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I JEJ POLSKIEJ CZÊŒCI — KSIB

Dlaczego tak wa¿na jest troska o bioró¿norodnoœæ
Ziemi?

Obecny, nies³ychanie dynamiczny rozwój cywilizacyj-
ny radykalnie zmienia oblicze otaczaj¹cej nas rzeczywistoœ-
ci. Osi¹gniêcia technik przetwarzania oraz przekazywania
informacji lub biologii molekularnej — np. odczytanie ge-
nomu cz³owieka, czy wreszcie loty kosmiczne i rozwój
astronautyki — to tylko niektóre przyk³ady pokazuj¹ce w
jak pasjonuj¹cych oraz wspania³ych czasach przysz³o nam
¿yæ. Pod wieloma wzglêdami mo¿na je nazwaæ czasami
„NAJ” — czasy najszybszych poci¹gów i samolotów,
najlepszych komputerów, najskuteczniejszych terapii w
zwalczaniu nieuleczalnych niegdyœ chorób, czy poznawa-
nia najodleglejszych rejonów Wszechœwiata…

Niestety, wœród tych wszystkich „NAJ” s¹ te¿ i takie,
które stanowi¹ powa¿ne problemy i wyzwania dla ludzi
obecnie i w przysz³oœci. Jednym z nich jest narastaj¹ce tem-
po wzrostu populacji cz³owieka, której liczebnoœæ osi¹gnê³a
tak wysoki poziom, jakiego nie notowano w ca³ej historii
gatunku Homo sapiens. Warto przypomnieæ, ¿e pierwszy
miliard ludzkoœæ osi¹gnê³a oko³o roku 1850. Na to potrzeba
by³o dwu lub wiêcej milionów lat, czyli tyle, na ile szacuje
siê historiê gatunku cz³owieka rozumnego. Natomiast ju¿
oko³o 1930 roku nast¹pi³o podwojenie siê liczby ludnoœci
na œwiecie. Tak wiêc osi¹gniêcie drugiego miliarda zabra³o
tylko 80 lat. Zaœ nastêpne podwojenie siê populacji
cz³owieka i osi¹gniêcie 4 miliardów trwa³o zaledwie 45 lat.
Obecnie tempo to wcale nie zmniejsza siê i szacuje siê, ¿e
oko³o roku 2015 na Ziemi bêdzie a¿ 8 miliardów ludzi. Ten
ostatni podwójny przyrost zajmie jedynie 40 lat (tab. 1)!
Aby mocniej podkreœliæ, jak przera¿aj¹co szybki jest to
przyrost, wystarczy wyobraziæ sobie, ¿e na Ziemi obecnie
co minutê przybywa oko³o 180 osób. Oznacza to, ¿e co
tydzieñ ludnoœæ œwiata powiêksza siê o nastêpne ok. 1,7 mi-
liona, czyli mniej wiêcej o tyle, ile mieszkañców liczy sobie
obecnie Warszawa.

Tabela 1. Tempo wzrostu populacji ludzkiej

Wielkoœæ populacji Rok Czas potrzebny do podwojenia siê
liczebnoœci

1 miliard 1850 Ca³a historia ludzkoœci
2 miliardy 1930 80 lat
4 miliardy 1975 45 lat
8 miliardów (prognoza) 2015 40 lat

Tak niezwykle szybkie tempo wzrostu populacji ludz-
kiej, przy jednoczesnym, niezwykle dynamicznym rozwoju
techniki, nieuchronnie poci¹ga za sob¹ ogromny wzrost
presji cz³owieka na œrodowisko przyrodnicze. Skutkuje to
miêdzy innymi wzrostem globalnego tempa wymierania
gatunków, które obecnie uwa¿ane jest za najwiêksze w
ca³ej historii ¿ycia na naszej planecie. Ocenia siê, ¿e na Zie-
mi codziennie ginie co najmniej jeden gatunek! W po-

równaniu z tym wszystkie katastrofy i zwi¹zane z nimi ma-
sowe zag³ady gatunków, jakie mia³y miejsce w historii Zie-
mi, przebiega³y w rzeczywistoœci bardzo powoli, choæ na
pozór wydaj¹ siê one gwa³towne. Na przyk³ad, okres s³yn-
nej zag³ady dinozaurów pod koniec ery mezozoicznej trwa³
a¿ oko³o 50 milionów lat! Takiemu powolnemu i naturalne-
mu wymieraniu jednych gatunków towarzyszy³o pojawia-
nie siê innych, a zmiany ró¿norodnoœci biologicznej na na-
szym globie mia³y stopniowy, ewolucyjny przebieg. Nie
nale¿y siê wiêc dziwiæ, ¿e przyrodnicy ca³ego œwiata bij¹ na
alarm i coraz g³oœniej nawo³uj¹ do globalnej ochrony bio-
ró¿norodnoœci.

