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mocniejszą odpowiedzią cechują się rośliny 
oraz zwierzęta bezkręgowe. 

Both i współaut. (2006) opisali spadek 
liczebności muchołówki żałobnej (Ficedula 
hypoleuca) w Holandii, jako konsekwencję 
niedopasowania fenologii przylotu z zimo-
wisk w Afryce, z coraz szybciej zmieniającą 
się florą i fauną (źródłem pokarmu) na le-
gowiskach. Ale oprócz takich negatywnych 
przykładów, trzeba wspomnieć, że niektóre 
gatunki organizmów niewątpliwie odnoszą 

korzyści ze zmian fenologicznych. Rozmnaża-
nie niektórych organizmów ograniczone jest 
przez niską temperaturą, gdyż w takich wa-
runkach niezdolne są one do przeprowadze-
nia pełnego cyklu rozwojowego. Rozluźnie-
nie tzw. wąskiego gardła temperaturowego 
może indukować zwiększone rozprzestrzenia-
nie się organizmów, zarówno na inne tereny 
geograficzne, jak i rejony położone wyżej 
nad poziomem morza, co zostało już opisane 
powyżej. 

UWAGI KOŃCOWE

Oszacowanie zmian, zarówno liczebności 
populacji danego gatunku, rozprzestrzenie-
nia, czy ich fenologii opiera się na danych 
długoterminowych. Do niedawna pozyski-
wanie takich danych było rzadkością, jednak 
ostatnio zaczęto doceniać ich potencjał i war-
tość. Często imponujące dane zbierane były 
przez amatorów (zapiski przylotów ptaków, 
pojawów owadów, czy kwitnienia roślin), a 
nawet osoby nie zainteresowane badaniami 
przyrodniczymi (np. analizy fotografii gaze-
towych). Dziś już wiem, że takie historyczne 
zapiski mogą powiedzieć nam sporo o sposo-
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bach i tempie rozprzestrzenienia się gatun-
ków, zmian ich liczebności i czasu występo-
wania. 

Do niedawna naukowcy skupiali się głów-
nie na dowodach świadczących o zmianie 
klimatu. Ważne jest jednak, aby kontynuować 
te badania w celu określenia miejsc, w jakich 
zmiany te już zachodzą oraz wykorzystywać 
je jako sygnał ostrzegawczy, który winien być 
wykorzystany m. in. przez działaczy na rzecz 
ochrony przyrody oraz polityków, w których 
gestii leży podejmowanie decyzji.

There is a rapid growth of literature detailing 
the response of species to the global increases in 
temperature. Since 1860, when global records be-
gan, the mean air temperature of the Earth has 
risen significantly, over the 20th century the in-
crease has been 0.6 ± 0.2°C, with increases report-
ed as greater in the northern than in the southern 
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