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krab Macrocheira kaempferi o rozpiętości od-
nóży sięgającej 3 m i kilkunasto-kilogramowe 
langusty i homary. 

Pancerzowce obecne są we wszelkich sie-
dliskach Wszechoceanu, od litoralu do najwięk-
szych głębin hadalu, od rejonów polarnych, 
po gorące źródła hydrotermalne. Malacostraca 
są nade wszystko organizmami bentosowymi, 
ale wiele grup, w tym wszystkie Euphausia-
cea i większość Mysidacea, to zwierzęta często 
dominujące w planktonie. W fazie larwalnej 
wiele pancerzowców zamieszkuje toń wodną, 
ale, jako dorosłe, związane są z dnem lub wo-
dami przydennymi. Pływają one nad dnem lub 
spoczywają na jego powierzchni, migrując do 
pelagialu w celach rozrodczych lub pokarmo-
wych; są to zatem zwierzęta bento-pelagiczne, 
zwane także hyper-bentonicznymi.

Pancerzowce (Malacostraca) stanowią do-
brze wyodrębnioną pod względem budowy 
gromadę skorupiaków (Crustacea). Ich cia-
ło jest zbudowane ze stałej liczby (19, wy-
jątkowo 20) segmentów. Skorupiaki te są 
określane mianem skorupiaków wyższych, 
charakteryzując się wysokim stopniem 
organizacji budowy i funkcjonowania narządów 
oraz złożonym behawiorem. Pancerzowce są 
przede wszystkim organizmami wodnymi, 
głównie morskimi, jednakże właśnie w tej 
gromadzie wiele gatunków opanowało też 
środowisko lądowe (stonogi, niektóre kraby, 
obunogi-zmieraczki). Liczba znanych gatunków 
Malacostraca przekracza 40 tysięcy. Pancerzow-
ce, to najczęściej niewielkie, kilkunasto-milime-
trowe skorupiaki, jednak można wśród nich 
spotkać prawdziwe giganty. Należy do nich 
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WSTĘP

RÓŻNORODNOŚĆ I ENDEMIZM MALACOSTRACA W OCEANIE POŁUDNIOWYM

Oceanem Południowym nazywane są 
leżące na południe od +/-55 stopnia sze-
rokości geograficznej południowej krańce 
Oceanów Atlantyckiego, Indyjskiego i Spo-
kojnego, które opływają kontynent Antark-
tydy. Północne części Oceanu Południo-
wego z różnymi wyspami i archipelagami 
(np. Wyspy Kerguelena czy Marion i Prince 
Edward), to region zwany Subanatarktyką, 
oddzielony od Antarktyki sensu stricto pa-
smem wód przejściowych nazywanym An-
tarktyczną Konwergencją. 

W Oceanie Południowym zarejestrowa-
no ponad 1300 gatunków Malacostraca (de 
Broyer i współaut. 2011), co stanowi ok. 4% 
światowej liczby morskich gatunków tej gru-
py skorupiaków. Do lepszego rozpoznania 
bioróżnorodności wód morskich Antarktyki 
szczególnie przyczyniły się międzynarodowe 
programy: Ecology of Antarctic Sea Ice Zone 
(EASIZ 1994–2004) oraz Census of Antarctic 
Marine Life (CAML 2005–2010), wiodącego 
programu IV Międzynarodowego Roku Polar-
nego (IPY 2007–2009) (clArke i współaut. 



298 AnnA JAżdżewskA i współaut.

2005, de Broyer i współaut. 2011).Ważnym 
programem naukowym, skierowanym na po-
znanie i zrozumienie pochodzenia fauny głę-
bokiej atlantyckiej części Oceanu Południo-
wego, był projekt Antarctic Benthic Deep-sea 
Biodiversity (ANDEEP), realizowany w latach 
2002–2008, w trzech kolejnych ekspedy-
cjach. Jego efektem był materiał zawierający 
setki dotąd jeszcze nieopisanych gatunków 
Malacostraca z batialu i abysalu (BrAndt i 
współaut. 2007b). 

W gromadzie Malacostraca wyodrębnia się 
sześć nadrzędów. W wodach Oceanu Połu-
dniowego stwierdzono dotąd przedstawicieli 
trzech z nich: Phyllocarida (z rzędem Lepto-
straca), Peracarida zwanych torborakami, re-
prezentowanych przez rzędy: Mysidacea (la-
sonogi), Amphipoda (obunogi), Isopoda (rów-
nonogi), Tanaidacea (kleszczugi), Cumacea 
(pośródki) i Eucarida z rzędami: Euphausiacea 
(eufauzje) i Decapoda (dziesięcionogi) (Ryc. 
1). Poszczególne rzędy gromady Malacostraca 
są różnie reprezentowane w zimnych wodach 
Antarktyki. Antarktyczne eufauzje, obunogi, 
równonogi, kleszczugi i Leptostraca repre-
zentują ok. 10% znanych gatunków morskich, 
Mysidacea i pośródki po 5%, a dziesięcionogi 
zaledwie 0,2% wszystkich morskich Decapoda 
(Tabela 1). Zaskakująco wysoki stopień różno-
rodności antarktycznych Peracarida, szczegól-
nie równonogów i obunogów, tłumaczy się 
długotrwałą, trwającą co najmniej 25 mln lat 
izolacją antarktycznego ekosystemu morskie-
go, oraz intensywną specjacją (de Broyer i 
współaut. 2003b). thAtJe i współaut. (2005) 
są zdania, że nawet w trakcie glacjalnych 
maksimów, gdy znacząca powierzchnia szelfu 

antarktycznego została 
zniszczona przez roz-
rastające się lodowce 
szelfowe, pewne regio-
ny (np. Zatoka Prydza) 
pozostawały wolne 
od lodu. To właśnie 
te obszary stanowi-
ły izolowane baseny, 
nazywane refugiami 
glacjalnymi, dającymi 
szansę na przetrwanie 
fauny płytkowodnej. 
Biologia rozrodcza tor-
boraków (Peracarida), 
a więc przetrzymywa-
nie w komorach lęgo-
wych jaj i wczesnych 
stadiów juwenilnych, 
ogranicza dyspersję 