Jak chroniæ ró¿norodnoœæ biologiczn¹ Ziemi, skoro
tak ma³o o niej wiemy?

Potrzeba troski o ró¿norodnoœæ biologiczn¹ zyskuje
zrozumienie w coraz szerszych krêgach œwiatowego
spo³eczeñstwa, ma te¿ poparcie wielu rz¹dów i organizacji
pozarz¹dowych. Nale¿a³oby wiêc szybko opracowaæ i
wprowadziæ w ¿ycie realizacjê takich programów dzia³añ,
które — na tyle na ile jest to mo¿liwe — pozwol¹ pogodziæ
ekspansjê cz³owieka z utrzymaniem istniej¹cej ró¿norod-
noœci biologicznej Ziemi. Tu jednak zaczynaj¹ siê pojawiaæ
pierwsze k³opoty, gdy¿ dotychczas nikt na œwiecie nie by³ w
stanie wykazaæ rzeczywistej liczby gatunków wszystkich
organizmów ¿yj¹cych wspó³czeœnie na Ziemi. Podawane
przez ró¿nych autorów szacunkowe liczby s¹ tak rozbie¿ne,
¿e pod wzglêdem wartoœci naukowej s¹ ma³o wiarygodne.
Liczba aktualnie zinwentaryzowanych gatunków wszelkich
organizmów, które wspó³czeœnie ¿yj¹ na naszej planecie
wynosi oko³o 1.350.000 (wg http://www.speciesacco-
unts.org/SPECIES%20LISTS.htm). Jednak wszyscy na-
ukowcy s¹ zgodni, ¿e jest to tylko czêœæ bogactwa gatunko-
wego Ziemi. Powstaje wiêc pytanie: jak wielka jest to
czêœæ? Wed³ug ostro¿nych obliczeñ liczbê gatunków
wspó³czeœnie ¿yj¹cych szacuje siê na cztery do trzydziestu
milionów. S¹ jednak tacy, którzy mówi¹ nawet o stu milio-
nach!

Okazuje siê tak¿e, ¿e nie tylko nie znamy realnego bo-
gactwa gatunkowym naszego globu, ale bardzo czêsto nie
wiemy, jakie gatunki wystêpuj¹ w danym kraju lub jakimœ
rejonie geograficznym. Czêsto, pomimo d³ugoletnich oraz
¿mudnych badañ nie potrafimy nawet podaæ sk³adu gatun-
kowego niewielkiego i prostego ekosystemu (zob. te¿ ar-
tyku³ „K³opoty z bioró¿norodnoœci¹” w tym numerze
Wszechœwiata). Okazuje siê, ¿e ³atwiej by³o naukowcom
policzyæ cz¹steczki lub atomy w jednym molu substancji
(tzw. liczba Avogadro), b¹dŸ te¿ podaæ liczbê gwiazd na
Drodze Mlecznej, ni¿ uporaæ siê z poznaniem gatunków
¿yj¹cych w najbli¿szym otoczeniu, wœród których ¿yjemy i
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jesteœmy z nimi zwi¹zani szeregiem ró¿nych relacji, czy siê
nam to podoba, czy te¿ nie.

Stan poznania ró¿norodnoœci biologicznej w rozmaitych
czêœciach œwiata jest bardzo zró¿nicowany. Na ogó³ wiedza
ta jest pe³niejsza w tych rejonach, w których po³o¿one s¹
kraje bogate (jak np. Ameryka Pó³nocna i Europa), których
rz¹dy hojniej finansuj¹ badania naukowe, ni¿ w ubo¿szych
rejonach œwiata, jak np. Afryka, znaczna czêœæ Azji i Ame-
ryki Po³udniowej. A w³aœnie, w tych czêœciach naszej pla-
nety ró¿norodnoœæ biologiczna jest najwiêksza. Jeœli do-
datkowo uœwiadomimy sobie, ¿e w ró¿nych krajach, a na-
wet odmiennych instytucjach tego samego pañstwa sposób
gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania infor-
macji o bioró¿norodnoœci bywa bardzo zró¿nicowany,
uzyskujemy odpowiedŸ — dlaczego dysponujemy, zarów-
no tak ma³¹ iloœci¹ danych, jak równie¿ s³abymi mo¿liwoœ-
ciami ich ³atwego rozpowszechniania i wykorzystania.
W³aœnie dlatego tak wa¿ne staje siê stworzenie jednego i
akceptowanego przez wszystkich, ogólnoœwiatowego sys-
temu gromadzenia oraz przetwarzania danych o bioró¿no-
rodnoœci Ziemi. Narzêdzie to jest konieczne naukowcom do
badañ ró¿norodnoœci biologicznej i odpowiedniego trosz-
czenia siê o ni¹ dla dobra obecnych i przysz³ych pokoleñ lu-
dzi. Na szczêœcie, pewne kroki w tym zakresie zaczêto ju¿
podejmowaæ, co warto bli¿ej przedstawiæ.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — co
to jest i czemu ma s³u¿yæ?

