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i dyspersyjnej, czyni gatunek zadomowio-
nym, zdolnym do przetrwania na nowym ob-
szarze bez dopływu materiału genetycznego 
z zewnątrz. Gatunek allochtoniczny (inaczej 
napływowy), to obcy, introdukowany lub za-
wleczony, na danym obszarze gatunek, który 
uległ naturalizacji i może stanowić zagroże-
nie dla lokalnych biocenoz. Konkurując z ga-
tunkami autochtonicznymi (rodzimymi, natu-
ralnie występującymi na danym obszarze) o 
niszę ekologiczną, staje się gatunkiem inwa-
zyjnym (RichaRdson i współaut. 2000). Taki 
gatunek odznacza się między innymi: szyb-
kim rozwojem osobniczym, przystosowaniem 
do rozprzestrzeniania się na duże odległości, 
w przypadku roślin zdolnością do zapylenia 
bez udziału innych organizmów, zdolnością 
do stosowania różnych strategii reprodukcyj-
nych oraz produkcji dużej liczby propagul.

Gatunki inwazyjne stanowią obecnie naj-
większe, poza utratą naturalnych siedlisk, 
zagrożenie dla różnorodności biologicznej. 
Inwazja obcych gatunków w rodzime zespo-
ły jest jednym z najważniejszych czynników, 

Zasiedlanie nowych obszarów jest na-
turalną strategią życiową każdego gatunku. 
Dyspersja nabiera charakteru inwazji biolo-
gicznej, gdy proces ten odznacza się dużą in-
tensywnością i powoduje znaczące zmiany w 
strukturze i funkcjonowaniu lokalnych bio-
cenoz. Inwazja biologiczna jest końcowym 
etapem złożonego procesu, podczas które-
go większość organizmów lub ich propagul 
(dowolny twór, który służy do rozmnażania 
i rozprzestrzeniania się organizmów, np.: na-
siona, spory, rozmnóżki wegetatywne, frag-
menty plech, jaja, larwy, cysty) ginie zanim 
pokona bariery abiotyczne (np. oceany, łań-
cuchy górskie) i dotrze do nowego obszaru. 
Trudniejsze do pokonania są jednak bariery 
biotyczne. Liczba przypadkowych introduk-
cji różnych gatunków na nowe terytoria jest 
ogromna, ale i poziom ich wymierania jest 
równie wysoki (Williamson i FitteR 1996). 
Tylko nieliczne gatunki są zdolne do pokona-
nia bariery środowiskowej, wydania potom-
stwa i przetrwania przez więcej niż jedno 
pokolenie. Pokonanie barier, reprodukcyjnej 
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dzić do redukcji różnorodności biologicznej 
oraz do niszczenia i zmian zależności troficz-
nych w całych ekosystemach (macK i współ-
aut. 2000). Problem gatunków inwazyjnych 
staje się alarmujący z uwagi na fakt, że pro-
ces ten jest z reguły nieodwracalny i może 
prowadzić do katastrofalnych skutków (cbd 
1992). Rozmiary i znaczenie tego zjawiska 
rosną wraz z globalnymi zmianami środowi-
ska, a skutki biologicznych inwazji są trudne 
do przewidzenia.

mogących wprowadzać znaczące modyfika-
cje w strukturze i funkcjonowaniu całych 
ekosystemów (heyWood 1989). Gatunki 
obce mogą zagrażać rodzimej florze i fau-
nie, prowadząc nawet do erozji genetycznej. 
Niszczą relacje symbiotyczne w atakowanych 
biocenozach oraz powodują pojawianie się 
nowych chorób i szkodników w rejonach 
wcześniej od obcych gatunków izolowanych. 
Ponadto, oddziaływania konkurencyjne ga-
tunków obcych z rodzimymi mogą prowa-

GATUNKI OBCE W ANTARKTYCE

Antarktyda, inaczej niż pozostałe konty-
nenty, jest dobrze chroniona przed inwazją 
gatunków obcych. Ochronę tą zapewniają: 
izolacja geograficzna od reszty świata, cyrku-
lacja morska i atmosferyczna wokół konty-
nentu, mała powierzchnia lądu wolnego od 
lodu i związane z tym ekstremalne warunki 
klimatyczne, historyczny brak rodzimej po-
pulacji ludzkiej i ograniczona współcześnie 
presja ze strony człowieka. Mimo to proce-
sy inwazji biologicznych w Antarktyce mają 
miejsce i zaczynają wpływać na funkcjono-
wanie całych ekosystemów, szczególnie na 
obszarach szybko ocieplającej się zachodniej 
Antarktyki (chWedoRzeWsKa 2009).

