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intensywnym i złożonym procesom sukcesji. Poro-
sty, mchy i trawy zaczynają zajmować obszary, nie-
będące pod silnym wpływem procesów krioturbacji 
(cyklicznego zamarzania i rozmarzania). Wraz z nimi 
pojawiają się bakterie symbiotyczne, pomagające w 
zasiedlaniu jałowych terenów postglacjalnych. Tam, 
gdzie grunt podlega procesom erozyjnym i brak jest 
szaty roślinnej, wykształcają się zespoły mikroorga-
nizmów bardzo odporne na czynniki środowiskowe. 
Ich rezerwuarem są żyzne tereny przybrzeżne, gdzie 
zalegają ogromne ilości materii pochodzenia mor-
skiego, głównie pod postacią guana ptasiego oraz 
plech makroglonów. Bakteryjny rozkład tego mate-
riału zachodzi w kilku etapach, zaczynając od wchła-
niania najprostszych związków, kończąc na enzyma-
tycznym rozkładzie złożonych polimerów takich jak 
chityna czy celuloza. Składniki odżywcze powstające 
w wyniku biodegradacji wspomagają rozwój ekosys-
temów tundrowych w obszarach przybrzeżnych i na 
polodowcowych morenach. 

Ekosystemy regionów polarnych obejmują wiele 
lądowych i morskich habitatów zasiedlonych przez 
interesujące i złożone zespoły mikroorganizmów. W 
artykule omówione zostały trzy środowiska lądowe: 
lodowcowe, polodowcowe i przybrzeżne. W obrębie 
lodowca można wyróżnić trzy siedliska życia drob-
noustrojów: powierzchnia lodowca, jego wnętrze i 
strefa podlodowcowa. Na powierzchni lodowca wy-
stępuje zespół zarówno fotoautotroficznych produ-
centów materii organicznej, jak i heterotroficznych 
mikroorganizmów współpracujących ze sobą w kon-
sorcjach. W warstwie podlodowcowej mikroorgani-
zmy korzystają zarówno z puli materii organicznej 
tam występującej, jak i spływającej szczelinami a wy-
twarzanej na jego powierzchni. 

Wskutek ocieplenia klimatu lodowce cofają się, 
stopniowo odsłaniając tereny pod nimi. Odsłonię-
te wskutek kurczenia się lodowców grunty są po-
czątkowo zasiedlone jedynie przez mikroorganizmy, 
które przeżyły topnienie lodowca. Podlegają one 
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Streszczenie

POLAR MICROBIOCENOSES IN THE AGE OF GLOBAL WARMING

Summary

Polar ecosystems host diverse terrestrial and 
marine microbial  communities. Three terrestrial 
microbial habitats explored here are glacier, glacier 
foreland and marine coast. Three sites within the 
bounds of the glacier were distinguished, specifi-
cally supraglacial (glacier surface), englacial (in the 
glacier), and subglacial (glacier bed). Microbial cells 
in the supraglacial environment thrive through pho-
tosynthesis, and cooperate with each other to create 
microbial consortia. In subglacial sites, microorgan-
isms use organic matter incorporated earlier into 
the glacier bed or derived more recently from the 
surface through crevasses and sink holes. As gla-
ciers recede in response to the warming climate, 
the ground below them is gradually exposed. This 
ground, initially inhabited by microbes that survive 
the melting, undergoes a succession process. Li-

chens, mosses and grasses begin to occupy stable ar-
eas unaffected by cryoturbation (freeze-thaw), with 
bacteria aiding colonization of the arid post-glacial 
soil. In places subject to erosion and where plant 
coverage is lacking, bacterial communities resistant 
to the harsh abiotic conditions develop. A source 
of such microorganisms is the fertile coast, where 
significant amounts of marine-derived material in 
the form of guano and macroalgae debris accumu-
late. Bacterial decomposition of this matter proceeds 
through several stages, initially by direct absorption 
of simple compounds, and subsequently by enzymat-
ic breakdown of complex biopolymers such as chi-
tin or cellulose. Such nutrients aid tundra ecosystem 
development not only in the vicinity of the coast, 
but also on postglacial moraines. 
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