Global Biodiversity Information Facility (Œwiatowa
Sieæ Informacji o Bioró¿norodnoœci), w skrócie GBIF
(www.gbif.org), jest w³aœnie prób¹ stworzenia takiego sys-
temu. Koncepcja utworzenia GBIF powsta³a w wyniku pra-
cy ekspertów z kilkudziesiêciu krajów œwiata, pocz¹tkowo
pod egid¹ MegaScience Forum OECD. Formalnie jednak
GBIF rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w marcu 2001 roku. Za
podstawê dzia³ania tej sieci przyjêto dokument za³o¿yciel-
ski zatytu³owany „Memorandum of Understanding”
(MoU). Dokument ten okreœla cele, zasady uczestnictwa,
sposób dzia³ania oraz strukturê i finansowanie GBIF. MoU
jest wiêc rodzajem wielostronnej umowy zawieranej na piê-
cioletnie okresy.

Cele GBIF

GBIF jest rozproszon¹ struktur¹ informatyczn¹ groma-
dz¹c¹ wystandaryzowane dane o bioró¿norodnoœci, która
umo¿liwia ich ³¹czenie z danymi molekularnymi, ekologi-
cznymi, klimatycznymi, itd. Swoim zasiêgiem sieæ ta za-
mierza obj¹æ wszystkie istniej¹ce na œwiecie Ÿród³a infor-
macji o ró¿norodnoœci biologicznej. Wszystkie dane o bio-
ró¿norodnoœci znajduj¹ce siê obecnie w zasobach GBIF
dostêpne s¹ do powszechnego u¿ytku poprzez system dos-
têpu (portal GBIF), a korzystanie z nich jest bezp³atne. Pod-
stawowe cele Œwiatowej Sieci Informacji o Bioró¿norod-
noœci mo¿na wiêc zdefiniowaæ nastêpuj¹co:

— gromadzenie istniej¹cych na œwiecie danych o bio-
ró¿norodnoœci w jednym spójnym systemie o zasiêgu ogól-
noœwiatowym;

— opracowanie i wdro¿enie standardów dotycz¹cych
danych o bioró¿norodnoœci oraz sposobów ich prezentacji:

— udostêpnienie œwiatowych danych o bioró¿norod-
noœci wszystkim zainteresowanym odbiorcom (w tym
przede wszystkim placówkom naukowym).

Udostêpniane przez GBIF dane o bioró¿norodnoœci s¹
chronione zapisami zapewniaj¹cymi respektowanie praw
w³asnoœci intelektualnej. Ka¿da dostêpna w sieci informacja
(tzw. rekord danych) powinna zawieraæ tak¿e dane o jej po-
chodzeniu i w³aœcicielu. Jakikolwiek przypadek wykorzysta-
nia tych wiadomoœci powinien byæ przez u¿ytkownika od-
powiednio cytowany podobnie, jak w przypadku publikacji
naukowych. Ponadto w³aœciciele danych mog¹ tak¿e wy-
magaæ zamieszczania dodatkowych informacji o bazach, z
których one pochodz¹. U¿ytkownicy danych dostêpnych w
GBIF s¹ równie¿ zobowi¹zani do przestrzegania innych za-
sad i warunków korzystania, jeœli wymaga tego ich w³aœ-
ciciel. Wszelkie dodatkowe wymagania s¹ zwykle zamiesz-
czane wraz z informacj¹ o zbiorach i ich posiadaczach.