Ubóstwo gatunkowe i brak wielu grup 
taksonomicznych czynią lądowe ekosyste-
my antarktyczne szczególnie bezbronnymi 
w obliczu inwazji biologicznej (beRgstRom 
i choWn 1999). W przypadku roślin, któ-
re charakteryzują się szerokim zakresem 
tolerancji wobec abiotycznych warunków 
środowiska, czynnikiem limitującym jest 
pokonanie naturalnych barier izolujących 
Antarktykę od reszty świata. Organizmy 
lub ich propagule mogą być transporto-
wane przez wiatry, prądy morskie, ssaki 
i ptaki morskie lub dryfujące przedmioty 
(hughes współaut. 2006). Mimo że istnie-
ją dowody na pasywny transport diaspor 
drogą powietrzną z Ameryki Południowej 
(leWis-smith 1984, 1996; Kappen i stRaKa 
1988; maRshall i convey 1997), to jednak 
badania maRshall i convey (1997) wyka-
zały, że większość materiału biologicznego 
niesionego przez wiatry w Antarktyce jest 
lokalnego pochodzenia. Nie znaleziono do-
wodów na transport transkontynentalny 
przez migrujące ptaki (leWis-smith 1984) 
czy ssaki morskie, lub, ze względu na spe-
cyficzny układ prądów morskich wokół 
Antarktyki, na dryfującym drewnie (leWis-

-smith 1996, hughes i współaut. 2006). 
Najskuteczniejszym wektorem propagul or-
ganizmów egzotycznych dla Antarktyki jest 
człowiek (Whinam i współaut. 2005, hu-
ghes i współaut. 2011), a obszary, na któ-
rych obserwuje się wzmożoną introdukcję 
obcych gatunków pokrywają się z terena-
mi jego największej aktywności (FRenot i 
współaut. 2005, chWedoRzeWsKa i KoRczaK 
2010). Przypadkowość z jaką propagule do-
cierają do Antarktyki zmniejsza znacząco 
prawdopodobieństwo kolonizacji. Oprócz 
introdukcji przypadkowych, zdarzało się 
również celowe wprowadzanie do Antark-
tyki roślin pochodzących ze zbliżonych 
klimatycznie rejonów takich jak subantark-
tyka (holdgate 1964) i Arktyka (bRoWn 
1912, leWis-smith 1996). Większość z tych 
epizodów miała i ma marginalny, lokalny 
i krótkotrwały wpływ na środowisko (np. 
holdgate 1964, hoshiai 1970, edWaRds i 
gReene 1973, edWaRds 1979, leWis-smith 
1996, Kanda i współaut. 2002). Część 
wyników badań świadczy jednak o trwa-
łych introdukcjach roślin i bezkręgowców 
(pugh 1994, olech 1996, FRenot i współ-
aut. 2001, olech i chWedoRzeWsKa 2011, 
hughes i WoRland 2010, hughes i współ-
aut. 2012). Połączenie aktywności ludzkiej 
i regionalnego ocieplenia klimatu (TuRneR 
i współaut. 2009) spowodowały nieodwra-
calne już zmiany na subantarktycznych wy-
spach, gdzie zanotowano pojawienie się 
ponad setki obcych gatunków roślin naczy-
niowych (np. gRemmen i smith 1999, FRe-
not i współaut. 2005). Dla gatunków, które 
wkroczyły do subantarktyki, wyspy te mogą 
być pierwszym przystankiem przed koloni-
zacją gwałtownie ocieplającej się Antark-
tyki Zachodniej (FRenot i współaut. 2005, 
Whinam i współaut. 2005, King i tuRneR 
2007).
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opadów deszczu wpływa ponadto na tempo 
wytapiania się wody ze śnieżników i lodow-
ców, przyspieszając znacząco recesje tych 
ostatnich. Długoterminowymi skutkami tego 
procesu mogą być lokalne susze, szczególnie 
pod koniec sezonu wegetacyjnego, spowo-
dowane wyczerpywaniem się zapasów wody 
(tuRneR i współaut. 2009). Najważniejszą 
konsekwencją zmian klimatycznych w tym 
rejonie jest wydłużenie okresu „fizjologicznej 
aktywności” organizmów (convey i leWis-
-smith 2006). Korzystny mikroklimat okolic 
większości stacji, gwałtowne ocieplanie się 
tego rejonu oraz rosnąca aktywność ludzka 
powodują, że wzrasta prawdopodobieństwo 
introdukcji nowych gatunków na te obszary 
(leWis-smith 1996). 

