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wanie ryzyka zawleczenia nowych gatunków 
w dany rejon Antarktyki. Stwierdzono, że 
najbardziej narażona na obce introdukcje jest 
zachodnia część Półwyspu Antarktycznego i 
wyspy Łuku Scotia. Poza kilkoma punktami 
rozsianymi na wolnych od lodu obszarach 
przybrzeżnych, gdzie skupia się aktywność 
ludzka, reszta kontynentu Antarktycznego 
w najbliższej przyszłości nie jest obciążona 
ryzykiem zawleczenia obcych organizmów, 
nawet w obliczu postępujących zmian klima-
tycznych. 

Na podstawie badań realizowanych w ra-
mach międzynarodowego projektu „Aliens in 
Antarctica” podjęto próbę wyznaczenia ob-
szarów największego ryzyka zawleczenia ob-
cych gatunków roślin do Antarktyki. Posłużo-
no się w tym celu modelami klimatycznymi, 
danymi o natężeniu ruchu turystycznego, o 
działalności wypraw naukowych oraz danymi 
dotyczącymi liczby propagul przenoszonych 
przez ludzi (członków wypraw naukowych 
i turystycznych) (Chown i współaut. 2012). 
Stworzono algorytm pozwalający na oszaco-
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Streszczenie

Ze względu na geograficzną i historyczną izola-
cję kontynentu antarktycznego odnotowano do tej 
pory jedynie sporadyczne pojawianie się na nim 
gatunków obcych. Jednak rosnąca antropopresja i 
gwałtowne ocieplanie się niektórych rejonów An-
tarktyki powodują, że ryzyko introdukcji gatunków 
obcych znacząco rośnie. Wraz z zaopatrzeniem stacji 
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Summary

wiele propagul dociera do Antarktyki w dobrej kon-
dycji. Agresywne, plastyczne organizmy, o dużym po-
tencjale adaptacyjnym mogą szybko przystosować się 
do zmieniających się warunków klimatycznych, roz-
poczynając kolonizację ocieplającej się Antarktyki. 
Wpływ takich organizmów na ekosystemy polarne 
jest w zasadzie niemożliwy do przewidzenia.

Due to geographic and historical isolation of 
the Antarctic continent, there are currently very few 
alien species introduced to the terrestrial ecosys-
tems. However, due to increased man-made pressure 
and amelioration of climate in this region, the threat 
of the establishment of non-native species will grow 
markedly. Many diasporas can be quite easily, un-
intentionally transported in good condition to the 

LITERATURA 

Antarctic with research stations supplies. Flexible 
species are characterized by a very wide ecological 
amplitude, high adaptation capabilities and diverse 
ways of reproduction. They may thrive under harsh 
environmental conditions and colonize recipient 
ecosystems. The impact of those organisms will be 
unpredictable.
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