Zasady uczestnictwa w GBIF

W dokumencie Memorandum of Understanding wy-
ró¿niono dwie kategorie cz³onkostwa w GBIF: 1) cz³onek
pe³noprawny (ang. Voting Participant) i 2) cz³onek stowa-
rzyszony (ang. Associate Participant). Ci z ostatniej grupy
nie posiadaj¹ prawa g³osu przy podejmowaniu decyzji do-
tycz¹cych GBIF, ale nie s¹ te¿ zobowi¹zani do p³acenia
sk³adek cz³onkowskich. Cz³onkiem GBIF mo¿e zostaæ ka¿-
de pañstwo lub organizacja miêdzyrz¹dowa. Warunkiem
uczestnictwa jest parafowanie MoU. W dniu przes³ania ar-
tyku³u do Redakcji GBIF zrzesza³ 25 krajów — cz³onków
pe³noprawnych, 16 krajów — cz³onków stowarzyszonych
oraz 31 miêdzynarodowych organizacji — cz³onków sto-
warzyszonych, reprezentuj¹cych wszystkie kontynenty
(ryc. 1). Ka¿dy cz³onek GBIF zobowi¹zany jest do utwo-
rzenia w³asnego (krajowego, lokalnego) oœrodka, tzw.
wêz³a danych o bioró¿norodnoœci i udostêpnienia tych in-
formacji poprzez sieæ GBIF. Obecnie (stan na dzieñ prze-
s³ania artyku³u do Redakcji) baza danych GBIF liczy
120.114.905 rekordów, pochodz¹cych z 1032 zbiorów da-
nych, reprezentowanych przez 200 dostarczycieli danych
(od ang. data providers). Jednak¿e liczba rekordów roœnie z
dnia na dzieñ i aktualnie jest ich ju¿ zapewne du¿o wiêcej.
Zreszt¹ ka¿dy z Czytelników mo¿e siê o tym przekonaæ
osobiœcie wchodz¹c do Internetu na stronê GBIF
(http://www.gbif.org/).

Struktura GBIF

Powo³ana zosta³a Rada Zarz¹dzaj¹ca (ang. Governing
Board), w sk³ad której wchodzi po jednym przedstawicielu
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Ryc. 1. Cz³onkowie sieci GBIF (zaznaczono na czerwono)



wszystkich cz³onków GBIF. Na jej czele stoi Przewodni-
cz¹cy (ang. Executive Secretary). Zbiera siê ona na posie-
dzenia raz w roku i podejmuje wszelkie decyzje dotycz¹ce
dzia³alnoœci GBIF. Przyjmuje roczne sprawozdania z
dzia³alnoœci, zatwierdza bud¿et organizacji itp. Spoœród
cz³onków Rady Zarz¹dzaj¹cej wybierani s¹ przedstawiciele
do poszczególnych Komisji (np. Komisja Bud¿etowa, Ko-
misja ds. Nauki). Koordynacjê ca³ej Sieci prowadzi Sekre-
tariat. Ma on swoj¹ siedzibê w budynku Muzeum Zoolo-
gicznego Uniwersytetu w Kopenhadze, w Danii. Dzia³al-
noœæ GBIF finansowana jest w ca³oœci ze sk³adek cz³onków
pe³noprawnych (wysokoœæ sk³adki jest zale¿na od za-
mo¿noœci kraju cz³onkowskiego); zewnêtrzne Ÿród³a finan-
sowania maj¹ charakter okazjonalny i jedynie wspomagaj¹
dzia³alnoœæ GBIF. Bud¿et przeznaczany jest na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ GBIF (praca Sekretariatu, organizacja posie-
dzeñ Rady Zarz¹dzaj¹cej). Jego czêœæ kierowana jest tak¿e
dla wspomagania rozwoju Sieci (wspomaganie informa-
tyczne uczestników — szkolenia, wizyty specjalistów, kon-
kursy programów badawczych wykorzystuj¹cych istniej¹ce
bazy danych).

Uczestnictwo Polski w GBIF

Polska przyst¹pi³a do GBIF w marcu 2001 r. jako
Cz³onek Stowarzyszony, zobowi¹zuj¹c siê tym samym do
udostêpnienia krajowych danych dotycz¹cych bioró¿no-
rodnoœci oraz do utworzenia polskich struktur w ramach tej
sieci. Zadanie to od stycznia 2004 roku spe³nia Krajowa
Sieæ Informacji o Bioró¿norodnoœci (KSIB), która zosta³a
powo³ana na mocy decyzji Uczestników-Za³o¿ycieli
dzia³aj¹cych w oparciu o dokument Komitetu Badañ
Naukowych Nr 115/E-343/SPB/MSN/P-04/DWM721/
2003–2004 z dnia 09.12.2003 r. Jednostk¹ koordynuj¹c¹ jej
pracê jest Wêze³ Krajowy (ang. National Node), zlokalizo-
wany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Najistotniejszymi jego elementami s¹ tzw. Wêz³y Danych
(ang. Data Nodes). Reprezentuj¹ je jednostki informatyczne
poszczególnych Uczestników. Jednostki te udostêpniaj¹
dane, które poprzez KSIB trafiaj¹ do Sieci GBIF.