Działalność naukowa w rejonach polar-
nych zawsze wspierana jest przez aparat lo-
gistyczny i rozbudowaną infrastrukturę taką 
jak: budynki mieszkalne i magazynowe, pasy 
startowe dla samolotów, drogi, zbiorniki pa-
liwa i wiąże się z wykorzystywaniem agrega-
tów prądotwórczych, ciężkiego sprzętu, ob-
rotu paliwem itp. W konsekwencji, obsługa 
stacji badawczych wymaga corocznie przy-
wożenia ogromnych ilości ładunku (chWe-
doRzeWsKa i współaut. 2013). Zaopatrzenie 
stacji odbywa się zazwyczaj na początku 
lata, w okresie największej aktywności biolo-
gicznej roślin i zwierząt, gdy rozpoczyna się 
okres wegetacyjny i gdy do rozrodu przystę-
pują ptaki i ssaki morskie. Są to skompliko-
wane logistycznie operacje wymagające za-
angażowania ciężkiego sprzętu pływającego 
i jezdnego do przetransportowania, czasem 
nawet, kilkuset ton ładunku na ląd (RaKusa-
-suszczeWsKi i KRzyszoWsKa 1991). Tak duże 
akcje transportowe, choć krótkotrwałe, mają 
negatywny wpływ na środowisko naturalne 
(płoszenie zwierząt, niszczenie tundry itp.) 
(chWedoRzeWsKa 2009, chWedoRzeWsKa i 
KoRczaK 2010). Poważną ich konsekwencją 
może być jednak zawleczenie propagul ob-
cych gatunków w rejony Antarktyki przeno-
szonych zarówno na elementach ładunku, jak 
i na samych uczestnikach wypraw. Kontene-
ry i ciężki sprzęt bywają zanieczyszczone gle-
bą obcego pochodzenia, zawierającą nasiona, 
zarodniki, mikroorganizmy glebowe, a nawet 
żywe zwierzęta i ich propagule. Żywność, w 
szczególności świeże produkty, jest bogatym 
źródłem bezkręgowców, nasion oraz grzy-
bów. Natomiast na ubraniach, butach i w ba-
gażu osobistym uczestnicy wypraw przywo-

Historia ludzkiej aktywności w Antarkty-
ce trwa nieco ponad 200 lat. Rozpoczęła się 
okresem rabunkowej eksploatacji jej żywych 
zasobów. Najpierw wkroczyli w te rejony 
łowcy fok i uchatek, a następnie wielorybni-
cy. Ich działalność doprowadziła do całkowi-
tego niemal wytrzebienia uchatek antarktycz-
nych i wielorybów (Wise 1973). Okres badań 
i odkryć naukowych rozpoczął się na dobre 
dopiero pod koniec XIX i na początku XX 
w. Obecnie w Antarktyce funkcjonuje ponad 
sto całorocznych baz i sezonowych stacji ba-
dawczych zasiedlanych co roku przez oko-
ło 5000 osób (chWedoRzeWsKa 2009, www.
comnap.aq). Tylko nieliczne stacje zbudowa-
ne są na powierzchni lądolodu. Większość 
usytuowana jest na wolnych od lodu skraw-
kach lądu, w miejscach osłoniętych od wia-
tru z dostępem do słodkiej wody. W rezulta-
cie, stacje badawcze znajdują się w miejscach 
o najkorzystniejszym mikroklimacie, atrakcyj-
nych również dla lokalnej flory i fauny. Z ra-
cji bogactwa gatunkowego tereny te nazywa-
ne są „oazami” (hughes i współaut. 2010a). 
Najwięcej stacji badawczych i usytuowana 
jest w zachodniej części Półwyspu Antark-
tycznego i na okolicznych wyspach, gdzie 
w porównaniu z resztą kontynentu panuje 
dużo łagodniejszy klimat morski. Jednocze-
śnie jest to jeden z najszybciej ocieplających 
się rejonów Ziemi (vaughan 2006). 

