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Obszary podbiegunowe to szczególnie istotne strefy dla $ycia ca%ej plane-
ty. Cho# na pierwszy rzut oka wykazuj& wiele podobie'stw i do"# cz!sto 

analizuje si! je wspólnie, to jednak nale$y pami!ta#, i$ s& to regiony, które pod 
wzgl!dem przyrodniczym, ale przede wszystkim spo%eczno-politycznym, posia-
daj& wiele istotnych ró$nic determinuj&cych ich status oraz formy obecnej i przy-
sz%ej ochrony. Szczególnie status polityczny Arktyki oraz wzgl!dna dost!pno"# 
sprawiaj&, i$ jej rola i znaczenie systematycznie wzrastaj& i ju$ dzi" postrzega si! 
obszar „dalekiej Pó%nocy” jako jeden z potencjalnych teatrów rywalizacji mi!dzy-
narodowej. Zarazem nale$y pami!ta#, i$ Arktyka (podobnie jak Antarktyka) jest 
szczególnie wra$liwa na post!puj&ce zmiany klimatyczne. Region ten ociepla si! 
trzy razy szybciej ni$ reszta Ziemi, ale skutki oddzia%uj& na ca%y glob.
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Arktyk! tworzy obszar w zdecydowanej wi!kszo"ci pokryty lodem, Ocean 
Arktyczny wraz z przylegaj&cymi do' l&dami i wyspami. Granice Arktyki w uj!-
ciu klimatyczno-ekologicznym wyznacza lipcowa izoterma (czyli linia na mapie 
pogody %&cz&ca punkty na Ziemi maj&ce t! sam& "redni& temperatur! w tym 
samym czasie) wynosz&ca +10°C. Warto wskaza#, i$ najni$sza zarejestrowana 
temperatura na pó%kuli pó%nocnej plasuje si! na poziomie –69,6ºC i odnotowana 
zosta%a niedaleko najwy$szego punktu pokrywy lodowej Grenlandii w 1991 r. 
Dla porównania, najni$sz& zarejestrowan& temperatur! na Ziemi odnotowano 
na Antarktydzie w stacji Vostok w 1983 r. i by%o to –89,2ºC.

Inne podej"cie wyznacza granic! Arktyki ko%em podbiegunowym pó%noc-
nym. Najszerszy wymiar ma propozycja Arctic Human Development Report 
z 2002 r., gdzie granica Arktyki obejmuje ca%& Alask!, obszary Kanady na pó%noc 
od równole$nika 60°N wraz z pó%nocnym cz!"ciami regionów Quebec i Labrador, 
ca%& Grenlandi!, Wyspy Owcze i Islandi!, pó%nocne cz!"ci Norwegii, Szwecji, 
Finlandii oraz Rosji, gdzie po%udniowa granica mniej wi!cej pokrywa si! z ko%em 
podbiegunowym pó%nocnym1.

1 O.R.(Young, N. Einarsson, Introduction: Human Development in the Arctic, w: Arctic Hu-
man Development Report, eds. N. Einarsson, J.N.(Larsen, A. Nilsson, O.R.(Young, Stefansson 
Arctic Institute, Akureyri 2004, s. 17–18.
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Arktyk! zamieszkuje ok. 4 mln mieszka'ców2 w granicach o"miu pa'stw: 
Rosji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii 
i Danii (Grenlandia). Ludno"# rdzenna Arktyki stanowi obecnie ok. 10% popu-
lacji. Mo$emy wyró$ni# w"ród nich ponad 40 grup etnicznych, w tym: Saami 
(zamieszkuj& w rejonach oko%obiegunowych Finlandii, Szwecji, Norwegii i pó%-
nocno-zachodniej Rosji – szerzej zob. rozdzia% 16. Spo!eczno"ci rdzenne), Nie'cy, 
Chantowie, Ewenkowie i Czukcze (Rosja), Aleuci, Jupikowie i Eskimosi – I'upiat 

2 Projected Population Trends in the Arctic, European Environment Agency, 14.06.2017, 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/projected-population-trends-in-the-arc-
tic/#tab-chart_2 [dost!p: 12.01.2022].

Longyearbyen – stolica Svalbardu

Longyearbyen jest najdalej wysuni!t" na pó#noc sta#" osad" ludzk". To tak$e administracyjna stolica 
regionu Svalbard i zarazem jego najwi!ksze, bo licz"ce ok. 2400 mieszka%ców, miasto. Za#o$one zosta#o 
w 1906 r. przez ameryka%skiego w#a&ciciela firmy górniczej Johna Munroe Longyeara, który nazwa# je 
Longyear City. W 1916 r. Longyear sprzeda# i miasto, i tereny górnicze je okalaj"ce Store Norske Spits-
bergen Kulkopani, która zmieni#a nazw! miasta na Longyearbyen. A$ do 1989 r. miasto by#o absolutnie 
prywatnym przedsi!wzi!ciem norweskiej firmy. Szko#y, opieka zdrowotna, sklep czy stacja benzynowa 
by#y przez ni" zarz"dzane. Ma#o tego, a$ do 1980 r. w mie&cie pos#ugiwano si! tylko prywatn" walut" 
SNSK. Od roku 1990 nast!puje systematyczny proces „normalizacji” statusu Longyearbyen. Powo#a-
no m.in. Rad! Svalbardu b!d"c" namiastk" samorz"dno&ci, któr" w 2002 r. przekszta#cono w Rad! 
Gminy Longyearbyen (Longyearbyen Lokalstyre), na któr" przeniesiono odpowiedzialno&' za us#ugi 
spo#eczne.