Rol¹ Wêz³a Krajowego jest nawi¹zywanie kontaktów z
instytucjami i organizacjami posiadaj¹cymi cenne zasoby
danych o bioró¿norodnoœci, zachêcanie ich do wspó³pracy
oraz zapewnienie wspólnej platformy przep³ywu informacji
(obs³uga informatyczna). Do jego zadañ nale¿y miêdzy in-
nymi utworzenie rejestru informacji o zasobach wszystkich
krajowych Ÿróde³ informacji o bioró¿norodnoœci (tzw. baza
metadanych, od ang. metadata — informacja o informacji).
Ma równie¿ za zadanie opracowanie standardów uspraw-
niaj¹cych pracê nad digitalizacj¹ danych istniej¹cych w for-
mie innej ni¿ elektroniczna oraz standardów zarz¹dzania i
wymiany informacji przez Uczestników Sieci. Odbywa siê
to m.in. poprzez udostêpnianie dla cz³onków Sieci referen-
cyjnych baz informacji geograficznych oraz taksonomicz-
nych.

Do innych z podstawowych zadañ Wêz³a Krajowego
KSIB nale¿y tak¿e zapewnienie polskim naukowcom
³atwiejszego dostêpu do informacji znajduj¹cych siê w sieci
GBIF, szczególn¹ uwagê poœwiêcaj¹c jej polskiej czêœci.
Tak jak pozostali Uczestnicy KSIB, Wêze³ Krajowy rów-
nie¿ gromadzi dane zwi¹zane z ró¿norodnoœci¹ biologicz-

n¹, pe³ni¹c tym samym równoczeœnie funkcjê Wêz³a Da-
nych. Prowadzi tak¿e szkolenia przeznaczone dla Uczestni-
ków Sieci w zakresie organizacji i udostêpniania danych.
KSIB korzysta z nieodp³atnej pomocy GBIF w zakresie in-
stalacji i u¿ytkowania niezbêdnego oprogramowania.

Aktualnie Krajowa Sieæ Informacji o Bioró¿norodnoœci
zrzesza 27 Uczestników (ryc. 2, tab. 2). Posiada ona w³asn¹
stronê internetow¹ (www.ksib.pl), na której znajduj¹ siê
wszystkie niezbêdne informacje o jej dzia³alnoœci. Wed³ug
stanu na dzieñ przes³ania artyku³u do Redakcji 22 polskich
Uczestników KSIB dostarcza ³¹cznie do œwiatowej Sieci
GBIF 989.528 rekordów danych. Liczba ta stale wzrasta i
s¹dzimy, ¿e przekroczy milion ju¿ w momencie oddawania
tego numeru Wszechœwiata do r¹k Czytelników (ryc. 3).

Tabela 2. Lista Uczestników KSIB (stan na dzieñ przes³ania artyku³u do
Redakcji)

Instytucje

1. Bia³owieski Park Narodowy
2. Instytut Badawczy Leœnictwa, Zak³ad Lasów Naturalnych, Bia³owie¿a
3. Instytut Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego, Warszawa
4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin, Radzików
5. Muzeum Górnoœl¹skie, Bytom
6. Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Polska Akademia Nauk:
7. Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa
8. Instytut Dendrologii, Kórnik
9. Instytut Ochrony Przyrody, Kraków
10. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t, Kraków
11. Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa
12. Zak³ad Badania Ssaków, Bia³owie¿a

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego:
13. Katedra Entomologii Stosowanej

Uniwersytet w Bia³ymstoku, Wydzia³ Biologiczno-Chemiczny:
14. Instytut Biologii

Uniwersytet Gdañski, Wydzia³ Biologii, Geografii i Oceanologii:
15. Katedra Taksonomii Roœlin i Ochrony Przyrody
16. Stacja Badania Wêdrówek Ptaków

Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi:
17. Instytut Nauk o Œrodowisku
18. Instytut Zoologii

Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi:
19. Instytut Ekologii i Ochrony Œrodowiska

Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny:
20. Katedra Biosystematyki

Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Biologii i Ochrony Œrodowiska:
21. Katedra Botaniki Systematycznej

Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Biologii:
22. Bia³owieska Stacja Geobotaniczna
23. Ogród Botaniczny wraz z Zielnikiem
24. Wêze³ Krajowy

Uniwersytet Wroc³awski:
25. Wydzia³ Nauk Biologicznych
26. Muzeum Przyrodnicze

Organizacje

27. Stowarzyszenie dla Natury WILK

Sposób dzia³ania Sieci Krajowej jest zbli¿ony do funk-
cjonowania GBIF i opiera siê na podobnych za³o¿eniach
oraz technologiach. Podstaw¹ jest wspólna platforma wy-
miany danych, umo¿liwiaj¹ca dzia³anie w rozproszonej
strukturze, bez koniecznoœci tworzenia centralnego syste-
mu. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu Uczestnicy Sieci zachowuj¹
pe³n¹ kontrolê nad udostêpnianymi danymi, mo¿liwoœæ roz-

174 Bioró¿norodnoœæ Wszechœwiat, t. 108, nr 7-9/2007



budowywania i modyfikacji swoich baz danych oraz prawo
decyzji, co do treœci udostêpnianych informacji. Na nich
jednak¿e spoczywa obowi¹zek dbania o najwy¿sz¹ jakoœæ
danych oraz podtrzymywania po³¹czenia z Sieci¹. Dziêki
przyjêtemu przez GBIF wdro¿eniu rozwi¹zañ technologi-
cznych i dostosowaniu struktury, Uczestnicy KSIB s¹ au-
tomatycznie rozpoznawani przez Sieæ œwiatow¹, a udostê-
pniane przez nich dane widoczne poprzez system dostêpu
(Portal GBIF).

Jak to wygl¹da dok³adniej? Wspólne standardy wy-
miany danych, dziêki którym w ogóle mo¿liwe jest utwo-
rzenie sieci, wykorzystuj¹ jêzyk XML (ang. Extensible
Markup Language). Umo¿liwia on przesy³anie danych w
œciœle okreœlonym, a jednoczeœnie elastycznym uk³adzie.
Dane o wystêpowaniu gatunków roœlin i zwierz¹t, które
wêdruj¹ od komputera do komputera, s¹ niejako „zapa-
kowane” w standardowy sposób, przy czym w tej „paczce”,
utworzonej przez strukturê XML, ka¿dy element ma swoje
wyznaczone miejsce. Jedyne, czego potrzeba, to aby ma-
szyna, a w³aœciwie aplikacja wysy³aj¹ca umia³a dane
„zapakowaæ”, a aplikacja na komputerze odbiorczym od-
powiednio wydobyæ je z „opakowania”.

To rozwi¹zanie sprawia, ¿e bazy danych, przechowu-
j¹ce informacje Uczestników sieci, nie musz¹ mieæ takiej
samej struktury i dzia³aæ w tym samym systemie. Ko-

nieczne jest jedynie, aby program komunikuj¹cy siê z Sieci¹
pobiera³ dane z bazy i „pakowa³” je w sposób zgodny ze
standardem. Obecnie w KSIB, jak i w GBIF, wykorzysty-
wane s¹ dwa standardy wymiany danych (dwa sposoby
„opakowywania”) — ABCD (od Access to Biological Col-
lection Data) oraz Darwin Core (w skrócie DwC). Pierw-
szy z nich przesy³any jest protoko³em BioCASE (od Bio-
logical Collection Access Services), drugi za pomoc¹ pro-
toko³u DiGIR (od Distributed Generic Information Re-
trieval). ABCD jest rozwi¹zaniem preferowanym w Sieci
Krajowej, jako narzêdzie bardziej wszechstronne, nadaj¹ce
siê do ka¿dego typu danych. DwC to z kolei schemat du¿o
prostszy, o mniej skomplikowanym uk³adzie, ale z
za³o¿enia przeznaczony do danych zoologicznych (z racji
swojej historii — zosta³ opracowany do obs³ugi sieci Ma-
NIS, ³¹cz¹cej amerykañskie muzea zoologiczne).

