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(np. Peraeospinosus, Hamatipeda) wskazuje, 
że kolonizacja szelfu antarktycznego i austra-
lijskiego przez formy głębokowodne mogła 
przebiegać jednocześnie. Najbardziej odpo-
wiednim do takich wydarzeń okresem mógł 
być późny paleogen i wczesny eocen, gdy 
nie w pełni oddzielone południowa Australia 
i Antarktyda leżały w obrębie koła polarnego. 

gocenie. Co do głębokowodnego rodowodu 
większości Tanaidcea nie należy mieć wątpli-
wości. Brak oczu większości jego przedsta-
wicieli uzasadnia taką tezę, chociaż dyskusji 
można poddać czas tych ewolucyjnych wy-
darzeń. Obecność na szelfie i stoku konty-
nentalnym południowo-wschodniej Australii 
taksonów typowych dla głębin oceanicznych 
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Tanaidacea, to drobne, kilkumilimetrowe skoru-
piaki zamieszkujące wszystkie niemal siedliska dna 
morskiego. Obecnie znanych jest ponad 1200 gatun-
ków Tanaidacea, ale uważa się, że prawdziwa liczba 
gatunków tych skorupiaków w Oceanie Światowym 
może być o rząd wielkości większa. Tanaidacea Oce-
anu Południowego reprezentowane są przez 160 ga-
tunków klasyfikowanych w 66 rodzajach, 20 rodzi-
nach i trzech podrzędach. Wyraźna przewaga pozba-
wionych oczu i młodych filogenetycznie przedsta-
wicieli kleszczug na szelfie antarktycznym wskazuje 

na ich głębokowodne pochodzenie. Zakłada się, że 
postępujące ochłodzenie klimatu w trzeciorzędzie 
doprowadziło do wyginięcia ciepłolubnej fauny me-
zozoicznej, a wolne szelfowe nisze ekologicznie były 
zajmowane na drodze emergencji przez psychrofilne 
i eurybatyczne taksony głębokowodne. Podobień-
stwo fauny szelfu południowej Australii i Antarktydy 
sugeruje, że taki proces mógł zaistnieć w późnym 
paleocenie i wczesnym eocenie, gdy oba kontynenty 
nie były w pełni oddzielone i oba leżały w obrębie 
koła polarnego.

Tanaidacea, are small, few millimetres long 
crustaceans inhabiting almost all marine benthic 
habitats. Currently, there are known over 1200 spe-
cies of tanaids, but it is assumed that the number 
in the World Ocean might be one order of magni-
tude higher. Tanaidacea in the Southern Ocean are 
represented by 160 species classified to 66 genera 
and 20 families and three suborders. Clear domina-
tion of eyeless and phylogenetically young repre-
sentatives of Tanaidacea on Antarctic shelf indicate 

for its deep-sea origin. It is supposed that Tertiary 
glaciations of the Antarctic is responsible for the ex-
tinction of Mesozoic fauna. The vacant niches were 
occupied by psychrophilic and eurybathic deep-
sea taxa due to the phenomenon of an emergence. 
The similarity of fauna on Australian and Antarc-
tic shelves indicates that that process might take a 
place in Palaeocene or Eocene, when both conti-
nents where not fully separated and both laid with-
in the polar circle. 
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