Longyearbyen jest bardzo specyficznym miejscem do $ycia, pod wieloma wzgl!dami unikalnym 
w skali ca#ego globu. Wed#ug norweskiego urz!du statystycznego &redni czas zamieszkiwania na Sval-
bardzie wynosi 7 lat. Z ciekawych faktów z $ycia w najdalej wysuni!tym na pó#noc mie&cie warto wy-
mieni' nast!puj"ce: w centrum miasta s" osobne &cie$ki dla skuterów &nie$nych; jest tam tylko jeden 
sklep spo$ywczy, a ulice maj" numery zamiast nazw. W Longyearbyen nie mo$na posiada' kotów ze 
wzgl!du na ochron! bogatej i unikalnej populacji arktycznego ptactwa. Wa$n" tradycj" jest zdejmo-
wanie butów przed wej&ciem do hoteli czy restauracji, co wynika z „w!glowej” przesz#o&ci miasta (buty 
zdejmowano, by nie wnosi' py#u w!glowego do pomieszcze%). Jeden z najbardziej znanych mitów 
dotycz"cych Longyearbyen wi"$e si! z „zakazem umierania”. To oczywi&cie nieprawda, cho' w ka$dym 
micie tkwi ziarno prawdy. W Longyearbyen jest zakaz pochówku. Wprowadzony zosta# w 1950 r., gdy 
odkryto, $e cia#a mieszka%ców zmar#ych w wyniku pandemii grypy hiszpanki w 1918 r. z uwagi na wa-
runki klimatyczne nie zacz!#y si! rozk#ada', stanowi"c potencjalne (ród#o nowych zaka$e%. Co wi!cej, 
istniej" powa$ne obawy, i$ zw#oki pochowane na lokalnym cmentarzu nadal mog" zawiera' $ywe 
szczepy wirusa, który odpowiada# za &mier' ok. 5% &wiatowej populacji w latach 1918–1919. Obecnie 
osoby ci!$ko chore przenoszone s" do kontynentalnej Norwegii, a gdy jednak kto& w Longyearbyen 
umrze, to jego zw#oki tak$e przewo$one s" na kontynent w celu pochówku.

W roku 2008 w Longyearbyen utworzono Globalny Bank Nasion. Obecnie znajduje si! tam 
ok. 1,1 mln nasion ponad 5,5 tys. gatunków ro&lin jadalnych z ca#ego &wiata. St"d te$ nazywany jest on 
„wspó#czesn" Ark" Noego”. Longyearbyen jest tak$e o&rodkiem akademickim, gdzie studiuje ok. 350 
studentów, z których ka$dy musia# nauczy' si! pos#ugiwa' broni". Jest to na tych terenach niezwykle 
przydatna umiej!tno&', gdy$ wymaga si!, by ka$da osoba wychodz"ca poza miasto posiada#a przy so-
bie karabin, by ochroni' si! przed nied(wiedziami polarnymi; a tych na ca#ym archipelagu jest ok. 3 tys. 
Oczywi&cie do nied(wiedzi absolutnie strzela' nie wolno, a jedynie trzeba je odstraszy' hukiem wy-
strza#u.
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(Stany Zjednoczone – Alaska), Inuici – Inuvialuit (Kanada) i Eskimosi –Kalaallit 
(Dania – Grenlanda)3.
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Status prawny Arktyki nigdy nie zosta% w specjalny sposób uregulowany. Jej ob-
szar de facto kontrolowany jest przez pa'stwa arktyczne (posiadaj&ce swoje tery-
torium w granicach Arktyki), które wysuwaj& roszczenia terytorialne wzgl!dem 
tego regionu. W samej dyskusji dotycz&cej podzia%u/kontroli Arktyki mo$emy 
wyró$ni# kilka dominuj&cych koncepcji. Najstarsz& jest koncepcja sektorów, 
która zak%ada, i$ pa'stwa posiadaj&ce swoje terytoria w Arktyce rozci&gaj& swoj& 
jurysdykcj! wed%ug zasady „przylegania i ci&g%o"ci”, a granice wyznaczaj& po%u-
dniki ci&gn&ce si! od bieguna do granic danego kraju. Wed%ug tej koncepcji ca%e 
terytorium Arktyki podzielone jest tym samym na pi!# sektorów przynale$nych: 
Kanadzie, Rosji (jako nast!pcy Zwi&zku Radzieckiego), Stanom Zjednoczonym, 
Norwegii i Danii. Pierwszym pa'stwem, które wysun!%o roszczenie wzgl!dem 
Arktyki i zarazem wyznaczy%o swój sektor, by%a w 1925 r. Kanada. W roku 1926 
identyczne decyzje powzi&% Zwi&zek Radziecki. Wysuni!cie roszcze' przez dwa 
najwi!ksze pa'stwa arktyczne wyznaczy%o „teoretyczny” zakres sektora amery-
ka'skiego, a wraz z uznaniem suwerenno"ci Danii nad ca%& Grenlandi& (1933 r.) 
oraz Norwegii nad Spitsbergenem (1920 r.) tak$e sektorów du'skiego i nor-
weskiego. Koncepcja sektorów nie uzyska%a aprobaty spo%eczno"ci mi!dzyna-
rodowej oraz cz!"ci pa'stw arktycznych ze Stanami Zjednoczonymi na czele4. 
W przypadku USA wi&za%o si! to przede wszystkim ze sprzeciwem wobec uzna-
nia Przej"cia Pó%nocno-Zachodniego za wewn!trzne wody Kanady. W przypad-
ku zastosowania koncepcji sektorów wskazana droga morska by%aby w ca%o"ci 
kontrolowana przez Kanad!. Co ciekawe, wspó%czesne roszczenia Danii, mimo i$ 
oparte na prawie morza, pokrywaj& si! z przypisanym jej teoretycznie sektorem, 
rozci&gaj&c si! mi!dzy po%udnikami 10°W i 60°W5.

Nieuznawanie roszcze' terytorialnych do Arktyki oraz protesty przeciw jed-
nostronnym decyzjom dotycz&cym tego obszaru, jak cho#by wobec przyj!tej 
przez Kanad! ustawy Arctic Water Pollution Act, w my"l której pa'stwo to przy-
znawa%o sobie prawo do regulowania kwestii dotycz&cych zapobiegania zanie-
czyszczeniom wód arktycznych, wskazywa%y na potrzeb! wypracowania jak naj-
bardziej powszechnie uznawanych rozwi&za'. Takim sta%o si! przyj!cie w 1982 r. 