Bazy poszczególnych Wêz³ów Danych, nale¿¹ce do
Uczestników Sieci, mog¹ udostêpniaæ dane z niezale¿nych
serwerów lub z serwera g³ównego w WêŸle Krajowym, jeœ-
li jest taka potrzeba (ryc. 4). U¿ytkownik Sieci, otwieraj¹c
stronê internetow¹ KSIB, mo¿e dotrzeæ do zasobów po-
szczególnych Wêz³ów, uzyskuj¹c listy gatunków i szcze-
gó³owe dane o rekordach udostêpnionych z ich baz. W dal-
szym etapie mo¿liwe bêdzie kierowanie zapytañ do wielu
baz jednoczeœnie, analogicznie do funkcji dostêpnych obec-
nie w Portalu GBIF, tyle ¿e w odniesieniu do danych po-
chodz¹cych z wêz³ów krajowych.

Perspektywy rozwoju GBIF

Pierwsze porozumienie Memorandum of Understand-
ing, na mocy którego istnieje GBIF, wygas³o w marcu 2006
r. — piêæ lat po jego podpisaniu przez Cz³onków-Za³o¿y-
cieli. Obecnie GBIF dzia³a w oparciu o nowe MoU — tzw.
MoU-2, w którym w stosunku do poprzedniego dokonane
zosta³y niewielkie zmiany. Tworz¹c nowy dokument na ko-

Wszechœwiat, t. 108, nr 7-9/2007 Bioró¿norodnoœæ 175

Ryc. 2. Uczestnicy (czarne pola) Krajowej Sieci Informacji o
Bioró¿norodnoœci (KSIB)

Ryc. 3. Przyrost liczby rekordów w zasobach KSIB

Ryc. 4. Schemat funkcjonowania KSIB: informacje z ró¿nego typu
Ÿróde³ gromadzone s¹ w bazach danych o uk³adzie zale¿nym od ich
w³aœcicieli. Czêœæ z nich znajduje siê na serwerze Wêz³a Krajowego,
a czêœæ na serwerach lokalnych. Osi¹ systemu jest wspólny sposób
wymiany danych (protokó³), przekazuj¹cy zapytania ze strony
internetowej do odpowiednich baz i zbieraj¹cy od nich odpowiedzi w
jednolitej formie



lejne piêæ lat dzia³alnoœci Rada Zarz¹dzaj¹ca GBIF oceni³a
dokonania pierwszych piêciu lat. Wszyscy uczestnicy Sieci
Œwiatowej bior¹cy udzia³ w pracach Rady zdecydowanie
poparli propozycjê kontynuowania dzia³alnoœci GBIF. Pod-
kreœlano znaczenie GBIF dla integracji i rozwoju nauki
œwiatowej, a tak¿e dla ochrony zasobów bioró¿norodnoœci
w skali œwiata. Podkreœlano tak¿e, ¿e pierwsze piêæ lat
dzia³alnoœci GBIF, choæ zakoñczone sukcesem, nale¿y
traktowaæ jako wstêpne — przygotowuj¹ce pracê na
przysz³e lata. Zwrócono tak¿e uwagê na fakt, i¿ GBIF jest
organizacj¹ niezale¿n¹ finansowo — jej dzia³alnoœæ opiera
siê niemal wy³¹cznie na w³asnym, dobrowolnym finanso-
waniu przez cz³onków. W odró¿nieniu od innych inicjatyw
o podobnym profilu, finansowanych ze Ÿróde³ zewnêtrz-
nych, dzia³alnoœæ GBIF nie jest wiêc nara¿ona na niebez-
pieczeñstwo zaprzestania pracy na skutek braku œrodków, a
dzia³alnoœæ organizacji mo¿e trwaæ tak d³ugo, jak d³ugo jej
cz³onkowie bêd¹ mieli wolê jej finansowania. Stwarza to
dobre perspektywy wieloletniej dzia³alnoœci GBIF, a tylko
taka ma sens.

Perspektywy rozwoju KSIB

Krajowa Sieæ informacji o bioró¿norodnoœci uzyska³a
finansowanie na lata 2005–2008 (Decyzja Ministra Nauki
— Przewodnicz¹cego KBN Nr 115/E-343/SPB/MSN/
P-04/DWM 27/2005–2008 z dnia 26.01.2005 r. Wszyscy
jej Uczestnicy wyposa¿eni zostali w sprzêt komputerowy
niezbêdny do tworzenia i obs³ugi baz danych o bioró¿no-
rodnoœci. Przeszli te¿ odpowiednie szkolenie w zakresie
tworzenia i obs³ugi baz danych, które zorganizowa³ Koor-
dynator Sieci. Szacuje siê, ¿e aktualni Uczestnicy Sieci dys-
ponuj¹ co najmniej oko³o piêcioma milionami danych. Z
tego ok. 2 mln rekordów jest w formie umo¿liwiaj¹cej szyb-
kie w³¹czenie ich do sieci œwiatowej. W tej sytuacji mo¿na
przewidywaæ wkrótce szybki rozwój KSIB. Je¿eli tak siê
stanie, to Polska, jako dostarczyciel danych zajmie jedn¹ z
czo³owych pozycji wœród cz³onków GBIF.