Temperatura i dostępność niezwiązanej 
wody mają fundamentalne znaczenie dla an-
tarktycznych organizmów lądowych i nawet 
ich niewielkie zmiany mogą mieć ogromne 
biologiczne konsekwencje (convey i leWis-
-smith 2006). Jedną z istotniejszych implika-
cji zmian klimatycznych w tym rejonie jest 
wzrost liczby dni z temperaturami powyżej 
zera (vaughan 2006). Wpływa to na przy-
spieszenie wiosennych roztopów i opóź-
nia wystąpienie jesiennych mrozów, czego 
efektem jest wydłużenie okresu wegetacyj-
nego, czyli okresu fizjologicznej aktywności 
wielu organizmów (King i współaut. 2003). 
Ten regionalny wzrost temperatury, ściśle 
skorelowany ze wzrostem dostępności nie-
związanej w ekosystemie wody, powodu-
je szybsze topnienie lodowców i pokrywy 
śnieżnej (tuRneR i współaut. 2009). Ocieple-
nie przyczynia się również do wzrostu ilo-
ści opadów, które coraz częściej zaczynają 
występować w postaci deszczu, czyli w for-
mie natychmiast dostępnej dla organizmów 
żywych (tuRneR i współaut. 2009). Wzrost 

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA I ROLA W PROCESIE INTRODUKCJI GATUNKÓW OBCYCH



354 Katarzyna J. ChwedorzewsKa i współaut.

nich warunkach (hughes i współaut. 2010b). 
Ładunek przeznaczony dla Polskiej Stacji An-
tarktycznej im. H. Arctowskiego przewożony 
jest drogą morską. Większość sprzętu, żyw-
ności i bagaży zabierana jest z Polski, a tylko 
niewielka jego część (głównie świeże owoce 
i warzywa) z Południowej Ameryki, zwłasz-
cza z Argentyny. Transport z Polski trwa oko-
ło 6 tygodni, z Argentyny mniej niż 1,5 tygo-
dnia. W tym czasie świeże produkty przecho-
wywane są w chłodni w temperaturze +4°C, 
co przedłuża nie tylko ich przydatność, ale 
wpływa również na przedłużenie żywotności 
obcych propagul, którymi są zanieczyszczo-
ne. Również w ładowniach, gdzie transpor-
towana jest pozostała część ładunku, panują 
wystarczająco dobre warunki do przeżycia 
wielu obcych organizmów lub ich diaspor, a 
niektóre nasiona znoszą dobrze nawet mro-
żenie (chWedoRzeWsKa i współaut. 2013, li-
tyńsKa-zaJąc i współaut. 2012). 

żą przede wszystkim dużo nasion (hughes i 
współaut. 2005, 2010a, 2011; chWedoRzeW-
sKa 2008, 2009; osyczKa 2010; lityńsKa-za-
Jąc i współaut. 2012). W Antarktyce pracuje 
co roku około 60 statków badawczych obsłu-
gujących stacje naukowe i realizujących wła-
sne programy naukowe. Wiele z nich odbywa 
w tym samym roku podróże do Arktyki. Ro-
śnie więc prawdopodobieństwo zawleczenia 
do Antarktyki organizmów występujących w 
Arktyce (FRenot i współaut. 2005). Ładunek 
i ludzie transportowani są na pokładach sa-
molotów i statków do Antarktyki stosunko-
wo szybko. Podróż może trwać od kilku go-
dzin do kilku tygodni. Znaczna część ładun-
ku przechowywana jest w warunkach, które 
umożliwiają przeżycie, a nawet przedłużają-
cych życie przypadkowo zabranym propa-
gulom. Istnieją dowody na to, że większość 
nasion przeżywa transport do Antarktyki w 
dobrej kondycji, nawet w niekorzystnych dla 

CO PRZYWOZIMY DO ANTARKTYKI?

