
Doporučení XV-5 (ATCM XV – Paříž, 1989) 

 
LIDSKÝ DOPAD NA ANTARKTICKÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ANTARKTIDY  

 

Představitelé, 

 

Uznávajíce, že z důvodu svého relativně nedotčeného stavu poskytuje Antarktida důležitou přirozenou 

laboratoř pro získání základních informací o životním prostředí Antarktidy a pro detekci a monitorování 

některých účinků lidské činnosti na globální životní prostředí a ekosystémy, na kterých závisí blaho 

a přežití lidského druhu; 

 

Uznávajíce také, že vědecký výzkum, související logistické podpůrné činnosti, cestovní ruch, průzkum a 

vývoj přírodních zdrojů a další lidské činnosti v Antarktidě by mohly mít místní, regionální nebo globální 

účinky na životní prostředí nebo ohrozit vědeckou hodnotu Antarktidy; 

 

Odvolávajíce se na odpověď Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy (SCAR) na doporučení XII-3 

a doporučení XIV-2, v nichž se konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě vyzývají, aby zavedly 

programy pro zjišťování a sledování účinků lidské činnosti na klíčové složky antarktických ekosystémů; 

 

Uvědomujíce si, že určování vztahů mezi příčinami a následky mezi určitými lidskými činnostmi 

a pozorovanými změnami v životním prostředí Antarktidy bude vyžadovat znalost přirozených variací 

v životním prostředí Antarktidy a přesné záznamy o takových věcech, jako jsou druhy a množství paliv 

používaných k dodávání tepla a světla antarktickým stanicím a k provozování letadel a pozemních 

vozidel v Antarktidě; 

 

Vědomi si, že program monitorování ekosystému je vyvíjen, aby napomohl naplnění cílů Úmluvy 

o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě; 

 

Přejíce si identifikovat a zahájit kooperativní dlouhodobé monitorovací programy nezbytné pro ověření 

předvídaných účinků a pro detekci a kvantifikaci možných nepředvídaných účinků lidských činností na 

životní prostředí Antarktidy; a 

 

Uznávajíce, že navrhování a provádění integrovaných, komplexních a nákladově efektivních programů 

monitorování životního prostředí v Antarktidě slouží vědeckým účelům i účelům ochrany životního 

prostředí; 

 

Doporučují svým vládám, aby: 

 

1. Jednotlivě i společně povzbuzovaly své národní antarktické programy, aby pokračovaly a případně 

rozšiřovaly programy v Antarktidě zaměřené na odhalování a monitorování globálních změn životního 

prostředí, včetně jeho účinků na ozonovou vrstvu nad Antarktidou, účinků na suchozemské, mořské 

a atmosférické prostředí a závislé a přidružené ekosystémy, jakož i účinků na živé antarktické zdroje. 

 

2. Zavázaly se, jednotlivě i společně, zavést programy monitorování životního prostředí s cílem ověřit 

předvídané účinky a odhalit možné nepředvídané účinky činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě na 

životní prostředí Antarktidy a živé zdroje, včetně: 



(a) odstraňování odpadů; 

(b) kontaminace ropou nebo jinými nebezpečnými nebo toxickými látkami; 

(c) výstavby a provozu stanic, polních táborů a s tím souvisejících lodí, letadel a dalších logistických 

podpůrných zařízení; 

(d) provádění vědeckých programů; 

(e) rekreačních činností, a 

(f) těch, které ovlivňují účel vymezených chráněných území.  

 

3. Přijaly nezbytná opatření k udržování přesných záznamů o činnosti svých národních programů 

v Antarktidě, mimo jiné včetně vedení přesných záznamů o typu a množství paliv a jiných materiálů 

přepravovaných a používaných na podporu svých národních programů v Antarktidě, typu a množství 

materiálů následně odstraněných z Antarktidy a typu a množství materiálů zneškodněných 

v Antarktidě různými způsoby, s ohledem na doporučení XV-3. 

 

4. V souladu s doporučením IV-24 svolaly setkání odborníků, aby zvážili a poskytli rady ohledně: 

(a) druhů programů spolupráce a dlouhodobého monitorování, které by byly užitečné pro odhalování, 

kvantifikaci, monitorování a určování pravděpodobných příčin pozorovaných změn kvality ovzduší, 

kvality sněhu a vody a dalších klíčových rysů životního prostředí Antarktidy a živých zdrojů; 

(b) metod, které by se měly použít ke shromažďování, vykazování, uchovávání, výměně a analýze 

potřebných údajů; a 

(c) toho, kde a jak často by se měly měřit různé parametry prostředí. 

Za tímto účelem vyzývají SCAR prostřednictvím svých národních výborů, aby zvážil výše uvedené 

záležitosti a poskytl jim poradenství. 

 

5. Vyměňovaly si informace a navázaly pracovní spolupráci se specializovanými agenturami OSN 

a dalšími mezinárodními organizacemi, které mají vědecký nebo technický zájem v Antarktidě a podílejí 

se na plánování a provádění souvisejících programů vědeckého výzkumu a monitorování životního 

prostředí. 