Ryc. 1. Przedstawiciele pancerzowców Zatoki 
Admiralicji. 

a) Nebalia sp. (Leptostraca), b) Mysidacea (lasono-
gi), c) Liljeborgia georgiana (Amphipoda), d) Glyp-
tonotus antarcticus (Isopoda), e) Nototanais sp. (Ta-
naidacea), f) Diastylidae (Cumacea), g) Euphausia 
superba (Euphausiacea), h) Decapoda (dziesięciono-
gi). Skala 0,5 cm. 

Tabela 1. Bogactwo gatunkowe poszczególnych grup pancerzowców  
(*z różnych źródeł, **de Broyer i współaut. 2011, ***siciński i współ-
aut. 2011).

Rząd Wszechocean* Antarktyka** Zatoka Admiralicji***

Leptostraca 41 5 1

Mysidacea 900 44 14

Amphipoda 7000 601 182

Isopoda 4500 441 63

Tanaidacea 1247 142 14

Cumacea 1593 86 14

Euphausiacea 87 8 5

Decapoda 14500 26 2
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nisze ekologiczne zostały zajęte przez Pera-
carida.

Istotną cechą antarktycznych Peracarida 
jest wysoki stopień ich endemizmu, wyno-
szący ponad 85% wśród Amphipoda i Iso-
poda, a w przypadku Cumacea i Tanaida-
cea przekraczający 90% (BrAndt i współaut. 
2007a). Przeciwnie, endemizm skorupiaków 
dziesięcionogich w Antarktyce jest niezwykle 
niski. Wśród ogólnej liczby 23 gatunków De-
capoda (11 bentosowych i 12 pelagicznych) 
stwierdzonych na południe od Konwergen-
cji Antarktycznej (gorny 1999) tylko jeden, 
Eualus kinzeri, został uznany za gatunek en-
demiczny, zatem procent endemizmu całej 
grupy Decapoda w Antarktyce sensu stricto 
wynosi zaledwie nieco ponad 4%.

i wzmaga izolację reprodukcyjną. Dlatego w 
izolowanych akwenach znajdowały się centra 
specjacji, czyli powstawania nowych gatun-
ków (de Broyer i współaut. 2003b). 

Niektórzy badacze podkreślają, że wy-
soka różnorodność Peracarida w wodach 
Antarktyki jest następstwem wyginięcia w 
tym rejonie Wszechoceanu w końcu trzecio-
rzędu skorupiaków dziesięcionogich, szcze-
gólnie krabów (Brachyura). Badania pale-
ontologiczne (feldMAn i zinsMAister 1984, 
feldMAn i gAździcki 1997) dowodzą, że 
od eocenu aż do pliocenu w faunie antark-
tycznego szelfu dziesięcionogi były dobrze 
reprezentowane przez kraby i langustow-
ce, które obecnie nie występują w bentosie 
Antarktyki. Pozostawione przez nie wolne 

MALACOSTRACA ZATOKI ADMIRALICJI

Zatoka Admiralicji, fiord w Antarktyce 
Zachodniej o powierzchni ponad 120 km2 
i głębokości przekraczającej 500 m, należy 
do nielicznych antarktycznych akwenów 
dobrze poznanych pod względem biolo-
gicznym. Ten zadowalający stan wiedzy za-
wdzięczamy obecności dwóch stałych, na-
ukowych stacji polarnych: polskiej im. H. 
Arctowskiego, otwartej w 1977 r., oraz bra-
zylijskiej, Commandante Ferraz, otwartej w 
1984 r., położonych na brzegach tego fior-
du (siciński i współaut. 2011). 

Ogółem, w Zatoce Admiralicji stwier-
dzono występowanie blisko 300 gatunków 

Malacostraca, należących do trzech zespo-
łów organizmów. Pierwszy z nich tworzą 
skorupiaki bentosowe, a więc zagrzebujące 
się w osadach dennych, bądź występujące 
na ich powierzchni. Drugą grupę stanowią 
pancerzowce hyperbentoniczne, zamieszku-
jące warstwy wody tuż ponad dnem, czę-
sto związane z organizmami kolonijnymi, 
czasem spotykane też w głębokowodnym 
planktonie. Ostatnia grupa, to Malacostra-
ca typowo planktonowe, a więc spędzające 
całe życie w toni wodnej.