3 Rdzenni mieszka#cy, Polarpedia, https://polarpedia.eu/pl/rdzenni-mieszkacy/ [dost!p: 
12.01.2022].

4 J. Symonides, Status prawny i roszczenia do Arktyki oraz Bieguna Pó!nocnego, „Pa'stwo 
i Prawo” 2008, nr 1, s. 33–34.

5 J. Wojas, Koncepcje statusu prawnego Arktyki, „Adam Mickiewicz University Law Re-
view” 2005, vol. 5, s. 44.
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Konwencji o prawie morza6 (wesz%a w $ycie w 1994 r.), która jest obecnie jedy-
nym kompleksowym uj!ciem prawnym dotycz&cym wykorzystywania Oceanu 
)wiatowego. Dokument ten wi&$e 167 pa'stw (Stany Zjednoczone nie ratyfiko-

6 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, op. cit.

Pyramiden – opuszczone miasto górnicze na Svalbardzie

Popiersie Lenina na opuszczonym centralnym placu Pyramiden

)ród#o: Bjoertvedt, Nybyen vannforsyningsanlegg, Nybyen, Longyearbyen, Svalbard, Wikimedia Commons, 11.08.2012, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piramida_Svalbard_IMG_6283.JPG [dost!p: 6.07.2022].

W roku 1910 szwedzka ekspedycja odkry#a z#o$a w!gla kamiennego na Svalbardzie, jednak ze wzgl!du 
na ich trudn" dost!pno&' tereny te odsprzedano w 1927 r. Rosjanom. W latach 30. zacz!#a powstawa' 
infrastruktura wydobywcza miasta górniczego Pyramiden. Nazwa zosta#a nadana od wznosz"cej si! 
nad nim góry w kszta#cie egipskiej piramidy. Rozwój miasta zatrzyma#a na kilka lat II wojna &wiatowa; 
ponownie wznowiono wydobycie od 1947 r. Szczególny rozwój nast"pi# od lat 60. do 80. XX w. Ze 
wzgl!du na dobre zarobki do Pyramiden na dwuletnie kontrakty przybywali specjali&ci ze Zwi"zku 
Radzieckiego. Infrastruktura miejska wzbogacona zosta#a szczególnie w sferach sportowej i kultural-
nej. Powsta#y kompleks sportowy im. Jurija Gagarina, dom kultury, kino czy biblioteka z ok. 50 tys. 
woluminów. W aktywno&ciach sportowo-kulturalnych bra#o udzia# wówczas nawet 90% mieszka%ców, 
inicjatyw tych w latach 80. by#o ok. tysi"ca. W mie&cie powsta#y tak$e $#obek, przedszkole i szko#a. Co 
ciekawe, od 1958 r. jedzenie dla mieszka%ców by#o bezp#atne.

Rozwój miasta brutalnie zosta# przerwany w po#owie lat 90. XX w. W roku 1996 mia#a miejsce kata-
strofa lotnicza, w której zgin!#o ponad 140 mieszka%ców Pyramiden. Katastrofa ta oraz z#a koniunktura 
na w!giel w latach 90. XX w. przyczyni#y si! do decyzji o zamkni!ciu wydobycia i de facto likwidacji mia-
sta. Ostatni" ton! w!gla wydobyto 31 marca 1998 r. *"cznie w latach 1955–1998 w Pyramiden wydoby-
to ok. 9 mln t w!gla, z czego ok. milion wykorzystano w lokalnej elektrowni, a reszt! wyeksportowano.

Dzi& Pyramiden jest jedn" z wa$niejszych destynacji turystycznych na Svalbardzie, mo$e pochwali' 
si! doskonalone zachowan" infrastruktur" górnicz" oraz miastem z po#o$onym najdalej na pó#noc 
pomnikiem z popiersiem Lenina. Zarazem nale$y pami!ta', i$ na Svalbardzie nadal funkcjonuje inne 
rosyjskie miasto – Barentsburg. Zamieszkuje je obecnie ok. 450 osób (w 90% Ukrai%ców) i znajduje si! 
tam konsulat Federacji Rosyjskiej.
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wa%y Konwencji, ale uznaj& j& jako form! kodyfikacji zwyczajowego prawa mo-
rza), co m.in. przyczyni%o si! do wycofania roszcze' terytorialnych do Arktyki 
(m.in. przez Kanad! i Zwi&zek Radziecki / Rosj!), a tym samym ostatecznego 
odej"cia od teorii sektorów.

Na podstawie Konwencji o prawie morza pa'stwa arktyczne ustanowi%y wy-
%&czne 200-milowe strefy ekonomiczne (cz. V, art. 56), w których realizuj& su-
werenne prawa do bada', eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych ($ywych 
i nieo$ywionych), wód morskich oraz dna morskiego i jego podziemia. Przyj!te 
Konwencj& rozwi&zania z jednej strony usun!%y problem sektorów (na podstawie 
których swoje roszczenia wysuwa%y de facto tylko Kanada i Zwi&zek Radziecki / 
Rosja), ale zarazem sta%y si! podstaw& roszcze' do szelfu kontynentalnego si!ga-
j&cego a$ do 350 mi, licz&c od linii podstawowej, a tym samym i bogactw natu-
ralnych tam si! znajduj&cych. W Konwencji przyj!to bowiem szerok& definicj! 
szelfu kontynentalnego pa'stwa nadbrze$nego, która „obejmuje dno morskie 
i podziemie obszarów podmorskich, które rozci&gaj& si! poza jego morzem tery-
torialnym na ca%ej d%ugo"ci naturalnego przed%u$enia jego terytorium l&dowego 
do zewn!trznej kraw!dzi obrze$a kontynentalnego albo na odleg%o"# 200 mil 
morskich od linii podstawowych, od których mierzy si! szeroko"# morza tery-
torialnego, gdy zewn!trzna kraw!d* obrze$a kontynentalnego nie si!ga do tej 
odleg%o"ci […]. Obrze$e kontynentalne stanowi podwodne przed%u$enie masywu 
l&dowego pa'stwa nadbrze$nego i sk%ada si! z dna i podziemia szelfu, zbocza 
i wzniesienia. Nie obejmuje ono dna oceanicznego na du$ych g%!boko"ciach wraz 
z jego grzbietami ani podziemiami”7.