Większość zawleczonych do subantark-
tyki gatunków roślin pochodzi z rejonów 
umiarkowanego klimatu Półkuli Północnej. 
Są to zazwyczaj gatunki o bardzo szerokim 
zasięgu występowania, często inwazyjne, 
pochodzące głównie z Euroazji (FRenot i 
współaut. 2005, lityńsKa i współaut. 2012 
). Spowodowane jest to prawdopodobnie 
faktem, że wczesne wyprawy polarne wy-
ruszały głównie z Europy, a ich uczestnicy, 
zakładając bazy na subantarktycznych wy-
spach, starali się na nie przenieść gatun-
ki użytkowe i ozdobne (headland 1989). 
Większość produktów transportowanych 
do Antarktyki pochodzi z terenów zde-
gradowanych: miast, terenów rolniczych 
i portów, gdzie występuje znaczna liczba 
gatunków zawleczonych tam z całego świa-
ta, często inwazyjnych (slabbeR i choWn 
2002). Większość przeżywających transport 
do Antarktyki bezkręgowców, znalezio-
nych głównie w produktach spożywczych, 
to szkodniki upraw i żywności oraz synan-
tropijne owady i pajęczaki. Co roku do an-
tarktycznych baz dociera wraz z ładunkiem 
na świeżych warzywach, owocach oraz w 
zanieczyszczającej je glebie i w produktach 
mącznych ogromna liczba obcych organi-
zmów lub ich propagul. Można je zaliczyć 
do kilku grup: szkodników upraw, szkodni-
ków żywności oraz owadów i pajęczaków 

często towarzyszących człowiekowi w do-
mach. Wszystkie te gatunki są fizjologicz-
nie nieprzystosowane do przeżycia w wa-
runkach antarktycznych (chWedoRzeWsKa 
i współaut. 2013). Jednak niektóre z nich 
w warunkach synantropijnych (w magazy-
nach żywnościowych lub w pomieszcze-
niach mieszkalnych) mogą przetrwać przez 
dłuższy czas, a nawet wytworzyć rozmna-
żające się populacje (hughes i współaut. 
2005). Do takich gatunków należą m. in. 
muszka owocowa (Drosophila melanoga-
ster) i ziemiórka szklarniowa (Ctenoscia-
ra hyalipennis), często rozwijające się na 
psujących się owocach i warzywach, oraz 
mklik mączny (Ephestia kuehniella) i roz-
tocz rozkruszek mączny (Acarus siro) wy-
stępujące w zanieczyszczonych produktach 
zbożowych (chWedoRzeWsKa i współaut. 
2013). Chociaż nie stanowią one realne-
go zagrożenia dla ekosystemu antarktycz-
nego (nie mogą żyć poza ogrzewanymi 
budynkami stacji), to jednak są istotnym 
sygnałem do zaostrzenia norm fitosanitar-
nych (chWedoRzeWsKa i współaut. 2013, 
hughes i convey 2010). Odnotowano już 
przypadek zawleczenia obcych gatunków 
bezkręgowców do Antarktyki. Na Wyspie 
Signy (Orkady Południowe) od lat utrzy-
mują się populacje ochotki Eretmoptera 
murphyi i wazonkowca Christensenidrilus 
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ności między owadopylnym obcym gatun-
kiem rośliny i owadem (chWedoRzeWsKa 
i współaut. 2013). Wytworzenie się takich 
zależności zaobserwowano stosunkowo nie-
dawno w subantarktyce, gdzie pojawiły się 
dwa nowe gatunki owadów: Eristalis croce-
imaculata (Diptera, Syrphidae) i Callipho-
ra vicina (Diptera, Calliphoridae), mogące 
brać udział w zapylaniu roślin kwiatowych 
(convey i współaut. 2010), zawleczonych 
w te rejony w ciągu ostatnich 200 lat (FRe-
not i współaut. 2005).