RÓŻNORODNOSĆ I BIOGEOGRAFIA BENTOSOWYCH PANCERZOWCÓW ZATOKI ADMIRALICJI

Pierwsze podsumowanie różnorodności 
biologicznej skorupiaków z gromady Mala-
costraca w Zatoce Admiralicji zostało opu-
blikowane przez ArnAud i współaut. (1986) 
i zawierało listę 45 bentosowych gatunków 
obunogów, równonogów i dziesięcionogów. 
Obecnie liczba znanych z Zatoki Admirali-
cji bentosowych pancerzowców jest pięcio-
krotnie większa, obejmuje 270 gatunków i 
stanowi 22% wszystkich Malacostraca noto-
wanych w Antarktyce oraz ok. 1% morskich 
pancerzowców (Tabela 1) (siciński i współ-
aut. 2011). Jednocześnie jest to blisko 30% 
wszystkich gatunków bezkręgowców den-
nych stwierdzonych w Zatoce Admiralicji (si-
ciński i współaut. 2011) (Ryc. 2).

Zatoka Admiralicji to locus typicus dla 11 
nowych dla nauki gatunków. Z tego fiordu 

opisano trzy gatunki Amphipoda (Epimeria 
similis, Parapanoploea longirostris, Pseu-
dharpinia macrospinosa), sześć gatunków 
Isopoda (Munna jazdzewskii , M. longipoda, 
M. spicata, Eugerdella margaretae, E. celata, 
Thambema thunderstruckae), jeden gatunek 
Tanaidacea (Typhlotanais grahami) i jeden 
gatunek Cumacea (Ekleptostylis debroyeri).

Skorupiaki obunogie, Amphipoda, są naj-
liczniej reprezentowaną grupą pancerzow-
ców w faunie dennej Zatoki Admiralicji (176 
gatunków), stanowiąc aż 33% wszystkich 
bentosowych gatunków obunogów stwier-
dzonych w Antarktyce sensu stricto (Tabe-
la 1) (de Broyer i współaut. 2007, JAżdżew-
skA 2011, siciński i współaut. 2011). Rodziny 
najliczniej reprezentowane w Zatoce Admi-
ralicji to: Lysianassidae, Pontogeneiidae i Ste-
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Kleszczugi (Tanaidacea) są w Zatoce Ad-
miralicji reprezentowane przez 14 gatunków 
należących do dziewięciu rodzin. Najbogat-
szą, reprezentowaną przez pięć gatunków, 
jest rodzina Typhlotanaidae (BłAżewicz-PAsz-
kowycz i sekulskA-nAlewAJko 2004, siciński 
i współaut. 2011). 

W Zatoce Admiralicji stwierdzono dotąd 
15 gatunków pośródków (Cumacea) należą-
cych do czterech rodzin, wśród których naj-
bogatszą w gatunki jest rodzina Diastylidae 
(BłAżewicz i JAżdżewski 1995, PABis i BłAże-
wicz-PAszkowycz 2011). Zarówno kleszczugi, 
jak i pośródki znalezione w Zatoce Admirali-
cji stanowią po ok. 10% antarktycznej fauny 
wymienionych grup.

Dziesięcionogi (Decapoda), do których 
należą m.in. powszechnie znane kraby, kre-
wetki czy homary, będące zwykle istotnym 
elementem zoobentosu stref umiarkowanej 
i tropikalnej, w Zatoce Admiralicji są repre-
zentowane jedynie przez dwa gatunki kre-
wetek (Caridea): Notocrangon antarcticus i 
Chorismus antarcticus (ArnAud i współaut. 
1986, siciński i współaut. 2011). 

Najsłabiej reprezentowany jest w Antark-
tyce rząd Leptostraca, którego przedstawicie-
lem jest w Zatoce Admiralicji gatunek z ro-
dzaju Nebalia.

Wśród bentosowych Malacostraca prawie 
35% stanowią gatunki występujące zarówno 
w Antarktyce, jak i w Subantarktyce. Około 
44% gatunków stwierdzonych w Zatoce Ad-
miralicji, to gatunki cyrkumantarktyczne, nie-
co ponad 20%, to gatunki ograniczone do 
Antarktyki Zachodniej (Ryc. 3a) 

Zatoka Admiralicji zajmuje drugie miej-
sce pod względem bogactwa gatunkowe-
go Malacostraca wśród innych intensywnie 
badanych akwenów antarktycznych (Ryc. 4). 
Tylko w Morzu Weddella odnotowano nie-
znacznie większą różnorodność pancerzow-
ców, ale należy pamiętać, że basen ten ma 
powierzchnię ponad 20000 razy większą od 

nothoidae (odpowiednio 22, 20 i 19 gatun-
ków) i ta kolejność odzwierciedla różnorod-
ność w obrębie wszystkich antarktycznych 
Amphipoda (de Broyer i współaut. 2007). W 
sąsiadującej z Zatoką Admiralicji Zatoce Ma-
xwella stwierdzono występowanie ok. 100 
gatunków skorupiaków obunogich, spośród 
których ok. 30 nie zarejestrowano dotąd w 
Zatoce Admiralicji. W związku z tym nadal 
można się spodziewać rozszerzenia obecnej 
listy obunogów tego fiordu również o te ga-
tunki (JAżdżewskA 2011).

Równonogi (Isopoda), obok obunogów, 
należą do najbogatszych w gatunki grup 
skorupiaków Oceanu Południowego. W Za-
toce Admiralicji Isopoda są stosunkowo 
słabo rozpoznane. W tym antarktycznym 
fiordzie stwierdzono obecność 63 gatunków 
należących do 20 rodzin, z których najbo-
gatsze to Munnidae i Janiridae (po 9 gatun-
ków); większość taksonów Janiridae jest roz-
poznanych tylko do poziomu rodzajowego 
lub rodzinowego (wägele i Brito 1990, teo-
dorczyk i wägele 1994, siciński i współaut. 
2011, zeMko i Brix 2011, zeMko i kAiser 
2012).