Roszczenie do szelfu kontynentalnego na obszarze Arktyki wysun!%y Rosja 
i Norwegia. Szczególnie roszczenie Rosji z 2001 r. (ponowione w 2015 r.) si!-
ga g%!boko w g%&b Arktyki "rodkowej a$ do Bieguna Pó%nocnego. Rosja wska-
za%a w nim, i$ szelf arktyczny i dno syberyjskie stanowi& jedn& ca%o"#, a prze-
biegaj&ce tam podwodne pasma wzniesie': Grzbiet +omonosowa oraz Grzbiet 
Mendelewa, s& przed%u$eniem kontynentu euroazjatyckiego. Symbolicznym wy-
razem dzia%a' rosyjskich by%o umieszczenie na Biegunie Pó%nocnym (dok%adniej 
na dnie Oceanu Arktycznego na g%!boko"ci 4200 m) kapsu%y z flag& rosyjsk&. 
W roku 2007 swoje roszczenia wzgl!dem granicy szelfu kontynentalnego przed-
stawi%a Norwegia. Najwi!ksze kontrowersje wzbudza ta ich cz!"#, która dotyczy 
archipelagu Spitsbergen. Na mocy traktatu paryskiego z 1920 r. przynale$y on 
do Norwegii, ale wszystkie strony traktatu (w tym Polska) uzyska%y pewien za-
kres praw do prowadzenia dzia%alno"ci gospodarczej, co oznacza, i$ norweskie 
roszczenia do szelfu kontynentalnego naruszaj& jego postanowienia8 (zob. ramka 
Pyramiden – opuszczone miasto górnicze na Svalbardzie).

Osobn& kwesti& jest symboliczne, ale zarazem presti$owe zwierzchnictwo 
nad Biegunem Pó%nocnym. Roszczenia rosyjskie do szelfu kontynentalnego 

7 Ibidem, s. 36.
8 Ibidem, s. 40–42.
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dochodz& jednak do Bieguna i nie 
wykraczaj& poza niego. Wi&$e si! to 
z tym, i$ Grzbiet +omosowa móg%-
by sta# si! podstaw& roszczenia do 
Bieguna Pó%nocnego tak$e dla Danii 
i Kanady. Co wi!cej, Dania mo$e tak$e 
podnie"# kwesti! po%o$enia Bieguna 
Pó%nocnego w szelfie grenlandzkim. 
Dlatego te$ Rosja swoje roszczenia 
utrzymuje w ramach sektora, którego 
granic& pó%nocn& jest w%a"nie Biegun, 
co mo$e by# traktowane jako swoista 
propozycja, by i pozosta%e pa'stwa 
arktyczne traktowa%y go jako punkt 
styku granic swoich szelfów9.

��������������

Obecnie najwa$niejsz& p%aszczyzn&  
wspó%pracy w Arktyce jest Rada Ark-
tyczna (RA) powo%ana w Ottawie 
19 wrze"nia 1996 r. Wówczas to osiem 
pa'stw arktycznych w przyj!tej dekla-
racji zobowi&za%o si! do wspó%pracy 

i koordynacji dzia%a' w rejonie arktycznym z uwzgl!dnieniem ludów rdzennych 
w zakresie zrównowa$onego rozwoju oraz ochrony "rodowiska. Powo%anie Rady 
Arktycznej by%o ukoronowaniem procesu wspó%pracy mi!dzynarodowej (szcze-
gólnie w zakresie ochrony "rodowiska w Arktyce) zapocz&tkowanego przemó-
wieniem Pierwszego Sekretarza Komunistycznej Partii Zwi&zku Radzieckiego 
Michai%a Gorbaczowa w 1987 r., w którym wezwa% on do wyj"cia poza sporne 
kwestie i ustanowienia Arktyki stref& pokoju i owocnej wspó%pracy.

W RA wyró$nia si! trzy kategorie cz%onkostwa. Pierwsz& i najwa$niejsz& s& 
pa'stwa cz%onkowskie (osiem pa'stw arktycznych), drug& stali uczestnicy – sze"# 
organizacji ludów rdzennych, a trzeci& obserwatorzy. Status obserwatora mo$e 
zosta# przyznany pa'stwom pozaarktycznym, organizacjom mi!dzynarodowym 
oraz organizacjom pozarz&dowym, które mog& wnie"# wk%ad w prace Rady.

Decyzje podejmowane w ramach prac Rady s& wynikiem konsensusu i maj& 
form! zalece'. Pracami Rady kieruje rotacyjnie jedno z pa'stw (kadencja 
trwa 2 lata) przy pomocy sta%ego sekretariatu, powo%anego w 2011 r. z siedzi-
b& w Tromso. Agend! wspó%pracy na poziomie rz&dowym stanowi& spotkania 

