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ACE expedition set sail today  

Press release - 20.12.2016 

 

The Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE), the first project run by the Swiss Polar Institute (SPI), 

will set sail this evening from South Africa. The Akademik Treshnikov is a Russian research vessel that has 

been chartered for this expedition. It will carry nearly 60 researchers around the southernmost continent on a 

data-gathering voyage in a bold initiative to improve our understanding of the impact of climate change in 

the Southern Ocean. A new chair – the Ingvar Kamprad Chair of Extreme Environments – will also be made 

official today. 

The time has come. The Akademik Treshnikov will leave the port of Cape Town, South Africa today on the 

three-month Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE). The imposing Russian research ship will carry 

over 120 people: some 60 researchers from 30 different countries and about the same number of crew 

members. In addition to circumnavigating Antarctica, they will visit around twelve subantarctic islands. 

This is the first project put together by the Swiss Polar Institute (SPI). It was Frederik Paulsen, a 

businessman and major philanthropist, who came up with the idea. He is also providing the ACE expedition 

with logistical backing, drawing on his extensive experience in Arctic exploration. Additional support is 

being provided by Presence Switzerland, a unit of the Federal Department of Foreign Affairs. 

The idea behind the ACE expedition is to measure and quantify the impact of environmental changes and 

pollution in the Southern Ocean. This region plays a key role in climate regulation: currents of icy water 

deep in the ocean travel from the poles toward the equator, while warm water and air move across the 

ocean’s surface towards the cold regions. The earth’s climate can thus be compared to a huge heat engine. 

This process of heat transfer between polar and tropical regions is also an important component of the carbon 

cycle and a key factor in the oceans’ ability to store CO2. 

“The poles are essential for climate balance, but they are also the regions where changes are most apparent: 

that’s where the largest temperature differences have been recorded,” said Philippe Gillet, vice president of 

EPFL, director ad interim of the SPI and a specialist in Earth and planetary science. 

From plankton to microplastics  

Twenty-two research projects will be run during this trip by teams from Switzerland, the UK, France and 

Australia, to name a few. The projects were selected by a panel of international experts following a call for 

proposals organized jointly by the polar institutes of eight countries: South Africa, France, Australia, New 

Zealand, Great Britain, Norway, Russia and Switzerland. 

The projects cover a wide range of fields, including glaciology, climatology, biology and oceanography. The 

topics of study include wave formation, geographical variations in plankton populations, chemical exchanges 

between air and water, biodiversity on the islands, the ocean’s CO2 storage capacity, microplastic pollution 

and its impact on fauna, and an acoustic analysis of whale populations. This expedition will also build 

bridges between the various scientific fields. Not only will the researchers collaborate in their on-ship 

research, but they will build relationships that will set the stage for future collaborations at the international 

level. 

The first Maritime University successfully completed 

The ACE expedition was preceded by the ACE Maritime University. Fifty students studying marine and 

earth sciences at universities around the world took part. They boarded the Akademik Treshnikov on 19 

November in Bremerhaven, in northern Germany, and reached Cape Town on 15 December. The young 

researchers took intensive theory-oriented classes and then engaged in hands-on practicals that taught them 

different sampling and analytical techniques and how to handle basic instruments. The students also used this 

opportunity to learn about their peers’ work in other fields. 

A chair for the study of extreme environments 

The SPI also has a new chair, which will be formalized today in Cape Town. The Ingvar Kamprad Chair of 

Extreme Environments will be supported by Ferring Pharmaceuticals and based at EPFL’s Valais-Wallis 

outpost in Sion. The new team will work in EPFL’s alpine and extreme environment research center. It will 

apply cutting-edge scientific and technological solutions to environmental challenges like climate change 

and global resource management. This approach will enhance Switzerland’s existing scientific, economic and 



diplomatic contribution to this effort. The research ship will hoist anchor at 4pm today, and is scheduled to 

return to Cape Town on 19 March 2017. An initial review of the expedition will be presented the following 

September at an international symposium to be held in Valais. 

The Swiss Polar Institute 

The Swiss Polar Institute (SPI) is an interdisciplinary center whose mission is to conduct research on the 

earth’s poles and other extreme environments. It was created in April 2016. The SPI is based at the Valais 

outpost of the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL Valais-Wallis). It is a consortium of 

Swiss universities and was co-founded by EPFL, the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape 

Research (WSL), ETH Zurich, the University of Bern and Editions Paulsen. 