Ryc. 2. Udział poszczególnych grup bezkręgow-
ców w zoobentosie Zatoki Admiralicji (wg si-
cińskiego i współaut. 2011).

Ryc. 3. Elementy biogeograficz-
ne w faunie pancerzowców Za-
toki Admiralicji.

a) pancerzowce bentosowe, b) 
pancerzowce bentopelagiczne, c) 
pancerzowce planktonowe (de 
Broyer i współaut. 2007, zeidler i 
de Broyer 2009, dAnis i współaut. 
2013). 
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gactwo gatunkowe, zarejestrowane w Zato-
ce Admiralicji dzięki dobremu rozpoznaniu 
akwenu, jest niewątpliwie związane z róż-
norodnością siedlisk obserwowanych w tym 
fiordzie (siciński i współaut. 2011, PABis i si-
ciński w tym zeszycie KOSMOSU).

Zatoki Admiralicji. Trzecia w kolejności, Po-
łudniowa Georgia, znajduje się natomiast w 
strefie przejściowej pomiędzy Antarktyką i 
Subantarktyką, gdzie stwierdzono elementy 
faun charakterystycznych dla obu tych stref 
(de Broyer i współaut. 2007). Wysokie bo-

Ryc. 4. Bogactwo gatunkowe pancerzowców w poszczególnych regionach Antarktyki (de Broyer 
i współaut. 2007, dAnis i współaut. 2013).

ZGRUPOWANIA BENTOSOWE PANCERZOWCÓW ZATOKI ADMIRALICJI 

Płytki sublitoral Zatoki Admiralicji charak-
teryzuje się wysokimi zagęszczeniami makrozo-
obentosu, a obunogi stanowią znaczącą więk-

szość występujących tam bezkręgowców (JAż-
dżewski i współaut. 1986, 1991b, 2001) (Ryc. 
5). Udział Amphipoda w ogólnym zagęszczeniu 

Ryc. 5. Zgrupowania pancerzowców w Zatoce Admiralicji. 
(A) obunogi, (C) pośródki, (D) dziesięcionogi, (I) równonogi, (T) kleszczugi.
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mi wód przybrzeżnych oraz głębszego szelfu 
(JAżdżewskA 2011). Zgrupowanie środkowe-
go sublitoralu centralnego basenu Zatoki Ad-
miralicji charakteryzuje się najwyższą średnią 
liczbą gatunków w próbie oraz wysoką róż-
norodnością. Zgrupowanie środkowego sub-
litoralu ma charakter przejściowy, obecne są 
tu bowiem gatunki płytkowodne: Schraderia 
gracilis, Prostebbingia brevicornis oraz Or-
chomenella (Orchomenopsis) acanthura, ale 
pojawiają się również taksony głębokowod-
ne takie, jak np. koźlatka, Aeginoides gaus-
si. Ważną grupę w tym taksocenie stanowią 
gatunki związane z gruboziarnistymi osadami 
dennymi oraz gatunki, których liczebność 
jest dodatnio skorelowana z obfitością kolo-
nii mszywiołów. Należą do nich m.in. Gam-
maropsis sp. i Kuphocheira setimana. 

GŁĘBOKI SUBLITORAL (100-500 M) OTWARTYCH 
WÓD ZATOKI

Poniżej głębokości 100 m występuje 
zgrupowanie gatunków względnie głęboko-
wodnych. Mimo że średnie zagęszczenia oraz 
średnia liczba gatunków w próbie nie była 
wysoka, ogółem zaobserwowano tu występo-
wanie aż 80 gatunków Amphipoda, z których 
30 było charakterystycznych tylko dla tego 
taksocenu. Poza związkiem z dużymi głębo-
kościami gatunki znalezione w tych próbach 
nie wykazywały specjalnych wymagań w sto-
sunku do charakteru osadów dennych. Do 
dominujących gatunków obunogów należe-
li tu m.in. przedstawiciele koźlatek (rodzina 
Caprellidae). Wśród równonogów wyraźną 
preferencję do głębokiego sublitoralu wyka-
zał duży (ponad 6 cm długości) Ceratosero-
lis trilobitoides (ArnAud i współaut. 1986). 
Również trzy niedawno opisane z Zatoki Ad-
miralicji gatunki równonogów zamieszkują 
głębszy sublitoral zatoki (50-200 m) (zeMko 
i Brix 2011, zeMko i kAiser 2012). Do takso-
nów typowo głębokowodnych należy klesz-
czuga Peraeospinosus pushkini oraz opisany 
z Zatoki Admiralicji pośródek Ekleptostylis 
debroyeri, który najczęściej odnotowywany 
był poniżej 200 m i tylko sporadycznie wy-
stępował na mniejszych głębokościach. W 
tym zgrupowaniu istotny udział mają rów-
nież oba stwierdzone w Zatoce Admiralicji 
gatunki krewetek (ArnAud i współaut. 1986). 