9 Ibidem, s. 44.

Turystyka arktyczna

Dalek" Pó#noc spowija swoista magia, nie dzi-
wi wi!c, i$ mimo znacznych trudno&ci, a tym 
samym i wysokich kosztów, przyci"ga ona nie 
tylko naukowców, ale tak$e turystów spragnio-
nych zetkni!cia z niedost!pn", surow" przyro-
d" oraz kultur" miejscowych ludów. Pierwszy 
boom turystyczny na Arktyk! mia# miejsce ju$ 
w 1880 r. Jednak dopiero w XXI w. skala tury-
styki arktycznej przybra#a na sile. W 2007 r. ruch 
statków turystycznych w rejonie kanadyjskiego 
Nunavutu oraz Grenlandii wzrós# pi!ciokrot-
nie. Najwa$niejszym kierunkiem turystycznym 
w Arktyce jest Svalbard. Wed#ug danych to-
uroperatorów rejsów wycieczkowych w 2000 r. 
region ten odwiedzi#o ok. 30 tys. turystów, by 
w 2016 r. osi"gn"' pu#ap ok. 80 tys. odwiedza-
j"cych. Dynamiczny wzrost turystyki niesie za 
sob" znacz"cy wp#yw dla tamtejszego &rodo-
wiska naturalnego oraz mieszka%ców. Najwa$-
niejsze zagro$enie stanowi" zanieczyszczenie 
wód przez statki wycieczkowe oraz zak#ócanie 
naturalnych siedlisk przez ró$ne ekstremalne 
aktywno&ci. Z drugiej strony, rozwój turystyki 
przynosi znacz"ce wp#ywy do bud$etu Svalbar-
du – w 2018 r. by#o to ok. 110 mln NOK. Tury&ci 
maj" tak$e szans! zaznajomi' si! z lokaln" kul-
tur" oraz ucz" si!, jak wa$na jest ochrona dzie-
dzictwa naturalnego.
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ministrów, które odbywaj& si! co 2 lata na zako'czenie przewodnictwa danego 
kraju, oraz wiceministrów. Poziom wykonawczy realizowany jest przez wy$szych 
urz!dników arktycznych, którzy kieruj& pracami Rady pomi!dzy spotkaniami 
ministerialnymi – w sk%ad zebra' wchodz& najcz!"ciej wysocy rang& przedstawi-
ciele ministerstw spraw zagranicznych ka$dego z pa'stw cz%onkowskich. To oni 
koordynuj& dzia%ania Rady, które realizowane s& w sze"ciu wyspecjalizowanych 
grupach roboczych10.

Rada Arktyczna – mimo i$ nie jest organizacj& mi!dzynarodow&, a tym sa-
mym nie posiada zbyt du$ych mo$liwo"ci decyzyjnych i finansowych – sta%a si! 
najwa$niejszym forum wspó%pracy w regionie. O roli Rady Arktycznej "wiadczy 
te$ to, $e status sta%ego obserwatora posiada 35 pa'stw i organizacji, w tym Unia 
Europejska, Chiny, Niemcy, Francja czy Polska, która posiada status sta%ego ob-
serwatora od 1998 r. Szczególnie w pracach grup roboczych rola i zaanga$owanie 
obserwatorów maj& kluczowe znaczenie.

Niew&tpliwie najwi!kszym sukcesem Rady Arktycznej jest utrzymanie 
Arktyki jako strefy pokoju. Pomimo napi!# pomi!dzy pa'stwami arktycznymi 
w innych cz!"ciach "wiata przez ponad 25 lat funkcjonowania RA uda%o si! roz-
wija# wspó%prac! w zakresie tzw. mi!kkiego bezpiecze'stwa. Wspó%praca stra$y 
wybrze$a USA i Rosji przyczyni%a si! do powo%ania Arktycznego Forum Stra$y 
Wybrze$a (Arctic Coast Guard Forum), którego celem jest zwi!kszenie interope-
racyjno"ci s%u$b pa'stw arktycznych.

Wspó%praca pa'stw arktycznych w ramach RA zaowocowa%a powstaniem 
m.in. Uniwersytetu Arktyki czy Arktycznego Forum Gospodarczego oraz wpro-
wadzeniem w $ycie trzech umów mi!dzynarodowych dotycz&cych ratownic-
twa, wspó%pracy naukowej oraz ochrony "rodowiska. Ponadto przygotowany na 
zlecenie RA w 2017 r. raport dotycz&cy $eglugi morskiej przyj!ty zosta% przez 
Mi!dzynarodow& Organizacj! Morsk& jako prawnie wi&$&cy kodeks bezpiecze'-
stwa dla statków na zalodzonych wodach11.

Rada Arktyczna odegra%a znacz&c& rol! we w%&czeniu ludów rdzennych 
w procesy konsultacyjne dotycz&ce Arktyki. Organizacje ludów rdzennych 
maj&ce status sta%ych uczestników Rady posiadaj& w%asny Sekretariat, z za-
rz&dem, wyodr!bnionym bud$etem i planem dzia%ania. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego rdzennych mieszka'ców Arktyki sta%a si! wa$n& cz!"ci& podej-
mowanych przez Rad! dzia%a'12. Obecnie jako stali uczestnicy RA funkcjo-
nuj& nast!puj&ce organizacje ludów rdzennych: Oko%opolarna Rada Inuitów 
(Inuit Circumpolar Council, ICC), Rada Saamów, Rosyjskie Stowarzyszenie 

10 M. Madej, Problemy i wyzwania Arctic Governance, „Poliarchia” 2014, nr 2, s. 85–87.
11 P. Markiewicz, Wyzwania dla Rady Arktycznej: konkurencja mi$dzy wielkimi mo-

carstwami czy multilateralizm, „Polski Instytut Spraw Mi!dzynarodowych. Strategic File” 
2021, nr 4(96), s. 2, https://pism.pl/upload/images/artykuly/18715e51-4f64-4ac0-a1a-
8-282560858beb//1621502302759.pdf [dost!p: 17.01.2022].

12 Z. )liwa, Rada Arktyczna jako forum pokojowej wspó!pracy w Arktyce, „Rocznik Bezpie-
cze'stwa Mi!dzynarodowego” 2020, nr 14(2), s. 225–226.
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Ma%ych Ludów Rdzennych Pó%nocy, Syberii i Dalekiego Wschodu (RAIPON), 
Mi!dzynarodowe Stowarzyszenie Aleutów (Aleut International Association, 
AIA), Mi!dzynarodowa Rada Gwich’in (International Gwich’in Council, IGC) 
oraz Arktyczna Rada Atapasków (Arctic Athabascan Council, AAC). Organizacje 
ludów rdzennych (szczególnie ICC oraz Rady Samów) mia%y znacz&cy wp%yw 
na budowanie globalnego ruchu ludów rdzennych i formu%owania ich praw na 
forum ONZ. Ponadto odegra%y znacz&c& rol! w procesie konsultacyjnym prowa-
dz&cym do przyj!cia Konwencji Sztokholmskiej o trwa%ych zanieczyszczeniach 
organicznych oraz Konwencji z Minamata w sprawie rt!ci13.