Ferring Pharmaceuticals 

Ferring Pharmaceuticals is a private, research-driven biopharmaceuticals company based in Switzerland. The 

company is devoted to identifying, developing and marketing innovative products in the fields of 

reproductive health, urology, gastroenterology, endocrinology and orthopaedics. Ferring has a strong 

international presence with operations in nearly 60 countries and treatments available in 110 countries. For 

more information: www.ferring.com. 

Presence Switzerland 

Presence Switzerland is the unit of the Federal Department of Foreign Affairs responsible for promoting 

Switzerland’s image abroad and for implementing the Federal Council’s strategy on international 

communications. It will complement Switzerland’s technical role in the ACE project through scientific 

diplomacy, which will be particularly important in Antarctica. Its communication initiatives in the ACE 

project are grouped under the slogan “Science has no borders”. Presence Switzerland’s delegations in the 

expedition’s stopover countries will run public relations events and add their diplomatic support to the 

project. 

............................................................................................................................................................... 

Expediția ACE – O mai bună înțelegere a Antarcticii 

Expediția ACE pornește astăzi  

Comunicat de Presă – 20.12.2006 

 

Expediția de Circumnavigație Antarctică (ACE), primul proiect derulat de Institutul Polar Elvețian (SPI), va 

pleca în această seară din Africa de Sud. Akademik Treshnikov este un vas de cercetare din Rusia, care a fost 

închiriat pentru această expediție. Acesta va transporta aproape 60 de cercetători în jurul continentului sudic 

într-o călătorie de culegere a datelor într-o inițiativă îndrăzneață de a ne îmbunătăți înțelegerea impactului 

schimbărilor climatice în Oceanul de Sud. O nouă catedră - Catedra pentru Medii Extreme "Ingvar Kamprad" 

va fi anunțată oficial astăzi.  

A sosit timpul. Akademik Treshnikov va părăsi astăzi portul Cape Town, Africa de Sud, pentru  Expediția de 

Circumnavigație Antarctică (ACE) de trei luni. Impozanta nava de cercetare rusească va transporta peste 120 

de persoane: aproximativ 60 de cercetători din 30 de țări și aproximativ același număr de membri ai 

echipajului. În plus față de circumnavigația antarctică, ei vor vizita în jur de 12 insule subantarctice.  

Acesta este primul proiect realizat de Institutul Polar Elvețian (SPI). Frederik Paulsen, un om de afaceri și un 

mare filantrop, a fost cel care a venit cu ideea. El asigură, de asemenea, expediției ACE suport logistic, 

bazându-se pe experiența sa vastă în domeniul explorării arctice. Un sprijin suplimentar este asigurat de 

Presence Switzerland, o unitate a Departamentului Federal al Afacerilor Externe.  

Ideea din spatele expediției ACE este de a măsura și cuantifica impactul schimbărilor de mediu și al poluării 

în Oceanul de Sud. Această regiune joacă un rol esențial în reglarea climei: curenți de apă rece ca gheața din 

adâncul oceanului călătoresc de la poli spre ecuator, în timp ce apa caldă și aerul se deplasează prin suprafața 

oceanului spre regiunile reci. Clima Pământului poate fi, astfel, comparată cu un motor termic imens. Acest 

proces de transfer de căldură între regiunile polare și tropicale este, de asemenea, o componentă importantă a 

ciclului carbonului și un factor cheie în capacitatea oceanelor de a stoca CO2.  

"Polii sunt esențiali pentru echilibrul climatic, dar ei sunt, de asemenea, regiunile în care schimbările sunt 

cele mai evidente: acolo s-au înregistrat cele mai mari diferențe de temperatură", a declarat Philippe Gillet, 

vice-presedinte al EPFL, director interimar al SPI și specialist în știința Pământului și știința planetară.  

http://www.ferring.com/


De la plankton la microplastice 

Douăzeci și două de proiecte de cercetare vor fi derulate în timpul acestei călătorii de către echipe din 

Elveția, Marea Britanie, Franța și Australia, pentru a numi doar câteva. Proiectele au fost selectate de către 

un grup de experți internaționali, în urma unui apel pentru propuneri, organizat în comun de către institutele 

polare din opt țări: Africa de Sud, Franța, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Norvegia, Rusia și 

Elveția.  

Proiectele acoperă o gamă largă de domenii, care includ glaciologie, climatologie, biologie și oceanografie. 

