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stanowić może potencjalne źródło enzymów 
i białek chroniących przed zamarzaniem. 
Szczególnie liczne są zespoły sinic i bakterii. 
Bardzo licznie występują wirusy, na które 
zwrócono uwagę ze względu na ich możliwą 
rolę w wymianie genetycznej. O analogii śro-
dowisk wodno/lodowych Antarktydy do wa-
runków spotykanych w kosmosie pisze się 
często, a dotarcie do wody jezior pod lodo-
wych może być praktyką przyszłych poszuki-
wań kosmicznych.

(to właśnie wykorzystał prof. Karol Stalmach 
ożywiając kultury wysuszonych przez nas 
osadów dennych z jezior oazy Thala Hills). 
Zasolenie zmienia się w wyniku wymrażania: 
rośnie w trakcie zamarzania i spada w okre-
sie topnienia lodu i śniegu. Zawartość soli 
biogenicznych uzależniona jest od położenia 
i ich dopływu z kolonii pingwinów. 

Molekularne badania zespołów jeziornych 
Antarktydy dopiero się rozpoczynają (Laybo-
urn-Parry i Pearce 2007). Wiele z organi-
zmów tu występujących jest endemicznych i 
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Streszczenie

Badania jezior i płytkich zbiorników w oazie 
Thala Hills (Wschodnia Antarktyda) prowadziliśmy 
45 lat temu. Temperatura wody podczas zimy i lata 
bardzo zmienia się. Podczas zamarzania zbiorników 
ciśnienie i zawartość tlenu w wodzie wzrasta. Od-
pływ wody z jeziora Glubokoje ma charakter ka-
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Summary

tastroficzny. Jeziora i płytsze zbiorniki wodne w 
przybrzeżnej oazie Thala Hills wykazują wiele podo-
bieństw do warunków panujących w podlodowych 
jeziorach kontynentalnych Antarktydy odkrytych w 
ciągu ostatnich 20 lat badań.

Studies were conducted in the lake and ponds 
of Thala Hills oazis (East Antarctic) 45 years ago. 
Large changes in the temperature of water during 
winter and summer months were observed. Freezing 
of ponds was accompanied by an increase in the ox-
ygen pressure and content of water. Out flow of wa-
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