Istnienie Krajowej Sieci stwarza niepowtarzaln¹ okazjê
do zintegrowania rozproszonych i dotychczas niechêtnie
udostêpnianych danych o bioró¿norodnoœci, które s¹ w Pol-
sce gromadzone na ró¿ne sposoby przez wiele ró¿nych in-
stytucji i organizacji, a czêsto wcale lub w ogóle nie s¹ one
wykorzystywane w badaniach naukowych. Wprowadzenie
jednolitego, spójnego i obejmuj¹cego ca³y kraj systemu
zbierania i przechowywania danych o bioró¿norodnoœci,
zintegrowanego ze œwiatow¹ sieci¹ powinno byæ celem
nadrzêdnym, jaki stawia sobie KSIB. Pierwsze lata
dzia³alnoœci KSIB stworzy³y dobr¹ podstawê do tego. Do
najwa¿niejszych zadañ Koordynatora polskiej Sieci po-
winny w najbli¿szej przysz³oœci nale¿eæ:

— wskazanie wszystkich instytucji, organizacji i osób
prywatnych bêd¹cych w posiadaniu wiarygodnych danych
o bioró¿norodnoœci i w³¹czenie ich do Sieci Krajowej.
Wstêpne oceny pozwalaj¹ przewidywaæ, ¿e liczba
cz³onków — Uczestników KSIB powinna wzrosn¹æ do
oko³o 40;

— stworzenie jednego, zwartego systemu informaty-
cznego obs³uguj¹cego bazy danych wszystkich cz³onków
KSIB, zintegrowanego z systemem œwiatowym GBIF;

— utworzenie i udostêpnienie wszystkim cz³onkom
KSIB referencyjnych baz danych (dane geograficzne, kli-
matyczne, hydrologiczne i in.);

— opracowanie i udostêpnienie wszystkim cz³onkom
KSIB jednolitego systemu opracowywania i prezentacji da-
nych o bioró¿norodnoœci;

— wypracowanie w przysz³oœci jednolitego systemu
monitoringu bioró¿norodnoœci, funkcjonuj¹cego w skali
ca³ego kraju, który obj¹³by wszystkie wystêpuj¹ce w Polsce
grupy organizmów ¿ywych; informacje te uzupe³nia³yby na
bie¿¹co istniej¹ce bazy danych;

— udostêpnianie istniej¹cych baz danych jako nie-
zbêdnego Ÿród³a informacji dla wszelkich analiz do-
tycz¹cych aktualnego stanu i zagro¿enia œrodowiska oraz
dla prognozowania zachodz¹cych w nim zmian.

Dla realizacji tych celów niezbêdna jest stabilnoœæ oraz
znacz¹ca poprawa finansowania Krajowej Sieci Informacji
o Bioró¿norodnoœci przez œrodki bud¿etowe naszego pañ-
stwa. Niew¹tpliwie Polska powinna kontynuowaæ uczest-
nictwo w GBIF, nawet w przypadku zaistnienia koniecz-
noœci zmiany statusu cz³onka stowarzyszonego na pe³no-
prawnego. Dalsze uczestnictwo w inicjatywie GBIF jest
wskazane nie tylko dla utrzymania wysokiego presti¿u na-
szego kraju na arenie miêdzynarodowej. Daje ono przede
wszystkim mo¿liwoœæ aktywnego i sta³ego w³¹czenia siê do
œwiatowej nauki w zakresie tak wa¿nych badañ, jak po-
znanie ró¿norodnoœci ¿ycia we wszelakich jego formach i
uk³adach. Na koniec warto podkreœliæ, ¿e my, ludzie jesteœ-
my pewn¹, choæ niewielk¹ czêœci¹ nie zbadanej jeszcze bio-
ró¿norodnoœci œwiata i nasze istnienie tu na Ziemi jest od
niej w bardzo du¿ym stopniu uzale¿nione. Dlatego, im le-
piej j¹ poznamy, tym skuteczniej mo¿emy pomóc zarówno
jej, jak i sobie.

Wp³ynê³o 29.06.2007
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