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czynników środowiska w rozmaitych obsza-
rach dna. 

Uzyskane w ciągu minionych 35 lat rezul-
taty badań nad zoobentosem Zatoki Admira-
licji czynią z niej jeden z najlepiej pod tym 
względem poznanych przybrzeżnych akwe-
nów szelfowych Antarktyki. Przedstawiony 
tu obraz może stanowić rodzaj wzorca (mo-
delu) typowego zespołu fauny dennej regio-
nu Morskiej Antarktyki. 

tosu. Inną przyczyną ekologicznego bogac-
twa i przestrzennego zróżnicowania fauny 
dennej Zatoki Admiralicji są: duża dynamika 
i różnorodność oddziaływania czynników hy-
drologicznych, w tym zwłaszcza odmienne 
sposoby i intensywność sedymentacji mine-
ralnej i organicznej zawiesiny na dnie, zasi-
lanie akwenu masami wód z Cieśniny Brans-
fielda, schemat i dynamika przydennych 
prądów wody oraz różny stopień stabilności 
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streszczenie

Zatoka Admiralicji to wzorcowy dla rejonu 
Zachodniej Antarktyki przykład ekosystemu. róż-
norodność siedlisk morskiego dna Zatoki sprzyja 
kształtowaniu się różnorodnych zgrupowań fauny. 
do chwili obecnej w Zatoce Admiralicji stwierdzo-
no 920 gatunków bezkręgowców dennych. liczba 
ta, to około 16% całej fauny oceanu Południowego. 
dokonano przeglądu siedlisk dna tego antarktycz-
nego fiordu, od charakterystyki obszarów twardego 
dna, w tym między innymi kamienistego dna strefy 

pływów, podwodnych skał, aż do specyficznego mi-
krosiedliska jakim są aparaty czepne dużych brunat-
nic. Analizie poddano także siedliska dna miękkiego, 
od płytkich, zaburzonych przez lodowce obszarów 
przybrzeżnych, aż po charakteryzujące się stabilnymi 
warunkami najgłębsze obszary szelfu, sięgające 500 
m głębokości. Wskazano najbardziej charakterystycz-
ne dla poszczególnych zespołów fauny gatunki i za-
prezentowano informacje o biomasie i zagęszczeniu 
zoobentosu poszczególnych siedlisk.

ZooBenthos of AdMIrAlty BAy

summary

Admiralty Bay is an example of the model shelf 
ecosystem for the region of the West Antarctic. high 
number of various bottom habitats results in the di-
versity of faunal assemblages. till now, 920 species 
of benthic invertebrates were found in this basin. 
that number constitutes about 16% of the whole 
southern ocean benthic fauna. In this article a re-
view of Admiralty Bay benthic habitats is presented. 
Zoobenthos of the following hard bottom habitats 

was described: intertidal zone, underwater rocks 
and peculiar habitat of kelp holdfasts. We have ana-
lyzed also various soft bottom habitats — from the 
shallow, glacially disturbed, near-shore areas, to the 
deepest parts of the shelf characterized by very sta-
ble environmental conditions. key species, typical 
for each of the described assemblages are presented, 
together with the information on zoobenthos abun-
dance and biomass in all selected habitats.
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