Najtrudniejszą do monitorowania grupą 
są mikroorganizmy. Mają one w ekosyste-
mach lądowych Antarktyki znaczący udział 
w biomasie biocenoz. Z powodu technicz-
nych trudności w prowadzeniu badań tej 
grupy organizmów, wciąż niewiele wiado-
mo o ich taksonomii i endemizmie (vin-
cent 2000). Trudno więc ocenić czy dany 
gatunek zawleczony został przez człowie-
ka, czy jest gatunkiem kosmopolitycznym, 
występującym w tym rejonie w sposób na-
turalny. Od początku swojej działalności 
człowiek przywoził do Antarktyki żywność, 
drewno i inne, obce dla tego rejonu ma-
teriały, które mogą być doskonałym wek-
torem ogromnej liczby mikroorganizmów: 
grzybów (KeRRy 1990, minasaKi i współ-
aut. 2001, aRenz i współaut. 2010), bakte-
rii (vigo i współaut. 2011) i glonów (bRo-
ady i smith 1994). Produkując odpady i 
ścieki człowiek zanieczyszcza glebę i wodę 
(hughes 2003 a, b). Sprzyja to rozwojowi 
populacji obcych gatunków glonów gle-
bowych i słodkowodnych oraz bakterii 
w okolicach stacji badawczych (bRoady i 
smith 1994, Kashyap i shuKla 2001). Z ak-
tywnością ludzką wiąże się również groź-
ba zawleczenia do Antarktyki organizmów 
chorobotwórczych, które mogą zagrozić 
rodzimym gatunkom (KeRRy i współaut. 
1999, vigo i współaut. 2011).

Wśród dużej liczby przywożonych wraz 
z ładunkiem i ludźmi diaspor mogą znaleźć 
się gatunki ubikwistyczne, które po poko-
naniu bariery geograficznej będą w stanie 
pokonać barierę fizjologiczną i zasiedlić 
ocieplające się rejony morskiej Antarktyki. 
Istnieje również zagrożenie, że mobilność i 
łatwość z jaką przemieszczają się wyprawy 
naukowe i grupy turystyczne, może dopro-
wadzić do homogenizacji zespołów biolo-
gicznych w obrębie całego kontynentu (te-
Rauds i współaut. 2012). 

