).  

 

Tabere 

 28. Echipamentul pentru camping şi cel ştiinţific trebuie să fie curăţat înainte de a fi adus 
în Antarctica sau înainte de a fi transferat între locaţii. 

 29. Minimizaţi amprenta ecologică a taberei din teren prin: 



 (i). Localizarea cât mai departe de marginile lacurilor, de albiile râurilor şi conurile 
aluviale asociate, precum şi de zonele de vegetaţie, pentru a evita deteriorarea sau contaminarea; 
 (ii). Având grijă deosebită pentru asigurarea că nici un produs alimentar sau deşeuri nu 
sunt accesibile pentru animale; 
 (iii). Reutilizarea taberei ori de câte ori este posibil; 
 (iv). Păstrarea ordonată în timpul utilizării şi restaurarea, pe cât este posibil, după 
utilizare; 
 (v). Utilizarea energiei solare şi eoliene cât mai mult posibil pentru a minimiza consumul 
de combustibil. 

 30. Asiguraţi-vă că echipamentul şi proviziile sunt păstrate în mod corespunzător, în orice 
moment, pentru a evita dispersarea prin vânt puternic sau curenţi de aer produşi de elicopter. 
Amintiţi-vă că, în unele locuri, vânturile katabatice puternice pot sosi dintr-o dată şi cu o mică 
avertizare. 

 31. Amintiţi-vă că, dacă lucraţi într-o ASPA sau ASMA planul de management poate 
avea cerinţe suplimentare pentru taberele din teren şi va trebui să urmaţi toate condiţiile cuprinse 
în permisul dvs. de intrare. 

 
Orientări specifice pentru habitat 
Lacuri şi râuri 

 32. Alegeţi acel echipament de prelevare a probelor care este cel mai puţin distructiv, 
atunci când mediul acvatic sau de coastă urmează să fie analizat. Prelevaţi cu atenţie şi evitaţi 
impactul cumulativ. Dragele, trawlele (năvoadele) şi cutiile cu carote ar trebui să fie folosite cât 
mai puţin posibil, evitând prelevarea excesivă şi inutilă de probe. 

 33. Ecosistemele acvatice din Antarctica sunt extrem de sărace în substanţe nutritive (cu 
excepţia celor cu influenţă de la animale) şi, astfel, foarte sensibile la poluare antropică. Toţi 
vizitatorii trebuie să aibă grijă să elimine sau să reducă emisiile de deşeuri umane ori de câte ori 
este posibil. 

 34. Trebuie să evitaţi mersul pe jos pe cursul de apă şi prin lacuri, sau prea aproape de 
marginile lor, deoarece acest lucru poate deranja flora şi fauna, poate afecta stabilitatea malurilor 
şi a reţelelor de scurgere (de drenaj). Când trebuie să fie făcută o traversare, utilizaţi punctele de 
trecere desemnate, dacă sunt disponibile, altfel mergeţi pe pietre. 

 35. Minimizaţi utilizarea de vehicule pe gheaţa lacului dacă este posibil. În cazul în care 
este necesar accesul la masa de apă pentru cercetarea ştiinţifică, utilizaţi bărci fără motor ori de 
câte ori este posibil. 

 36. Asiguraţi-vă că tot echipamentul de prelevare este legat sau, daca nu, fixat şi că nu 
contaminează masa de apă. 

 37. Curăţaţi tot echipamentul de prelevare a probelor înainte de a-l utiliza într-o altă masă 
de apă, pentru a evita contaminarea încrucişată. Alternativ, folosiţi echipament separat în locuri 
diferite.  

 38. Ori de câte ori este posibil, trebuie să utilizaţi jgheaburi, nu stăvilare, atunci când se 
monitorizează cursurile de apă sau să vă asiguraţi că fluxul va rămâne aşa cum a fost înainte de 
studiu. 

 39. Trebuie să încercaţi să evitaţi utilizarea de marcatori cu izotopi stabili la nivelul 
întregului ecosistem, utilizaţi-i cât mai mult posibil numai în vase închise. Trebuie să luaţi în 
considerare marcatorii naturali. Marcatorii cu izotopi radioactivi nu trebuie să fie utilizaţi, cu 



excepţia vaselor închise. Deşeurile de marcatori cu izotopi nestabili sau radioactivi trebuie 
eliminate din ecosisteme. Trebuie să vă documentaţi asupra utilizării tuturor marcatorilor 
(locaţie, tipul de trasor, cantitatea). 

 40. Pentru a evita introducerea de contaminanţi sau perturbarea stratificării masei de apă 
şi a sedimentelor sale: 

 (i). Nu înnotaţi sau nu vă scufundaţi în lacuri, cu excepţia cazului în care este necesar în 
scopuri ştiinţifice. 
 (ii). Îndepărtaţi toată apa nedorită şi materialele de sedimente din locaţie, chiar şi de pe 
lacuri permanent acoperite de gheaţă, mai degrabă decât să le descărcaţi înapoi în lac. 
 (iii). Asiguraţi-vă că nu lăsaţi nimic congelat în gheaţa lacului care se poate dezgheţa, 
topi.   
 (iv). Luaţi în considerare utilizarea unui ROV (remotely operated vehicle / vehicul 
comandat de la distanţă) ca un instrument de cercetare subacvatică şi sub gheaţa din lacuri şi 
habitatele de coastă/litorale. 
 

Medii terestre    

 41. Vegetaţia terestră cuprinde specii care cresc foarte lent. Dauna produsă prin călcare 
va persista timp de ani sau chiar decenii. Multe specii de nevertebrate terestre trăiesc în sol şi se 
hrănesc pe algele din sol. 

 42. Trebuie să folosiţi rutele existente, în scopul de a evita perturbarea zonelor mari de 
vegetaţie şi sol. 

 43. Curăţaţi tot echipamentul şi încălţămintea, în măsura în care este posibil, între locuri 
pentru a evita transferul agenţilor de reproducere între locaţii. 

 44. Când faceţi prelevarea de probe în zonele cu vegetaţie asiguraţi-vă că vegetaţia este 
refăcută (replaced) şi locul restaurat pe cât este posibil. 

 45. Limitaţi utilizarea de echipament mecanic pentru colectarea probelor, ori de câte ori 
este posibil. 

 46. Când se face prelevarea de sol din zonele deşertice, folosiţi pături de sol pentru a 
cuprinde materialul excavat pentru a reduce gradul de deteriorare a pavimentului deşertic. 
Umpleţi la loc gropile din sol şi, în măsura în care este posibil, înlocuiţi materialele din 
pavimentul deşertic la suprafaţa solului pentru a restabili aspectul locului. 

 47. Nu deranjaţi sau nu eliminaţi pietre, fosile sau ventifacte cu excepţia cazului în care 
este necesar pentru cercetare. 

 

Gheţari şi câmpuri de gheaţă 

 48. Amintiţi-vă că utilizarea apei în forările cu apă caldă ar putea contamina arhiva 
izotopică şi chimică din gheaţa gheţarului. 

 49. Având în vedere că sistemele hidrologice de sub gheţari şi învelişurile de gheaţă sunt 
conectate la mediul înconjurător şi contaminarea din aval ar putea să apară, fiţi precauţi atunci 
când utilizaţi lichide pe bază chimică pentru a fora spre baza unui strat de gheaţă. 

4 martie 2017 - Traducere efectuată de Dr. Florica Topârceanu,  
Punct Naţional de Contact la CEP (Comitetul pentru Protecţia Mediului în Antarctica);  
Traducerea termenilor din domeniul geologiei a fost verificată de Prof. Dr. Petre Urdea.  


