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ności „galaretowatego” przedstawiciela zoo-
planktonu, osłonicy Salpa thompsoni, przy 
jednoczesnym spadku liczebności skorupia-
ków, przede wszystkim kryla Euphausia su-
perba. Prognozowanym efektem zachodzą-
cych w tym rejonie zmian może być istotne 
przekształcenie antarktycznego ekosystemu, 
z redukcją liczebności typowych jego przed-
stawicieli: pingwinów i niektórych innych 
gatunków ptaków oraz fok i wielorybów. 
Konsekwencją będą istotne zmiany w prze-
pływie materii i energii w obrębie całego 
ekosystemu.

Działalność człowieka jest istotnym czyn-
nikiem generującym zmiany we właściwo-
ściach elementów abiotycznych i biotycznych 
siedlisk morskich. W wyniku tych zmian, jak 
się przypuszcza, ma miejsce zjawisko maso-
wego pojawiania się w wielu rejonach oce-
anu światowego zwierząt „galaretowatych”. 
W większości wód oceanicznych trend ten 
skutkuje spadkiem udziału dominujących ilo-
ściowo ryb, na korzyść planktonowych zwie-
rząt „galaretowatych”, w tym głównie parzy-
dełkowców i żebropławów. Obserwowana 
reakcja ekosystemu antarktycznego wydaje 
się być podobna i polega na wzroście liczeb-
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streszczenie

Obserwacje masowego pojawiania się organi-
zmów o galaretowatym, bardzo uwodnionym cie-
le, w różnych rejonach oceanu światowego, w tym 
również w obszarach polarnych, spowodowało duży 
wzrost zainteresowania oceanobiologów tą grupą 
zwierząt. W artykule dyskutowane są między innymi 
przyczyny oraz potencjalne konsekwencje ekologicz-
ne i ekonomiczne tego zjawiska. Prawdopodobnym 
czynnikiem powodującym tak gwałtowny rozwój 
tych zwierząt, zwłaszcza w antarktyce, są zmiany kli-
matyczne, z globalnym ociepleniem na czele. Przewi-
duje się, że w wyniku masowego rozwoju planktonu 
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summary

„galaretowatego” dojdzie do przebudowy antarktycz-
nej pelagicznej sieci troficznej. Dotychczasowi rośli-
nożercy (skorupiaki i ryby) zostaną zastąpieni przez 
zwierzęta „galaretowate” — w tym m.in. salpy. Orga-
nizmy te cechuje bowiem większa elastyczność eko-
logiczna.

Omawiany proces zachodzący obecnie w Oce-
anie Południowym będzie miał zapewne niekorzyst-
ny wpływ na funkcjonowanie konsumentów wyż-
szych rzędów — takich jak pingwiny, płetwonogie i 
walenie.

as a result of observed mass occurrence of ge-
latinous organisms in different regions of the world 
ocean, including polar regions, marine biologists fo-
cused in their studies on this group of animals. the 
article presents potential ecological and economic 
consequences of the phenomenon of mass occur-
rence of gelatinous organisms in various parts of the 
world. in the southern Ocean the most likely reason 
for the rapid development of jellyfish or salps is cli-
mate change, in particular the warming effect. the 

expected result of the mass occurrence of gelati-
nous zooplankton would be an alteration of the ant-
arctic pelagic food web, namely dominant existing 
herbivore — krill would be replaced by gelatinous 
salps, which are characterized by greater ecological 
flexibility. this phenomenon in the southern Ocean 
region would have a negative impact on the func-
tioning of top consumers — penguins, pinnipeds 
and cetaceans.
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