
Abordarea unei provocări planetare
Planeta noastră este în tranziție; temperaturile atmosferice sunt în 
creștere, tiparele de precipitații se schimbă și gheața se retrage. 
Aceste schimbări în mediul înconjurător produc restructurări în 
ecosistemele din întreaga lume. Eforturile de monitorizare a acestor 
efecte necesită abordări care pot evalua rapid biodiversitatea la scară 
geografică mare. Soluția constă în trecerea de la utilizarea sistemelor 
de identificare a organismelor bazate pe morfologie la sistemele 
bazate pe ADN care beneficiază de creșterea exponențială atât a 
capacității secvențiatorilor de ADN cât și a tehnologiei informatice.

Codurile de bare ADN permit oricui să încadreze orice organism în 
specia corectă. De asemenea, aceste coduri de bare fac posibilă 
scanarea marilor colecții de istorie naturală pentru a determina 
speciile din alcătuire. O astfel de analiză permite cuantificarea 
pe scară largă a structurii ecosistemelor de către agențiile 
guvernamentale, firmele din sectorul privat și cercetătorii științifici. 
Prin utilizarea unor organisme ca indicatori ai schimbărilor de mediu, 
capacitatea noastră de prognoză  cu privire la comunitățile biotice va 
fi sporită. Prin astfel de acțiuni, omenirea va fi capabilă să genereze 
informațiile necesare pentru a sprijini formularea politicilor care ajută 
la protejarea biodiversității la nivel mondial.
 

Organizarea internațională
Consorțiul International Barcode of Life (iBOL), o alianță a instituțiilor 
de cercetare din 30 de țări dar în continuă creștere, a început să 
stabilească elementele fundamentale ale unui sistem de monitorizare 
biologică bazat pe ADN încă din 2010. Până în 2015, consorțiul și-a 
finalizat primul proiect, BARCODE 500K, un efort de 125 milioane de 
dolari care a produs coduri de bare ADN pentru 500.000 de specii. În 
iunie 2019, iBOL va lansa BIOSCAN, un proiect de șapte ani și 180 
milioane de dolari, care va scana comunități biotice în 2.500 localități 
din jurul lumii, extinzând, de asemenea, biblioteca de referință pentru 
codurile de bare ADN necesare interpretării acestor date.

BIOSCAN reprezintă corespondentul biologic al modului în care 
înțelegerea noastră despre lumea fizică a fost avansată prin 
instrumentele digitale. Poziția geografică este acum stabilită prin 
GPS, iar schimbările în caracteristicile de suprafață sunt percepute 
prin satelit. Sistemele de identificare bazate pe ADN vor transforma 
în mod similar înțelegerea noastră despre lumea biologică, permițând 
evaluarea ecosistemelor la scară temporală și spațială fără 
precedent. BIOSCAN pune bazele MISIUNII PLANETARE PENTRU 
BIODIVERSITATE care va completa inventarul biologic global în timp 
ce va activa un sistem de monitorizare biologică la scară mondială.

Rezultat
Prin asocierea secvențierii de ultimă generație cu capacitatea codurilor de bare ADN de a discrimina speciile, BIOSCAN va documenta 
dinamica modificărilor biomasei și diversității ca răspuns la factorii antropici, cum ar fi schimbarea modului de utilizare a terenurilor, 
poluarea și modificările climatice. Aceste informații privind modelele de diversitate în ecoregiuni ca răspuns la factorii antropici vor furniza 
datele de referință esențiale pentru evaluarea și modelarea schimbărilor în comunitățile biotice. Deși studiile inițiale ale BIOSCAN se vor 
concentra asupra mediului terestru, protocoalele dezvoltate vor putea fi adoptate și în mediul acvatic (marin și dulcicol).



State membre

Membri asociați

Consiliul de administrație
În primii cinci ani, consiliul de 
administrație al iBOL a fost compus 
din reprezentanți ai agențiilor de 
finanțare implicate în susținerea 
Consorțiului. Pentru a consolida 
legătura cu organizațiile cele mai 
bine poziționate pentru atingerea 
obiectivelor sale de cercetare, 
consiliul iBOL a fost restructurat. 
Acesta este acum compus 
din reprezentanți ai celor mai 
importante instituții implicate în studiul 
biodiversității și în genomică. Consiliul 
funcționează într-o capacitate strategică, 
revizuind progresul cercetării și oferind 
sugestii privind modul său de accelerare.

Comitetul științific de coordonare
Comitetul științific de coordonare este 
format dintr-un cercetător din fiecare 
țară membră. Acești cercetători 
conduc proiectarea și implementarea 
activităților de cercetare de bază 
– scanarea comunităților biotice și 
construirea bibliotecii de referință. 
În plus, comitetul supraveghează 
utilizarea codurilor de bare ADN 
în diverse contexte. Deși comitetul 
se concentrează în primul rând pe 

coordonarea activităților de cercetare, 
organizează și conferința bienală 

‘International Barcode of Life’. Membrii 
comitetului se întâlnesc anual pentru a 

analiza progresul și a ajusta planurile.

State membre 
Statele membre sunt angajate în sprijinirea obiectivelor iBOL si sunt compuse din cercetători de prestigiu 
și reprezentanți ai organizațiilor-cheie care susțin cercetarea și protecția biodiversității, de la nivel național 
până la nivel global.

Pentru mai multe informații:
Vizitați iBOL.org

Sau trimiteți un email la info@iBOL.org
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