
425Nowe techniki w badaniach morskich ekosystemów polarnych

głównym motywem są globalne zmiany kli-
matu, które są najintensywniejsze właśnie 
w obszarach podbiegunowych (Meredith 
i King 2005, ClarKe i współaut. 2007, ipCC 
2007, SChierMeier 2007). Niektóre prognozy 
sugerują, że Arktyka będzie sezonowo wol-
na od lodu już w przeciągu 30 lat (Wang i 
Overland 2012). Od naukowców prowadzą-
cych badania polarne oczekuje się, że przed-
stawią pełny obraz stanu oraz zmian tamtej-
szych ekosystemów. Dzięki szerokiemu sto-
sowaniu nowych technik obserwacyjnych są 
oni coraz bliżej wypełnienia tego zadania. 

że wielowymiarowo scharakteryzowano ich 
żerowiska (KWaśnieWSKi i współaut. 2010, 
trudnOWSKa i współaut. 2012) i preferen-
cje (SteMpnieWiCz i współaut. 2013). Wy-
kazano także powiązania i wpływ powyż-
szych czynników na parametry związane 
z sukcesem rozrodczym (JaKubaS i współ-
aut. 2011) oraz właściwościami tundry w 
pobliżu kolonii (zMudCzyńSKa i współaut. 
2012, zWOliCKi i współaut. 2013). Prze-
konano się, że tylko w ten sposób można 
poznać kompleksowe procesy kształtujące 
unikatowy, polarny ekosystem. 

Nigdy jeszcze tak wiele zainteresowania i 
środków jak w ostatnich latach nie poświę-
cono na badania obszarów polarnych. Ich 
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Summary

Ogrom i wielowymiarowość oceanów sprawiają, 
iż dokładne i bezpośrednie ich obserwacje są wielkim 
wyzwaniem naukowym. Jednakże dynamiczny roz-
wój współczesnej oceanografii, dzięki ciągle rozwijają-
cej się technice i jej nowych zastosowaniach, otwiera 
nowe możliwości i perspektywy poznania. 

W ostatnich dekadach oczy całego świata skiero-
wane są ku strefom podbiegunowym, gdzie globalne 
zmiany zachodzą najintensywniej. Wyprawa polarna to 
olbrzymie i skomplikowane przedsięwzięcie stwarza-
jące szereg wyzwań, poczynając od trudności z dostę-
pem do miejsca badań jak i związanych z tym wyso-
kich kosztów logistycznych. Podjęcie takiego wyzwania 
daje jednak ogromną dozę satysfakcji, ponieważ nie-
mal wszystko, co wiąże się z tego typu badaniami nosi 
znamię odkrycia. Nowe techniki obserwacyjne znacz-
nie przyspieszają dotychczasową, czasochłonną pracę 
naukowców. Umożliwiają dokładne zbadanie nawet 
najdrobniejszych organizmów, a także oszacowanie 

zasobów życia morskiego dzięki zastosowaniu metod 
akustycznych i optycznych oraz rozpoznanie tysięcy 
gatunków, także z wykorzystaniem metod molekular-
nych. Coraz dłużej i głębiej udaje się nurkom penetro-
wać akweny morskie. Możemy także zajrzeć w miejsca 
do tej pory niedostępne dla człowieka dzięki najnow-
szym osiągnięciom techniki, takim jak specjalistyczne 
kamery i roboty podwodne. Ponadto zastosowanie 
obserwacji satelitarnych umożliwia śledzenie migracji 
zwierząt oraz obserwację wielkoskalowych procesów 
na powierzchni morza. 

Dynamika oceanu, na którą składa się ogromna 
ilość procesów, sprawiły, iż interdyscyplinarność to 
hasło przewodnie dla przyszłości badań oceanograficz-
nych. Od naukowców prowadzących badania w rejo-
nach polarnych oczekuje się aby przedstawili pełny ob-
raz stanu oraz zmian tamtejszych ekosystemów. Dzięki 
szerokiemu stosowaniu nowych technik obserwacyj-
nych są oni coraz bliżej wypełnienia tego zadania.

The polar ecosystems are most impacted by the 
on-going climate change, therefore, they are currently 
the main object of scientific interest. Studies in polar 
marine realm are challenging, since extensive direct 
oceanographic observations are almost impossible due 
to remoteness, harsh conditions, extent and complex-
ity of processes shaping that systems. However, they 
are highly rewarding, bearing elements of scientific 
discovery.

Novel observational technologies speed up pro-
gress in marine research significantly. Accurate analy-
ses of many processes and organisms that were not 
possible previously using traditional methods, are 
now implemented and become widely available. Con-
sequently, it is possible to study even the very tiniest 
marine inhabitants, to automatically estimate a variety 
of marine resources, follow organisms’ dietary compo-

nents and genetic evolution. Even deep, covered with 
thick ice ocean habitats are now easily accessible and 
explored by a great variety of relatively small and af-
fordable automated underwater robots, high resolu-
tion cameras and profilers. While satellite observations 
provide data of both global- and local-scale processes, 
such as surface water temperature, wave height, prop-
erties of ocean currents and ice cover, new software 
and GPS loggers enable tracking the migrations of var-
ious marine species in real time. 

Due to the dynamic and complex nature of the 
oceans, the interdisciplinary approach is the leitmotif 
of modern and future oceanography. Polar marine re-
searchers are expected to present the full picture of 
that unique ecosystems. Thanks to modern observa-
tion techniques, they are closer than ever to achieve 
this goal.


