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wpływa nie tylko na zwiększenie intensyw-
ności fotosyntezy i wzrost produkcji biomasy 
(Day i współaut. 2008) roślin nasiennych w 
Antarktyce, ale także na zmianę strategii ich 
rozmnażania. Wyraźnie widoczny jest przede 
wszystkim wzrost intensywności rozmnaża-
nia generatywnego w stosunku do wegeta-
tywnego (Lewis-smith 1990). Większa liczba 
roślin wykształca pędy generatywne i kwiaty. 
Wyższe temperatury sprawiają, że okres we-
getacji wydłuża się, a rośliny mają bardziej 
sprzyjające warunki do wykształcania komó-
rek linii generatywnych i realizacji procesów 
płciowych. Następuje wzrost produkcji płod-
nych nasion, z których część trafia do pod-
łoża zasilając glebowy bank nasion. Pojawia 
się większa liczba siewek i zwiększa się ich 
przeżywalność, co ostatecznie wpływa na 
wzrost liczby stanowisk i rozprzestrzenianie 
się roślin okrytonasiennych w Antarktyce 
(Lewis-smith1994, Day i współaut. 1999).

następowało zapłodnienie i rozpoczynał się 
rozwój diaspor (Ryc. 2i-k). Pierwsze, dojrza-
łe, brązowe owoce z nasionami, zarówno u 
C. quitensis, jak i D. antarctica, pojawiły się 
w tym samym czasie, pod koniec lata, w mar-
cu. W oazie Arctowskiego, w różnych mikro-
siedliskach można było jednak obserwować 
dojrzewanie nasion w różnym czasie i trwało 
to aż do początku maja 2002 r.

Ziarniaki D. antarctica rozwijają się w cią-
gu jednego sezonu wegetacyjnego i pozostają 
w stanie głębokiego spoczynku. Przełamanie 
spoczynku nasion tego gatunku jest trudne i 
wymaga dostępności światła, przechłodzenia, 
a następnie kilkudniowej inkubacji w tempe-
raturze około 20°C. Długi, trudny do przeła-
mania stan spoczynku jest strategią pozwa-
lającą D. antarctica przetrwać i rozmnażać 
się w Antarktyce, minimalizując kiełkowanie 
w warunkach, gdy późniejszy wzrost i roz-
wój nie byłby możliwy. Ocieplenie klimatu 
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Streszczenie

Dwa rodzime gatunki, Colobanthus quitensis 
(Kunth) Bartl. i Deschampsia antarctica Desv., oraz 
Poa annua L., gatunek obcy dla Antarktyki, są obec-
nie jedynymi roślinami kwiatowymi w Antarktyce 
Morskiej. Zasiedlają stanowiska o bardzo szerokim 
spektrum czynników topograficznych, troficznych i 
topoklimatycznych. 

Badania histologiczne, cytologiczne i embriolo-
giczne roślin rosnących w różnych warunkach mi-

krosiedliskowych na Wyspie Króla Jerzego (Szetlan-
dy Południowe, Antarktyka Morska) oraz w warun-
kach szklarniowych wykazały, że rośliny te są bardzo 
plastyczne morfologicznie. Rozmiary i pokrój roślin, 
liczba i wielkość organów wegetatywnych i genera-
tywnych wyrastających w krótkim sezonie wegeta-
cyjnym oraz uorganizowanie protoplastów komórek, 
wykazują ścisły związek z warunkami siedliskowymi 
i pogodowymi. 

BIOLOGICAL ADAPTATION OF THE FLOWERING PLANTS TO THE MARITIME ANTARCTIC 
CLIMATE CONDITIONS

Summary

Two species native to the Antarctic, Colobanthus 
quitensis (Kunth) Bartl. and Deschampsia antarctica 
Desv., and one alien species, Poa annua L., are cur-
rently the only flowering plants in the Maritime Ant-
arctic. They inhabit a wide range of habitats charac-
terized by varied topographic, trophic and topocli-
matic conditions.

Histological, cytological and embryological analy-
ses of plants growing under different microhabitat 

conditions in King George Island (South Shetland 
Islands, Maritime Antarctic) and under greenhouse 
conditions revealed their high morphological plastic-
ity. Close correlations were observed between habi-
tat and weather conditions and plant size and habit, 
the number and size of vegetative and generative 
organs that develop during a short growing season, 
and protoplast structure. 
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