LAGUNY PRZYLODOWCOWE

W sąsiedztwie lodowców, w płytkich la-
gunach przylodowcowych, tworzy się ubogie 
w gatunki zgrupowanie, zdominowane przez 
jeden gatunek obunoga, Cheirimedon femo-

zoobentosu maleje wraz z głębokością, nie 
przekraczając 10–15%. Ze względu na stosun-
kowo małe rozmiary udział obunogów w cał-
kowitej biomasie zoobentosu na większych 
głębokościach jest niewielki, a zespoły dna są 
zdominowane przez obficie występujące tam 
duże zwierzęta: żachwy, mszywioły, wężowidła 
i wieloszczety (JAżdżewski i współaut. 1986, 
1991b; siciński i współaut. 2011) (Ryc 5).

Struktura zgrupowań wiąże się z głęboko-
ścią, odległością od lodowców oraz dostęp-
nością pokarmu w poszczególnych częściach 
zatoki. Dotychczasowe badania zoobentosu Za-
toki Admiralicji pozwalają wyróżnić kilka poni-
żej omówionych zgrupowań Malacostraca (Jaż-
dżewska niepubl.).

KAMIENISTY, NAJPŁYTSZY SUBLITORAL

Zgrupowanie tego siedliska powstaje na 
gruboziarnistym (kamienistym) dnie basenu 
centralnego Zatoki, tuż poniżej poziomu wody 
podczas maksymalnego odpływu. Charaktery-
zuje się ono bardzo dużymi zagęszczeniami 
bezkręgowców, wśród których skorupiaki obu-
nogie, to ponad 85% wszystkich zwierząt znaj-
dowanych na tej głębokości. Amphipoda stano-
wią tu ok. 80% biomasy (jest to średnio ponad 
150 g/m2) i są reprezentowane przez siedem 
gatunków, wśród których dominującymi były: 
Gondogeneia antarctica i Paramoera edouar-
di (JAżdżewski i współaut. 2001). 

PŁYTKI SUBLITORAL (1–50 M) OTWARTYCH WÓD 
ZATOKI

Około 55% mobilnych bezkręgowców w 
zgrupowaniu zamieszkującym miękkie dno ba-
senu centralnego Zatoki Admiralicji stanowią 
skorupiaki obunogie i równonogie. Dominu-
jące są obunogi z ponad trzydziestoma gatun-
kami, z najliczniejszym Hippomedon kerguele-
ni. Wśród równonogów zaznacza się wyraźny 
udział Paraserolis polita, który potrafi osiągać 
zagęszczenia do 160 osobników na 1 m2. Licz-
ne występowanie tego równonoga stwierdzi-
li też nonAto i współaut. (2000) i echever-
riA i współaut. (2005) w płytkim sublitoralu 
w okolicach stacji brazylijskiej. Gatunek ten 
w bardziej eksponowanych miejscach Zatoki 
na dnie piaszczystym (np. okolice Hennequ-
in Point) ustępuje pokrewnemu Spinoserolis 
beddardi (wägele i Brito 1990; JAżdżewski i 
współaut. 1991a, b). 

ŚRODKOWY SUBLITORAL (50–100 M) 
OTWARTYCH WÓD ZATOKI

Na głębokości ok. 45–50 m obserwuje się 
biocenotyczną granicę między zgrupowania-
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dzewskii, M. antarctica oraz Paraserolis 
polita (teodorczyk i wägele 1994, siciński 
i współaut. 2012). Charakter tego typowego 
dla dna ilastego zgrupowania wskazuje, że 
pozostaje ono pod silnym wpływem obfitej 
sedymentacji zawiesiny mineralnej, pocho-
dzącej z lodowców i strumieni podlodowco-
wych, bardzo aktywnych w tej części zatoki.

ZGRUPOWANIE ZASIEDLAJĄCE APARATY CZEPNE 
BRUNATNIC

Szczególnym habitatem są aparaty czepne 
makroglonów zasiedlone przez swoiste zgru-
powanie zoobentosu. Charakteryzuje się ono 
dominującą rolą wieloszczetów i pancerzow-
ców (te ostatnie stanowią ponad 50% wszyst-
kich bezkręgowców). Wśród skorupiaków 
wyraźnie dominują Amphipoda, których do-
tąd stwierdzono blisko 40 gatunków należą-
cych do 12 rodzin. Drugą grupą pancerzow-
ców, która ma bardzo wyraźny udział w tym 
zgrupowaniu, są równonogi reprezentowane 
przez 15 gatunków z 9 rodzin (Jażdżewska i 
Zemko, dane niepublikowane).

ratus. W miejscach znajdujących się najbliżej 
spływu z lodowców udział pancerzowców 
był znikomy (siciński i współaut. 2012). 

PŁYTKI SUBLITORAL WEWNĘTRZNYCH FIORDÓW

W wewnętrznych częściach Zatoki Admi-
ralicji, np. we fiordzie Ezcurra, na niewiel-
kich głębokościach, tworzy się zgrupowanie, 
w którym udział obunogów jest stosunkowo 
niski, natomiast licznie reprezentowane są 
kleszczugi (Typhlotanais grahami i Notota-
nais antarcticus), pośródki (Eudorella splen-
dida, Campylaspis maculata i Vaunthomp-
sonia inermis) oraz równonogi (Munna jaz-
dzewskii, Austrosignum grande) (siciński i 
współaut. 2012). 

