Odpowiadając na wyzwanie naszej planety

Organizacja międzynarodowa

Nasza planeta ulega zmianom: wzrastają temperatury powietrza, roczne
rytm opadów atmosferycznych są zaburzone a lodowce cofają się. Te
zmiany w środowisku przekształcają ekosystemy na całym świecie.
Wysiłki mające na celu monitorowanie takich oddziaływań wymagają
podejścia pozwalającego na szybką ocenę różnorodności biologicznej
w dużej skali geograficznej, tak aby na bieżąco wykrywać efekty zmian
środowiskowych. Rozwiązaniem jest odejście od identyfikacji gatunków
na podstawie morfologii na rzecz systemów opartych na DNA, które
korzystają z rozwijających się w tempie wykładniczym technologii
sekwencjonowania DNA oraz mocy obliczeniowej komputerów.

Międzynarodowe Konsorcjum Barcode of Life (iBOL), rozwijające się
stowarzyszenie organizacji badawczych z 28 krajów, rozpoczęło w 2010
roku budowę podstawowych elementów systemu biomonitoringu opartego
o DNA. Do 2015 roku ukończyło swój pierwszy projekt, BARCODE
500K, przedsięwzięcie o wartości 125 000 000 USD, które zaowocowało
opracowaniem kodów kreskowych DNA dla 500 000 gatunków. W styczniu
2019 r. IBOL uruchomiło BIOSCAN, siedmioletni projekt o wartości 180 000
000 USD, który oszacuje skład gatunkowy biocenoz w 2500 miejscach na
całym świecie, a także rozbuduje bibliotekę referencyjną kodów kreskowych
DNA wymaganą do interpretacji zgromadzonych danych.

Kody kreskowe (barkody) DNA pozwalają przypisać dowolny okaz
do odpowiedniego gatunku. Umożliwiają również szybkie określenie
składu gatunkowego zbiorczych kolekcji masowych. Taka analiza
pozwala na wielkoskalowe oszacowanie struktury gatunkowej
ekosystemów przez agencje rządowe, prywatne przedsiębiorstwa
i naukowców. Dzięki użyciu organizmów jako wskaźników, nasza
zdolność do prognozowania zmian środowiska ulegnie znacznej
poprawie. Poprzez takie działanie, ludzkość będzie w stanie uzyskać
wiedzę niezbędną do wsparcia polityki wspierającej ochronę
różnorodności biologicznej w skali globalnej.

BIOSCAN reprezentuje biologiczny odpowiednik sposobu, w jaki nasze
rozumienie świata fizycznego zostało udoskonalone dzięki technologii
cyfrowej. Położenie geograficzne jest teraz określane przez GPS, a
zmiany powierzchni Ziemi są wykrywane dzięki teledetekcji przez satelity.
Systemy identyfikacji oparte na DNA w podobny sposób przekształcą
nasze rozumienie świata biologicznego, umożliwiając ewaluację
ekosystemów w niespotykanej dotąd skali czasowej i przestrzennej.
BIOSCAN będzie podstawą dla opracowania kolejnego etapu,
PLANETARY BIODIVERSITY MISSION, uzupełniającego katalog życia
na Ziemi poprzez wdrożenie globalnego systemu biomonitoringu.

Wynik
Dzięki połączeniu wysokowydajnego sekwencjonowania z możliwościami rozróżniania gatunków jakie stwarza barkoding DNA, BIOSCAN będzie
dokumentować wzorce biomasy i różnorodności pod wpływem antropopresji, np. zanieczyszczeń, zmian klimatu oraz użytkowania gruntów. Ta
informacja o wzorcach różnorodności we wszystkich ekoregionach oraz o ich odpowiedzi na wspomniane wyżej czynniki zapewni podstawowe
dane niezbędne do oceny i modelowania zmian biotycznych. Chociaż początkowe badania w ramach BIOSCAN będą koncentrować się na
środowisku lądowym, zaowocuje on protokołami, które zostaną wdrożone również w ekosystemach słodkowodnych i morskich.

Zarząd

Naukowy Komitet Sterujący

Przez pierwsze pięć lat, Zarząd iBOL
składał się z przedstawicieli instytucji
finansujących, zaangażowanych
we wspieranie konsorcjum. Aby
wzmocnić swoje powiązanie z
organizacjami, które są najlepiej
przygotowane do realizacji
celów badawczych, Zarząd
iBOL został przebudowany.
W
jego
skład
wchodzą
obecnie
wysocy
rangą
przedstawiciele
głównych
instytucji
zaangażowanych
w badania bioróżnorodności i
genomikę. Działania Zarządu mają
charakter strategiczny, poprzez
przegląd postępów w zakresie badań
i sugestie, jak je przyspieszyć.

Naukowy Komitet Sterujący (SSC) składa się
z naukowców, po jednym reprezentancie
każdego kraju członkowskiego. Kierują
one projektowaniem i realizacją
podstawowych działań badawczych –
skanowaniem składu gatunkowego i
budowaniem biblioteki referencyjnej.
Nadzorują
również
stosowanie
kodów kreskowych DNA w różnych
kontekstach.
Chociaż
SSC
koncentruje się przede wszystkim
na koordynacji działań badawczych,
organizuje również co dwa lata
konferencję International Barcode of
Life. Jego członkowie spotykają się co
roku, aby oszacować postępy i dostosować
plany działalności.

Państwa Członkowskie
Państwa członkowskie są zaangażowane we wspieranie celów iBOL. Ich reprezentantami są czołowi
naukowcy i przedstawiciele kluczowych organizacji wspierających odkrywanie i ochronę różnorodności
biologicznej, zaczynając od ich ojczyzny a kończąc na całej planecie.
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