
399Zmiany w populacjach ptaków i ssaków płetwonogich Antarktyki Zachodniej

nogich, pozwala śledzić tendencje w dynami-
ce poszczególnych gatunków i przewidywać 
przyszłe scenariusze. Ta wiedza pozwala 
także podejmować decyzje w zakresie zasto-
sowania odpowiednich środków zaradczych. 
Ze względów logistycznych Antarktyka pozo-
staje jednak nadal mało i nie w pełni zbada-
nym rejonem Ziemi. Jedynie wykorzystanie 
nowoczesnych metod badawczych takich, 
jak: narzędzia molekularne, obserwacje sate-
litarne, bezzałogowe samoloty itp., mogą po-
móc w uzyskaniu pełnego obrazu zachodzą-
cych zmian w tym ekosystemie i pomóc w 
jego ochronie. 

się być najbardziej zagrożona w obliczu cią-
głego ograniczania jego zasięgu w rejonie 
Półwyspu Antarktycznego (Forcada i współ-
aut. 2012). 

Naturalne procesy oraz działalność czło-
wieka, zarówno rabunkowa gospodarka za-
sobami żywymi, jak również antropogenicz-
ne zmiany środowiskowe w rejonie Antark-
tyki, powodują znaczące zmiany w zasięgu 
i liczebności populacji ptaków oraz ssaków 
morskich. Objęcie obserwacją złożonych za-
leżności pomiędzy cyklami życiowymi zwie-
rząt, obfitością pożywienia oraz zagęszcze-
niem drapieżników, ptaków i ssaków płetwo-
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Streszczenie

Zasoby morskiego ekosystemu Południowego 
Oceanu są eksploatowane komercyjnie już od ponad 
dwóch stuleci. Selektywna ingerencja człowieka w 
poszczególne elementy sieci troficznej ekosystemu, 
doprowadziła do znacznych zmian w jego struktu-
rze. Obecnie zmiany te pogłębia wzmożony ruch tu-
rystyczny oraz rozbudowująca się infrastruktura sta-
cji antarktycznych. Obserwowane ostatnio gwałtone 
ocieplenie klimatu, odnoszące się do podstawowych 
zmiennych środowiskowych, takich jak: temperatura, 
wiatr i opady atmosferyczne, może doprowadzić do 
poważnych perturbacji we wrażliwym ekosystemie 
Antarktyki. Jednym z ważniejszych skutków ocieple-
nia są obserwowane zmiany zasięgu morskiej pokry-
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Summary

wy lodowej, co w konsekwencji wpływa na wielkość 
zasobów kryla, głównej bazy pokarmowej drapież-
ców oraz na dostępność terenów lęgowych i rozro-
du. Wszystkie te zmiany stanowią nowe wyzwanie 
dla fauny Antarktyki. Objęcie obserwacją zależności 
pomiędzy cyklami życiowymi zwierząt, obfitością po-
żywienia, oraz zagęszczeniem drapieżników, ptaków 
i ssaków płetwonogich, rzuciło nowe światło na dy-
namikę niektórych gatunków. Zmiany w wielkości 
populacji, lokalizacji terenów lęgowych i rozrodu 
oraz zmiany w terminach lęgów i pojawianie się ga-
tunków obcych są istotnymi bioindykatorami kondy-
cji całego ekosystemu Antarktyki Zachodniej. 

The Southern Ocean marine ecosystem has been 
exploited commercially for over 200 years. Selective 
harvesting of various components of the food web 
led to significant changes in the structure of this 
ecosystem. Recently, these negative changes are ex-
acerbated by increased tourist traffic and expanding 
infrastructure of Antarctic stations. Moreover, cur-
rently observed rapid environmental changes, ex-
pressed in changing temperature, wind and precipi-
tation, may potentially lead to major environmental 
perturbations in this very sensitive region. Among 
the major effects of the atmospheric warming are 
changes within the sea-ice cover, which affects not 
only abundance of krill, the main food base of Ant-

arctic marine predators, but also nesting and breed-
ing areas available for penguins. Therefore, the en-
vironmental changes pose a new challenge to the 
survival of Antarctic wildlife. Study of the complex 
interactions between the animals life cycles, abun-
dance of food, and predators pressure imposed by 
birds and pinnipeds, explain some trends in the 
populations dynamics. Bird and pinniped species 
and their response to the climate perturbations, in-
cluding significant alternations of populations sizes 
and changes of breading areas as well as changes in 
arrival and laying dates, have been recorded as im-
portant bio-indicators of changes in the Antarctic 
ecosystem. 
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