Nale$y tak$e wspomnie# o przyj!tej w 2019 r. umowie maj&cej zapobie-
ga# nieuregulowanym pe%nomorskim po%owom w "rodkowej cz!"ci Oceanu 
Arktycznego. Umow! podpisa%y nie tylko pa'stwa arktyczne, ale tak$e Chiny, 
Japonia, Korea Po%udniowa oraz Unia Europejska. Jest to pierwszy w historii 
mi!dzynarodowy system ochronny dla pe%nomorskich %owisk arktycznych, które 

13 P. Graczyk, A. St!pie', M. )mieszek, M. +uszczuk, Zarz%dzanie regionem i mi$dzyna-
rodowa wspó!praca polityczna, w: Cele i narz$dzia polskiej polityki arktycznej, red. Eidem, 
Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015, 
s. 79–80.

Zasi!g lodu na Oceanie Arktycznym
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)ród#o: Arctic Sea Ice Extent, Global Climate Change, NASA, https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/ [dost!p: 
18.01.2022].

Lód arktyczny osi"ga swoje minimum we wrze&niu. Pomiary realizowane przez NASA Global Climate 
Change wskazuj", i$ obecnie pokrywa lodowa Arktyki zmniejsza si! w tempie 13% na dekad! w po-
równaniu do &redniej z lat 1981–2010. Na wykresie w niniejszej ramce przedstawiono minimalny zasi!g 
lodu morskiego Arktyki od 1979 r. Zaobserwowa' na nim mo$na wyj"tkowo ch#odny rok 1992, jak i te 
cieplejsze lata: 2002, 2005, 2007 czy szczególnie 2012. To w#a&nie wówczas odnotowany zosta# rekordo-
wo niski zasi!g pokrywy lodowej – 3,39 mln km2. Dla porównania, w 1980 r. pokrywa lodowa Oceanu 
Arktycznego mia#a 7,54 mln km2.
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w wyniku zmian klimatycznych coraz bardziej nara$one s& masow& eksploatacj! 
niszcz&c& równowag! ekosystemu14.

�����������������������������������������������¦

Pog%!biaj&cy si! proces zmian klimatycznych szczególnie mocno oddzia%u-
je na Arktyk!. Jak podaje grupa robocza Rady Arktycznej – Arctic Monitoring 
and Assessment Program, w latach 1971–2019 "rednia roczna temperatura na 
Arktyce wzros%a o 3,1°C, gdy dla reszty globu by%o to ok. 1°C15. Ponadto poja-
wi%y si! nieodnotowywane dotychczas zjawiska, jak deszcz. W sierpniu 2021 r. 
na szczycie grenlandzkiego lodowca, na wysoko"ci 3200 m npm, przez kilka go-
dzin pada% niezwykle intensywny deszcz. Nowe modele odnosz&ce si! do zmian 
klimatycznych wskazuj&, i$ w drugiej po%owie XXI w. to deszcz mo$e by# do-
minuj&cym opadem na Grenlandii16. Zdarzenia takie pot!guj& i przyspieszaj& 
proces topnienia wiecznej zmarzliny. Lodowce Grenlandii znikaj& siedem razy 
szybciej ni$ jeszcze w latach 90. XX w. Co gorsza, coraz mniej pewne jest, czy 
uda si! zatrzyma# proces ich totalnego zaniku. Dlaczego to takie wa$ne? Na lo-
dowcach Grenlandii zmagazynowany jest lód, który gdy si! roztopi, podniesie 
poziom "wiatowych mórz o 7,42 m17! Ponadto topnienie l&dolodów prowadzi do 
uwalniania si! „zmagazynowanego” tam metanu, który jest gazem cieplarnianym 
25 razy silniejszym ni$ CO2, co jeszcze bardziej wp%ynie na zmiany klimatyczne 
i spot!guje ca%y proces18 (zob. ramka Zasi$g lodu na Oceanie Arktycznym).

Zmiany zachodz&ce w "rodowisku naturalnym ods%aniaj& nowy format wy-
zwa', jakie pojawiaj& si! przed tym regionem i przewarto"ciowuj& znaczenie 
Arktyki, gdzie – co nale$y podkre"li# – zderzaj& si! interesy najwa$niejszych gra-
czy na Ziemi. St&d warto spo"ród wielu p%aszczyzn wyró$ni# dwie: ekonomiczn& 
i militarn&, które w najwi!kszym stopniu determinowa# b!d& przysz%o"# Arktyki, 

14 &rodkowa Arktyka: UE zawrze umow$ przeciwko nieuregulowanym po!owom, Rada Unii 
Europejskiej, 4.03.2019, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/03/04/
central-arctic-eu-to-enter-agreement-against-unregulated-fishing/ [dost!p: 14.01.2022].

15 M. Perzy'ski, Arktyka ogrzewa si$ szybciej ni' inne cz$"ci "wiata. To fatalna wiado-
mo"( dla tamtejszych zwierz%t, Biznes Alert, 4.12.2021, https://biznesalert.pl/arktyka-o-
grzewa-sie-szybciej-niz-inne-czesci-swiata-to-fatalna-wiadomosc-dla-zyjacych-tam-zwie-
rzat/ [dost!p: 13.01.2022].

16 M.R.(McCrystall, J. Stroeve, M. Serreze, B.C.(Forbes, J.A.(Screen, New Climate Models 
Reveal Faster and Larger Increases in Arctic Precipitation than Previously Projected, “Nature 
Communications” 2021, No. 12, Art. 6765, s. 1–11, https://doi.org/10.1038/s41467-021-
27031-y [dost!p: 6.07.2022].

17 B. Davies, Calculating Glacier Ice Volumes and Sea Level Equivalents, Antarctic Gla-
ciers, 14.06.2021, https://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/estimating-glacier- 
-contribution-to-sea-level-rise/ [dost!p: 14.01.2022].

18 M. Popkiewicz, Mit: Wolna od lodu Arktyka to same korzy"ci, Nauka o Klimacie, 
28.11.2013, https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wolna-od-lodu-arktyka-to-same-ko-
rzysci-78/ [dost!p: 14.01.2022].
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ale tak$e ze wzgl!du na potencja% od-
dzia%ywania Dalekiej Pó%nocy rezono-
wa# mog& na reszt! globu.