GŁĘBOKI SUBLITORAL WEWNĘTRZNYCH 
FIORDÓW

Na większych głębokościach (poniżej 30 
m) w fiordzie Ezcurra tworzy się stosunko-
wo ubogie w gatunki zgrupowanie, w któ-
rym można zauważyć wyraźny udział obuno-
ga Heterophoxus trichosus oraz czterech ga-
tunków Isopoda: Munna longipoda, M. jaz-

PANCERZOWCE HYPERBENTONICZNE ZATOKI ADMIRALICJI

Mysidacea są głównymi składnikami hy-
perbentosu w Zatoce Admiralicji i są tu re-
prezentowane przez 14 gatunków, co sta-
nowi ok. 30% wszystkich gatunków antark-
tycznych. Ze względu na dużą mobilność 
tych zwierząt prawie 60% ze stwierdzonych 
gatunków spotykanych jest zarówno w An-
tarktyce, jak i Subantarktyce, natomiast 30%, 
to gatunki cyrkumantarktyczne. Tylko jeden 
gatunek ma zasięg ograniczony do Antarkty-
ki Zachodniej (Ryc. 3b). Dominującym i jed-
nocześnie najczęściej spotykanym w Zatoce 

Admiralicji gatunkiem lasonogów jest Antarc-
tomysis maxima, który był znajdowany w 
dużym przedziale głębokości od 15 do 500 
m (Konopko dane niepublikowane, siciński i 
współaut. 2011).

W skład hyperbentosu wchodzą również 
przedstawiciele obunogów, w tym stosun-
kowo duże, bo osiągające nawet ponad 5 
cm wielkości, skorupiaki z rodzaju Eusirus. 
Jednak to zgrupowanie nie było do tej pory 
przedmiotem szczegółowych badań. 

PANCERZOWCE PLANKTONOWE ZATOKI ADMIRALICJI

Plankton Zatoki Admiralicji był badany 
jedynie w górnej jego warstwie, tj. do głę-
bokości 100 m. Znaczącym, często głównym 
składnikiem planktonu Zatoki Admiralicji 
są wśród pancerzowców eufauzje (5 gatun-
ków), zarówno larwy, jak i dorosłe osob-
niki. Dynamika planktonu zależna jest od 
pory roku, stąd dominującym gatunkiem od 
września do lutego w Zatoce Admiralicji jest 
Euphausia superba, a od stycznia do maja 

przeważa E. crystallorophias. Zdecydowanie 
mniej liczny Thysanoessa macrura wystę-
puje przez cały rok w zbliżonych liczebno-
ściach (stęPnik 1982). W Zatoce Admiralicji 
zanotowano również sześć planktonowych 
gatunków skorupiaków obunogich; trzy na-
leżące do typowo pelagicznego podrzędu 
Hyperiidea, z najpospolitszym Themisto gau-
dichaudii, i pozostałe trzy należące do pod-
rzędu Gammaridea. Wszystkie te gatunki 
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nego udziału tych organizmów w planktonie 
wód głębszych.

W związku z pelagicznym trybem życia 
planktonowe pancerzowce mają znacznie 
większe zasięgi geograficzne niż bentosowe. 
Tylko niecałe 10% występuje wyłącznie w 
Antarktyce sensu stricto, większość (ponad 
80%) to gatunki występujące w całym Oce-
anie Południowym, a jeden gatunek jest po-
dawany jako występujący w całym Wszech-
oceanie (Ryc. 3c).

Amphipoda zostały znalezione w pokarmie 
pingwinów gniazdujących na brzegu zatoki 
(JAżdżewski 1981). Wstępne wyniki opraco-
wywanych aktualnie prób planktonowych z 
Zatoki Admiralicji wskazują na występowanie 
dodatkowych pięciu gatunków planktono-
wych Amphipoda w badanym akwenie (Pa-
nasiuk-Chodnicka informacja ustna). W pró-
bach planktonowych pobranych z górnej (do 
100 m głębokości) warstwy nie notowano 
larw ani osobników dorosłych Mysidacea; 
niewątpliwie należy jednak oczekiwać pew-

EKOLOGIA I ZALEŻNOŚCI TROFICZNE

Rozmieszczenie pancerzowców bentoso-
wych w Zatoce Admiralicji zależne jest od 
głębokości i charakteru osadów oraz zależ-
ności troficznych pomiędzy organizmami 
(Ryc. 6). Wśród Malacostraca nie obserwuje 
się organizmów typowo osiadłych, ale po-
szczególni przedstawiciele tej gromady róż-
nią się mobilnością. Do mało ruchliwych 
pancerzowców zaliczyć można wszystkie 
Tanaidacea, które budują rurki wewnątrz 
osadów, utwardzając ich wnętrze wydzieli-
ną gruczołów przędnych, zlokalizowanych u 
podstawy pierwszej pary odnóży krocznych 
(BłAżewicz-PAszkowycz w tym zeszycie KO-
SMOS). Zwierzęta te prawie nie opuszczają 
swoich rurek. Podobnie mało ruchliwe są 

Cumacea, które zagrzebują się w osadach 
wystawiając ponad ich powierzchnię przed-
nią i tylną część ciała, chociaż na ogół są 
dość sprawnymi pływakami. Wśród nader 
różnorodnych Amphipoda również można 
spotkać zwierzęta niezbyt mobilne. Należą 
do nich budujące rurki mieszkalne cztery 
gatunki z rodziny Ampeliscidae. Nie są to 
jednak zwierzęta obligatoryjnie osiadłe i, po-
dobnie jak Cumacea, mogą swoje kryjówki 
opuszczać i przemieszczać się w inne miej-
sca. Do mało ruchliwych obunogów zalicza-
ni są również przedstawiciele rodziny Epi-
meriidae, których występowanie jest zwią-
zane z obecnością kolonijnych organizmów: 
gąbek i mszywiołów. Inną grupę ekologiczną 