Temele de studiu includ formarea valurilor, variații geografice în populațiile planctonului, schimburile 

chimice între aer și apă, biodiversitatea pe insule, capacitatea oceanului de stocare a CO2, poluarea cu 

microplastice și impactul acesteia asupra faunei, precum și o analiză acustică a populațiilor de balene. 

Această expeditie va construi, de asemenea, punți între diferitele domenii științifice. Nu numai că vor 

colabora cercetătorii în cercetarea lor pe navă, dar ei vor stabili relații care vor defini etapa de colaborări 

viitoare la nivel internațional.  

Prima universitate maritimă finalizată cu succes  

Expediția ACE a fost precedată de Universitatea Maritimă ACE. Cincizeci de studenți care studiază științele 

marine și terestre la universități din întreaga lume au luat parte. Ei s-au îmbarcat pe Akademik Treshnikov la 

data de 19 noiembrie, în Bremerhaven, în nordul Germaniei, și au ajuns la Cape Town la 15 decembrie. 

Tinerii cercetatori au urmat cursuri intensive orientate spre teorie și apoi s-au angajat în cursuri practice, care 

i-au învățat diferite tehnici de prelevare și analiză și modul în care să manevreze instrumentele de bază. 

Studenții au folosit, de asemenea, această oportunitate pentru a învăța despre activitatea colegilor lor în alte 

domenii.  

O catedră pentru studiul mediilor extreme  

SPI are, de asemenea, o catedră nouă care va fi oficializată astăzi în Cape Town. Catedra pentru Medii 

Extreme "Ingvar Kamprad" va fi sprijinită de Ferring Pharmaceuticals și va avea sediul la avanpostul 

Valais-Wallis al EPFL în Sion. Noua echipă va lucra în centrul de cercetare a mediilor extreme și alpine al 

EPFL. Acesta va aplica soluții științifice și tehnologice de ultimă oră pentru provocările legate de mediu, 

cum ar fi schimbările climatice și gestionarea globală a resurselor. Această abordare va spori contribuția 

existentă a Elveției, de ordin științific, economic și diplomatic în cadrul acestui efort. Nava de cercetare va 

ridica ancora astăzi la ora 16, și este programată să se întoarcă la Cape Town, la 19 martie 2017. O primă 

examinare a expediției va fi prezentată în septembrie următor la un simpozion internațional care va avea loc 

în Valais.  

Institutul Polar Elvețian 

Institutul Polar Elvețian (SPI) este un centru interdisciplinar a cărui misiune este de a desfășura activități de 

cercetare privind polii Pământului și alte medii extreme. Acesta a fost creat în aprilie 2016. SPI își are sediul 

la avanpostul Valais al Institutului Elvețian Federal de Tehnologie din Lausanne (EPFL Valais-Wallis). 

Acesta este un consorțiu de universități elvețiene și co-fondat de EPFL, Institutul Federal Elvețian de 

Cercetare pentru Păduri, Zăpadă și Peisaj (WSL), ETH Zurich, Universitatea din Berna și Editurile Paulsen.  

Ferring Pharmaceuticals 

Ferring Pharmaceuticals este o companie privată de cercetări biofarmaceutuce cu sediul în Elveția. 

Compania este dedicată identificării, dezvoltării și comercializării de produse inovatoare în domeniul 

sănătății reproducerii, urologiei, gastroenterologiei, endocrinologiei și ortopediei. Ferring are o puternică 

prezență internațională, cu operațiuni în aproape 60 de țări și tratamente disponibile în 110 de țări. Pentru mai 

multe informații: www.ferring.com.  

Presence Switzerland 

Presence Switzerland este unitatea Departamentului Federal al Afacerilor Externe responsabilă pentru 

promovarea imaginii Elveției în străinătate și pentru punerea în aplicare a strategiei Consiliului Federal 

privind comunicațiile internaționale. Aceasta va completa rolul tehnic al Elveției în cadrul proiectului ACE 

printr-o diplomație științifică, care va fi  importantă în special în Antarctica. Inițiativele sale de comunicare 

în cadrul proiectului ACE sunt grupate sub sloganul "Știința nu are granițe". Delegații acestei unități,  

Presence Switzerland, în țările de escală a expediției vor desfășura evenimente de relații publice și vor 

adauga sprijinul lor diplomatic pentru proiect.  

 

Traducere - TF 