Zmiany klimatyczne, ale tak$e roz-
wój technologiczny zmieniaj& postrze-
ganie ekonomiczne Arktyki w dwóch 
kluczowych obszarach: jako alterna-
tywnej drogi morskiej oraz z%ó$ su-
rowców naturalnych. Transport mor-
ski w Arktyce to dwa g%ówne szlaki: 
Pó!nocna Droga Morska (North Sea 
Route, NSR) – przebiegaj&ca g%ównie 
wzd%u$ rosyjskiego wybrze$a, pozwala 
na po%&czenie azjatyckiego Dalekiego 
Wschodu z Europ& oraz wschod-
nim wybrze$em Ameryki Pó%nocnej. 

NSR umo$liwia skrócenie drogi o ok. 40% w porównaniu z drog& przez Kana% 
Sueski. St&d te$ wskazuje si! na zainteresowanie Chin regionem arktycznym 
m.in. ze wzgl!du na szybszy szlak komunikacyjny. Z kolei drugi szlak: Przej"cie 
Pó!nocno Zachodnie (North-West Passage, NWP), jest szlakiem %&cz&cym 
Pacyfik z Oceanem Atlantyckim; NWP traktowane jest przez Kanad! jako wody 
wewn!trzne, natomiast Unia Europejska i Stany Zjednoczone uwa$aj& go za 
wody mi!dzynarodowe. W 2017 r. wszed% w $ycie tzw. Kodeks Polarny (pe%na 
nazwa: Mi!dzynarodowy kodeks eksploatacji statków na wodach polarnych), 
który wprowadzi% regulacje dotycz&ce $eglugi na wodach regionów polarnych. 
G%ównym celem Kodeksu jest zminimalizowanie negatywnego wp%ywu $eglugi 
na "rodowisko naturalne.

Arktyka kryje tak$e znacz&ce zasoby paliw kopalnianych. Szacuje si!, i$ mo$e 
znajdowa# si! tam 10% "wiatowych z%ó$ ropy i 25% gazu. Ju$ obecnie ok. 80% 
rosyjskiego gazu pochodzi z Arktyki. Ponadto Rosja wydobywa tam nikiel, dia-
menty i metale ziem rzadkich. Surowce eksportowane z Arktyki generuj& ok. 14–
20% rosyjskiego PKB. Dlatego te$ Rosja intensywnie rozbudowuje infrastruktur! 
wydobywcz& oraz umo$liwiaj&c& przesy% surowców, jak cho#by terminal Jamal 
LNG. Dzia%ania rosyjskich firm wspierane s& przez konsorcja chi'skie, francuskie 
i japo'skie19. Jednak nie tylko Rosja d&$y do eksploatacji zasobów Arktyki. Na 
Alasce prowadzone s& odwierty naftowe i to mimo obaw dotycz&cych ochrony 
"rodowiska i zwi&zanych z tym problemów prawnych. Osobn& kwesti! stanowi 
spór, jak daleko mog& si!ga# wy%&czne strefy ekonomiczne pa'stw arktycznych, 
o czym ju$ by%a mowa. To za" prowadzi do kolejnego problemu – wzrostu mili-
taryzacji regionu i tym samym zmiany jego geopolitycznego znaczenia.

19 A. Legucka, Polityka Rosji wobec Arktyki, „Biuletyn PISM” 2020, nr 136(2068), https://
pism.pl/publikacje/Polityka_Rosji_wobec_Arktyki [dost!p: 18.01.2022].

Fotografie z wypraw na ko"a 
podbiegunowe Davida Merrona

Chi%skie przys#owie mówi, $e jeden obraz wart 
jest wi!cej ni$ tysi"c s#ów. W przypadku zdj!' 
Davida Merrona* nie sposób lepiej tego uj"'. Na 
swoim blogu, ale tak$e na Instagramie publiku-
je on zdj!cia z wypraw zarówno na Arktyk!, jak 
i Antarktyk!. Ko#a podbiegunowe oczami Merro-
na to nie tylko bezkres lodu – to przede wszyst-
kim t!tni"ce $yciem obszary, gdzie w przypadku 
Arktyki króluje polarny nied(wied(. Zarazem to 
&wiat, który w wyniku zmian klimatycznych stoi 
na kraw!dzi zag#ady.

* David Merron Photography, https://www.david-
merronphotography.com/ [dost!p: 6.07.2022]; David 
Merron, Instagram, https://www.instagram.com/da-
vidmerron/ [dost!p: 6.07.2022].
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Od 2014 r. Rosja systematycznie wzmacnia swoj& obecno"# w Arktyce. 
W ramach tzw. arktycznej tarczy utworzono sze"# nowych baz wojskowych 
oraz reaktywowano 14 baz lotniczych, które nie by%y wykorzystywane od cza-
sów ZSRR. Rosyjska Flota Pó%nocna dysponuje 40 bojowymi okr!tami (w tym 
jednym lotniskowcem) i ponad 40 okr!tami podwodnymi, z których cz!"# prze-
nosi pociski balistyczne z g%owicami j&drowymi. Rosja zwi!kszy%a zasi!g tran-
satlantyckiego radaru oraz zbudowa%a systemy do zak%ócania %&czno"ci obcych 
statków powietrznych i morskich. Dzia%ania rosyjskie nie pozosta%y bez odpo-
wiedzi Stanów Zjednoczonych oraz NATO. Udoskonalono Drug& Flot! Pó%nocn& 
Stanów Zjednoczonych oraz odnowiono, opuszczone przez ameryka'skie wojska 
w 2006 r., bazy wojskowe na Islandii. Ponadto w 2019 r. ówczesny sekretarz sta-
nu Mike Pompeo, w trakcie spotkania ministerialnego Rady Arktycznej, bardzo 
mocno podkre"li% zagro$enia militarne w regionie, które s& nast!pstwem bez-
prawnych, zdaniem Stanów Zjednoczonych, dzia%a' Rosji i Kanady wzgl!dem ich 
roszcze' do szlaków morskich w Arktyce. Co wi!cej, Pompeo krytycznie odniós% 
si! do wzrostu dzia%a' Chin w regionie, wskazuj&c, i$ pod wzmo$on& aktywno-
"ci& naukow& oraz gospodarcz& (krytykowan& tak$e przez Dani!, ze wzgl!du na 
zaanga$owanie chi'skie na Grenlandii) mo$e w przysz%o"ci kry# si! realizacja 
celów militarnych20.