Ryc. 6. Powiązania troficzne pancerzowców Zatoki Admiralicji. (A) obunogi, (C) pośródki, (D) 
dziesięcionogi, (I) równonogi.
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Planktonowy obunóg Themisto gaudichaudii 
żywi się larwami ryb, widłonogami i strzałka-
mi (sheAder i evAns 1975). Znaczącą rolę w 
ekosystemie Zatoki Admiralicji odgrywają bo-
gate populacje padlinożerców (nekrofagów), 
które potrafią odbywać szybkie wędrówki na 
duże odległości (aż do 200 m) w kierunku 
bodźca zapachowego, pojawiając się w miej-
scu, gdzie znajduje się przynęta już po 5–20 
min (sAinte-MArie i hArgrAve 1987). W Za-
toce Admiralicji nekrofagi są reprezentowa-
ne przez co najmniej pięć gatunków obuno-
gów (najliczniejsze Hippomedon kergueleni, 
Waldeckia obesa, i Pseudorchomene plebs). 
Padlinożernymi równonogami są m.in. Na-
tatolana oculata i Glyptonotus antarcticus. 
Ten ostatni jest także aktywnym drapieżni-
kiem (Presler 1986, corBisier i współaut. 
2004). Niektórzy przedstawiciele pancerzow-
ców wyspecjalizowali się w pasożytniczym 
trybie życia. W Zatoce Admiralicji na rybach 
z rodziny Nototheniidae stwierdzono wystę-
powanie trzech gatunków równonogów z 
rodzaju Caecognathia (Gnathiidae), z najpo-
spolitszym C. polaris, oraz jednego równono-
ga z rodziny Aegidae (BrAndt 1991, rokicki 
i współaut. 1992).

Pancerzowce stanowią istotną część die-
ty wielu innych grup bezkręgowców, takich 
jak wieloszczety, szkarłupnie czy głowonogi, 
oraz kręgowców, głównie ryb i niektórych 
ptaków, a także ssaków (dAuBy i współaut. 
2003). Pancerzowce były znalezione w po-
karmie pięciu gatunków ryb z rodziny No-
totheniidae (linkowski i współaut. 1983). W 
przypadku dwóch gatunków ryb prowadzą-
cych bentopelagiczny tryb życia większość 
ich pokarmu, niezależnie od pory roku, sta-
nowiły bentosowe obunogi (głównie Cheiri-
medon femoratus). W pokarmie kolejnego 
gatunku udział Amphipoda był mniejszy (wy-
nosił ok. 30%), a znaczącą część diety stano-
wiły sprzągle. W przypadku kolejnych dwóch 
typowo nektonowych gatunków ryb, skoru-
piaki obunogie nie przekraczały 25% udziału 
w pokarmie, a wszystkie osobniki należały 
do pelagicznej rodziny Hyperiidae. Więk-
szość pokarmu tych ryb stanowiły eufauzje. 
Pancerzowce były znajdowane również w 
pokarmie trzech gniazdujących na wybrze-
żu Zatoki Admiralicji gatunków pingwinów: 
antarktycznego, białobrewego i pingwina 
Adeli. Główną część pokarmu, zarówno pod 
względem masy, jak i liczebności, stanowiły 
eufauzje, uzupełniane przez pelagiczne sko-
rupiaki obunogie (JAżdżewski 1981). Obu-
nogi znaleziono także w pokarmie antark-

stanowią pancerzowce, które ryją w osadach, 
będąc przy tym zwierzętami dość aktywnie 
przemieszczającymi się. Charakterystycznymi 
dla tej grupy są obunogi: bardzo pospolity 
Heterophoxus videns oraz przedstawiciele 
rodziny Oedicerotidae (de Broyer i współ-
aut. 2003a). Przewaga gruboziarnistych osa-
dów dennych w najpłytszych strefach basenu 
centralnego Zatoki Admiralicji jest podstawo-
wym czynnikiem, który powoduje, że brak 
tu Tanaidacea i Cumacea, których obecność 
notuje się dopiero na głębokościach więk-
szych, niż 30 m (BłAżewicz-PAszkowycz i 
sekulskA-nAlewAJko 2004, PABis i BłAżewicz-
-PAszkowycz 2011). W obszarach dna zatoki, 
gdzie dominują gruboziarniste osady, a więc 
w płytkim sublitoralu otwartych wód, klesz-
czugi oraz pośródki są prawie nieobecne, 
natomiast skorupiaki obunogie są dobrze 
reprezentowane oraz występują w dużych 
ilościach. Do grupy aktywnie pływających i 
skutecznie przemieszczających się na duże 
odległości pancerzowców zaliczyć można 
bardzo pospolity gatunek obunoga z rodziny 
Lysianassidae, Waldeckia obesa (de Broyer i 
współaut. 2003a). Do aktywnie przemieszcza-
jących się pancerzowców można też zaliczyć 
obydwa gatunki krewetek, liczne równonogi, 
hyperbentoniczne lasonogi a także makro-
planktonowe eufauzje i obunogi. 