blocki (hughes i WoRland 2010, hughes i 
współaut. 2012), które zostały tam wpro-
wadzone prawdopodobnie podczas eks-
perymentalnej hodowli roślin (edWaRds i 
gReene 1973, edWaRds 1979). W przypad-
ku przywożonych na stacje antarktyczne 
diaspor roślin (przede wszystkim nasion) 
sytuacja jest bardziej niepokojąca. Nasiona 
wykształciły się w procesie ewolucji jako 
forma przeznaczona do rozmnażania oraz 
jako twór przetrwalnikowy, zdolny przeżyć 
niekorzystne warunki środowiska, w któ-
rych nie przetrwałaby roślina rodzicielska. 
Nasiona służą również rozprzestrzenianiu 
gatunku, często na znaczne odległości. Za-
chowują one znacznie dłużej żywotność 
i mogą przetrwać trudniejsze warunki 
niż zwierzęta i ich propagule. Nasiona są 
również stosunkowo często i w znacznie 
większej liczbie niż propagule zwierzęce 
przewożone w stanie żywym w ładunku i 
na ubraniach uczestników wypraw. Wśród 
przywożonych do Antarktyki nasion domi-
nują gatunki zaliczane do najbardziej inwa-
zyjnych rodzin Poaceae i Asteraceae (lee 
i choWn 2009, lityńsKa-zaJąc i współaut. 
2012). Wiele z tych gatunków obejmuje 
swoim zasięgiem rejony polarne północnej 
półkuli, więc ryzyko introdukcji jest poten-
cjalnie wyższe z racji specyficznej fizjologii 
umożliwiającej przetrwanie w zbliżonych, 
polarnych warunkach w Antarktyce. Dia-
spory, zwłaszcza dotyczy to gatunków nale-
żących do Asteraceae, są przystosowane do 
anemochorii (rozsiewanie przez wiatr), za-
tem mogą być łatwo roznoszone przez sil-
ne antarktyczne wiatry, stwarzając znacznie 
większe zagrożenie niż diaspory gatunków 
rozprzestrzeniających się w inny sposób. 
W procesie inwazji duże znaczenie ma spo-
sób rozmnażania roślin. Gatunki samopyl-
ne lub wiatropylne mają większe szanse na 
wytworzenie rozmnażających się popula-
cji niż gatunki owadopylne. Entomofauna 
lądowa Antarktyki ogranicza się zaledwie 
do dwóch gatunków ochotek (Chironomi-
dae) występujących na Zachodnim wybrze-
żu Półwyspu Antarktycznego i okolicznych 
archipelagach. Są to Parochlus steinenii i 
Belgica antarctica (usheR i edWaRds 1985), 
z których żaden nie bierze udziału w zapy-
laniu roślin. Wyprawy naukowe przywożą 
do Antarktyki także żywe owady i inne bez-
kręgowce. Potencjalnie może to prowadzić 
do ich zadomowienia i wytworzenia zależ-
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wanie ryzyka zawleczenia nowych gatunków 
w dany rejon Antarktyki. Stwierdzono, że 
najbardziej narażona na obce introdukcje jest 
zachodnia część Półwyspu Antarktycznego i 
wyspy Łuku Scotia. Poza kilkoma punktami 
rozsianymi na wolnych od lodu obszarach 
przybrzeżnych, gdzie skupia się aktywność 
ludzka, reszta kontynentu Antarktycznego 
w najbliższej przyszłości nie jest obciążona 
ryzykiem zawleczenia obcych organizmów, 
nawet w obliczu postępujących zmian klima-
tycznych. 

Na podstawie badań realizowanych w ra-
mach międzynarodowego projektu „Aliens in 
Antarctica” podjęto próbę wyznaczenia ob-
szarów największego ryzyka zawleczenia ob-
cych gatunków roślin do Antarktyki. Posłużo-
no się w tym celu modelami klimatycznymi, 
danymi o natężeniu ruchu turystycznego, o 
działalności wypraw naukowych oraz danymi 
dotyczącymi liczby propagul przenoszonych 
przez ludzi (członków wypraw naukowych 
i turystycznych) (choWn i współaut. 2012). 
Stworzono algorytm pozwalający na oszaco-

RYZYKO INTRODUKCJI

PRESJA GATUNKÓW OBCYCH NA LĄDOWE EKOSYSTEMY MORSKIEJ ANTARKTYKI

Streszczenie

Ze względu na geograficzną i historyczną izola-
cję kontynentu antarktycznego odnotowano do tej 
pory jedynie sporadyczne pojawianie się na nim 
gatunków obcych. Jednak rosnąca antropopresja i 
gwałtowne ocieplanie się niektórych rejonów An-
tarktyki powodują, że ryzyko introdukcji gatunków 
obcych znacząco rośnie. Wraz z zaopatrzeniem stacji 

PRESSURE OF ALIEN ORGANISMS ON TERRESTRIAL ECOSYSTEMS OF MARITIME ANTARCTIC

Summary

wiele propagul dociera do Antarktyki w dobrej kon-
dycji. Agresywne, plastyczne organizmy, o dużym po-
tencjale adaptacyjnym mogą szybko przystosować się 
do zmieniających się warunków klimatycznych, roz-
poczynając kolonizację ocieplającej się Antarktyki. 
Wpływ takich organizmów na ekosystemy polarne 
jest w zasadzie niemożliwy do przewidzenia.

Due to geographic and historical isolation of 
the Antarctic continent, there are currently very few 
alien species introduced to the terrestrial ecosys-
tems. However, due to increased man-made pressure 
and amelioration of climate in this region, the threat 
of the establishment of non-native species will grow 
markedly. Many diasporas can be quite easily, un-
intentionally transported in good condition to the 
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