�����������������Ă�Ñ

Zmiany klimatyczne w najwi!kszym stopniu odciskaj& swoje pi!tno na Arktyce, 
gdzie ich dynamika jest znacznie wi!ksza ni$ dla reszty globu. Zarazem nieure-
gulowana traktatowo sytuacja polityczna Arktyki mo$e budzi# obawy dotycz&ce 
skuteczno"ci dzia%a' maj&cych powstrzyma# obecne procesy. Nale$y pami!ta#, 
i$ w Arktyce coraz mocniej zderzaj& si! interesy nie tylko pa'stw arktycznych 
(przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Rosji), ale tak$e innych pot!$nych 
graczy, jak Chiny, które same siebie potrafi& zdefiniowa# jako „kraj zaintereso-
wany Arktyk&”. Wzrastaj&ca geopolityczna pozycja tego regionu wi&$e si! z jego 
ponown&, stopniow& militaryzacj& oraz rywalizacj& gospodarcz& dotycz&c& su-
rowców naturalnych oraz szlaków morskich, które s& pochodn& post!puj&cych 
zmian klimatycznych. Dlatego te$ Arktyka staje si! obecnie jednym z kluczowych 
regionów, którego znaczenie w kolejnych latach b!dzie systematycznie ros%o.

20 M. Lanteigne, Zmieniaj%cy si$ kszta!t bezpiecze#stwa w Arktyce, „NATO Review” 2019, 
https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/06/28/zmieniajacy-sie-ksztalt-bezpie-
czenstwa-w-arktyce/index.html [dost!p: 18.01.2022].
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1982 (realizacja – 1994) – przyj!cie Konwencji o prawie morza, która de facto reguluje 
obecnie status polityczno-prawny Arktyki.

1996 – powo%anie Rady Arktycznej przez osiem pa'stw arktycznych.
2008 – utworzenie w Longyearbyen (Spitzbergen) Globalnego Banku Nasion; obecnie 

znajduje si! tam ok. 1,1 mln. nasion ponad 5,5 tys. gatunków ro"lin jadalnych z ca%ego 
"wiata.

2021 – odnotowanie po raz pierwszy na szczycie grenlandzkiego lodowca, na wysoko"ci 
3200 m n.p.m. opadów deszczu zamiast "niegu.

�Ï��������

Arktyka – obszar w zdecydowanej wi!kszo"ci pokrytego lodem Oceanu Arktycznego 
wraz z przylegaj&cymi do' l&dami i wyspami, którego granic! po%udniow& najcz!"ciej 
wyznacza si! pó%nocnym ko%em podbiegunowym.

Rada Arktyczna – organizacja powo%ana przez osiem pa'stw arktycznych w celu wspó%-
pracy i koordynacji dzia%a' w rejonie arktycznym z uwzgl!dnieniem ludów rdzennych 
w zakresie zrównowa$onego rozwoju oraz ochrony "rodowiska.

Szelf kontynentalny pa#stwa nadbrze$nego – obejmuje dno morskie i podziemie obsza-
rów podmorskich, które rozci&gaj& si! poza jego morzem terytorialnym na ca%ej d%u-
go"ci naturalnego przed%u$enia jego terytorium l&dowego do zewn!trznej kraw!dzi 
obrze$a kontynentalnego, które stanowi podwodne przed%u$enie masywu l&dowego 
pa'stwa nadbrze$nego oraz sk%ada si! z dna i podziemia szelfu, zbocza i wzniesienia.

��������������������

1. Scharakteryzuj status polityczno-prawny Arktyki i nast!pstwa, z jakimi si! wi&$e.
2. Wska$ zagro$enia, jakie nios& dla Arktyki zmiany klimatyczne.
3. Przeanalizuj temat Arktyki jako strefy rywalizacji wielkich mocarstw.

��������������������

Arktyka na pocz%tku XXI wieku mi$dzy wspó!prac% a rywalizacj%, red. M. +uszczuk, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk%odowskiej, Lublin 2013.

Bo$ek D., Polarniczki, Wydawnictwo Mando, Kraków 2021.
Ma'czak J., Ma%ecki J., Pocz%tek ko#ca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu, 

Wydawnictwo Znak Literanova, Kraków 2021.
Wi"niewska I., Bia!e. Zimna wyspa Spitsbergen, Wydawnictwo Czarne, Wo%owiec 2019.
Witkowska M., Kurs Arktyka. Rejs przez Przej"cie Pó!nocno-Zachodnie, Wydawnictwo 

Alma-Pres, Warszawa 2011.
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O Arktyce i Svalbardzie, Fundacja HumanDoc, 2022(https://zr.humandoc.pl/reportaze/o-
-arktyce-i-svalbardzie/([dost!p:10.10.2022].

Film produkcji HumanDoc zrealizowany na Svalbardzie (2022 r.). Svalbard, czyli „tro-
pikalny archipelag” na Dalekiej Pó%nocy. Pr&d Zatokowy (Golfsztrom) umo$liwi% w tym 
miejscu ludzkie osadnictwo. Z%o$a w!gla przyci&gn!%y tam pierwszych eksploratorów na 
pocz&tku XX w. Obecnie dzia%a tam tylko jedna kopalnia, któr& norweski rz&d planuje za-
mkn&# w 2023 r. Jednak nie oznacza to wyludnienia Svalbardu. Miejsce górników w coraz 
wi!kszym stopniu zajmuj& tury"ci i rozrastaj&cy si! przemys% turystyczny. Tysi&ce skute-
rów "nie$nych zasilanych paliwem, potrzeba ogrzania domów i hoteli – zatem znaczna 
ingerencja w stan "rodowiska – rodz& pytania o zasadno"# obecno"ci cz%owieka w tej 
cz!"ci "wiata.


