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go osiągnęły liczbę 3 750 kolcogłowów na 
jednego osobnika. Stwierdzono masowe za-
rażenia ryb łowionych w Zatoce Admiralicji 
(ZdZitowiecki 1986a, b; ZdZitowiecki i Ro-
kosZ 1986). Porównanie względnych zagęsz-
czeń kolcogłowów w ciele Notothenia corii-
ceps z okresu 1978–1979 z danymi z okresu 
2007–2008 wykazało wzrost zarażenia przez 
Echinorhynchida i spadek zarażenia przez 
Polymorphida (Laskowski i współaut. 2012). 
Spadek zarażenia przez Polymorphida może 
wiązać się ze spadkiem liczebności populacji 
fok w Zatoce Admiralicji.

na co może wskazywać brak zarażonych ryb 
w wodach antarktycznych.

Dwa gatunki Echinorhynchida i trzy ga-
tunki Polymorphida stwierdzono w żywi-
cielach pośrednich, skorupiakach z rzędu 
Amphipoda (ZdZitowiecki i PResLeR 2001, 
Laskowski i współaut. 2010). Wśród nich 
Aspersentis megarhynchus i Metacanthoce-
phalus johnstoni dojrzewają w rybach, a Co-
rynosoma hamanni, C. pseudohamanni i C. 
bullosum w fokach Weddella i w słoniach 
morskich. Intensywności zarażenia bywają 
w rybach bliskie 1 000, a u słonia morskie-
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Streszczenie

Polscy badacze prowadzą systematyczne badania 
parazytologiczne w Antarktyce od 1977 r., tj. od cza-
su, gdy powstała Stacja Naukowa PAN im. H. Arctow-
skiego na wyspie King George w archipelagu Sze-
tlandów Południowych. Badaniami objęto przywry 
mono- i digeniczne, tasiemce, nicienie i kolcogłowy 
zebrane z antarktycznych ryb, ptaków i ssaków. W 
tym czasie opisano 55 nowych dla nauki gatunków 
pasożytniczych robaków: 27 gatunków przywr dige-
nicznych z ryb kostnoszkieletowych; 16 gatunków ta-

siemców (w tym 12 gatunków z ryb, 3 gatunki z pta-
ków i jeden ze ssaków); 3 gatunki nicieni (2 z ryb 
kostnoszkieletowych i jeden z ptaków) oraz 9 gatun-
ków kolcogłowów (2 z ryb kostnoszkieletowych, 3 z 
ptaków i 4 gatunki ze ssaków). Opisano także dwa 
gatunki przywr monogenicznych. U ryb kostnoszkie-
letowych, oprócz form dorosłych stwierdzono posta-
cie larwalne robaków pasożytujących w stadium do-
rosłym u innych antarktycznych kręgowców. 
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Summary

Polish parasitological studies in Antarctica have 
been conducted from 1977 when H. Arctowski Sta-
tion of Polish Academy of Sciences was founded. All 
groups of helminths — Digenea, Cestoda, Nematoda 
and Acanthocephala were examined. In total, 55 new 
species of helminths were described. Among them 
there were: 27 species of Digenea in bony fishes, 16 
species of Cestoda (12 in fishes, 3 in birds, one in 

mammals), 3 species of Nematoda (2 in bony fishes, 
one in birds) and 9 species of Acanthocephala (2 
in bony fishes, 3 in birds and 4 in mammals). Two 
new species of Monogenea (external parasites) were 
found as well. Antarctic bony fishes are known as 
final, intermediate and paratenic hosts of parasites. 
They play an important role in life cycles of hel-
minths parasitizing other Antarctic vertebrates. 
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