Długotrwała izolacja ekosystemu antark-
tycznego doprowadziła do powstania skom-
plikowanej sieci troficznej, w której pance-
rzowce, należące do najrozmaitszych grup 
troficznych, mają istotny udział. Stosunko-
wo mało ruchliwi przedstawiciele obuno-
gów z rodzin Ampeliscidae oraz Corophii-
dae są filtratorami (dAuBy i współaut. 2001, 
de Broyer i współaut. 2003a). Planktonem 
roślinnym żywią się eufauzje oraz niektóre 
pelagiczne obunogi. Roślinożercami jest wie-
le płytkowodnych obunogów, a wśród nich 
Prostebbinigia gracilis (huAng i współaut. 
2006). Bardzo liczną grupę stanowią pance-
rzowce detrytusożerne, wśród nich krewetka 
– Notocrangon antarcticus, większość Cuma-
cea (BłAżewicz-PAszkowycz i ligowski 2002) 
oraz bardzo wiele obunogów, m. in. Gon-
dogeneia antarctica czy Uristes georgianus 
(corBisier i współaut. 2004). Przykładem ga-
tunku, który żywi się detrytusem, ale również 
poluje na inne organizmy jest skorupiak obu-
nogi Liljeborgia georgiana (dAuBy i współ-
aut. 2001). Drapieżny tryb odżywiania zaob-
serwowano również u krewetki Chorismus 
antarcticus (gorny i współaut. 1992, gorny 
1999) oraz pośródka Campylaspis maculata. 
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bokowodnych padlinożernych Amphipoda, 
reprezentowanych przez te same gatunki, 
jakie były obecne w pokarmie Sterna vitta-
ta (JAżdżewskA 2009). Gdy mowa o zależno-
ściach pokarmowych nie należy zapominać, 
że na szczycie piramidy troficznej w Oceanie 
Południowym znajdują się ogromne ssaki – 
walenie, których podstawowym pokarmem 
są eufauzje, w tym najpospolitsza w Zatoce 
Admiralicji Euphausia superba. 

tycznej rybitwy (Sterna vittata) (JAżdżewski 
i konoPAckA 1999). Mimo że rybitwa ta nie 
jest w stanie zanurkować głębiej niż metr, w 
jej pokarmie stwierdzono padlinożerne głę-
bokowodne Amphipoda. Wyżej wymienieni 
autorzy stwierdzili, że rybitwa wydziobuje 
takie obunogi z ciał zwierząt wyrzuconych 
na brzeg. Duża próba skorupiaków obuno-
gich zebranych z ciała uchatki wyrzuconej 
na brzeg, w blisko 100% składała się z głę-

PANCERZOWCE (MALACOSTRACA) ZATOKI ADMIRALICJI (WYSPA KING GEORGE) I ICH ROLA 
W EKOSYSTEMIE ANTARKTYCZNEGO FIORDU

Streszczenie

Zatoka Admiralicji jest jednym z najlepiej po-
znanych regionów Oceanu Południowego. Jest ona 
zatem reprezentatywnym akwenem dla antarktycz-
nych fiordów (zatok). Pancerzowce (Malacostraca), 
to skorupiaki należące do najbogatszych w gatunki 
grup zwierząt bezkręgowych występujących w Oce-
anie Południowym. W Zatoce Admiralicji stwierdzo-
no blisko 300 gatunków pancerzowców. Poszczegól-
ne rzędy tych skorupiaków są tam reprezentowane 
przez następujące liczby gatunków: Amphipoda 
(obunogi) — 182, Isopoda (równonogi) — 63, Cuma-

cea (pośródki) — 15, Tanaidacea (kleszczugi) — 14, 
Mysidacea (lasonogi) — 14, Euphausiacea (eufauzje) 
— 5, Decapoda (Dziesięcionogi) — 2, Leptostraca 
— 1>. Ze względu na tę różnorodność gatunkową i 
znaczący udział w biomasie bentosu, hyperbentosu 
i planktonu Malacostraca pełnią bardzo ważną rolę 
w morskim ekosystemie Antarktyki. W niniejszym 
artykule omówiono skład kilku wyróżnionych zgru-
powań pancerzowców z różnych zkresów głębokości 
i z rozmaicie usytuowanych regionów Zatoki pod 
względem odległości od lodowców.

MALACOSTRACAN CRUSTACEA OF ADMIRALTY BAY (KING GEORGE ISLAND) AND THEIR 
ROLE IN THE EKOSYSTEM OF THIS ANTARCTIC FIORD

Summary

Admiralty Bay is one of the best recognized re-
gions of the Southern Ocean. It is therefore a rep-
resentative area for Antarctic fiords (bays). Malacos-
tracan Crustacea belong to the most diverse inver-
tebrate groups in the Southern Ocean. In Admiralty 
Bay nearly 300 malacostracan species of Crustacea 
were hitherto recorded. Particular orders of this 
group are represented by the following numbers of 
species: Amphipoda — 182, Isopoda — 63, Cumacea 
— 15, Tanaidacea — 14, Mysidacea — 14, Euphausiacea 

— 5, Decapoda — 2, and Leptostraca — 1. Due to this 
species diversity and a considerable share in ben-
thos, hyperbenthos and zooplankton biomass Mala-
costraca play a very important role in the Antarctic 
marine ecosystem. In the present article we have 
discussed the composition of several malacostracan 
assemblages distinguished for different depths of 
the Bay and for it’s regions differently distant from 
the glaciers.
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