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1. Wstęp

1.1. Zakres przedmiotu
Biologia organizmów morskich jest elementem składowym biologii w ogóle,
a odnosi się do tego jej zakresu, który obejmuje organizmy morskie. Tak więc
można przyjąć, że jest ona częścią składową hydrobiologii. Hydrobiologia jako
nauka kompleksowa zajmuje się nie tylko badaniem samych organizmów wodnych, ale również otaczającymi je nieożywionymi składnikami środowiska,
w postaci czynników fizycznych i chemicznych. Dział hydrobiologii, który odnosi się do problematyki morskiej, określany jest nazwą oceanografia biologiczna (oceanobiologia, biologia morza). Klasyk badań morskich, Francuz J. Cousteau
w dyscyplinie oceanografia wyodrębnia, obok oceanografii biologicznej, jeszcze
cztery równorzędne działy: oceanografię fizyczną, oceanografię chemiczną, geologię morza z geofizyką oraz inżynierię morską. Do oceanografii fizycznej zalicza takie kierunki badań, jak: hydrologia, hydrodynamika, optyka, batytermografia, akustyka, klimatologia i meteorologia; do oceanografii chemicznej – chemię fizyczną, organiczną, jądrową, a jako wydzielony dział salinometrię; w geologii morza i geofizyce wyodrębnia: glacjologię, wulkanologię, sejsmologię,
geomorfologię, sedymentologię, kartografię, mineralogię, tektonikę; zaś do inżynierii morskiej zalicza: nawigację, energetykę morską, konstrukcje wodne i bagrowanie, kopalnictwo, nurkowanie, fotografię i telewizję podwodną.
Według Cousteau w zakresie oceanografii biologicznej mieszczą się: ichtiologia – studia nad rybami chrzęstno- i kostnoszkieletowymi, z ich fizjologią i behawiorem, mammalogia (cetologia) – badania ssaków morskich; ponadto takie
działy jak: zoologia bezkręgowców, botanika, planktologia, biologia molekularna, genetyka, paleontologia i ekologia. Niektórzy autorzy właśnie ekologię morza traktują szerzej, równoważąc tę dyscyplinę ze wszystkimi innymi działami
oceanografii biologicznej, wyżej wymienionymi, które łącznie określane są mianem biologii morza. Jest to zabieg o charakterze nomenklaturowym, gdyż trud-
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no sobie wyobrazić omawianie biologii jakiegoś gatunku czy grupy taksonomicznej bez scharakteryzowania środowiska, które zasiedla, czyli jego ekologii.
Dopiero na tle jego ekologii można właściwie zrozumieć zasadnicze funkcje biologiczne, jak odżywianie czy rozmnażanie. Tak więc biologię organizmów morskich należy traktować jako dział hydrobiologii, rozpatrujący rolę i znaczenie organizmów w ekologicznej strukturze ekosystemu morskiego. Dlatego też ważne
jest: scharakteryzowanie środowiska, w którym żyją, określenie relacji grupowych, omówienie biologii rozrodu i odżywiania, co w końcu daje podstawę
do określenia efektu działalności biologicznej, jaką jest produktywność.

1.2. Historia przedmiotu
Aby dobrze zrozumieć aktualny stan wiedzy w jakiejś dyscyplinie, należy
prześledzić jej historyczny rozwój. Odnosi się to także do oceanografii biologicznej, szczególnie w aspekcie poznania flory i fauny morskiej. Pierwsze opisy
gatunków morskich pochodzą z 4 wieku p.n.e., sporządzone były przez Arystotelesa, który pogrupował je według kształtu. Lista ta w 1 wieku n.e. została uzupełniona przez Pliniusza Starszego, rzymskigo przyrodnika i pisarza, o 176 gatunków zwierząt morskich. Dalsze dane o życiu w morzu odnotowywane były
przy okazji wypraw przypadających na „wielki wiek odkryć geograficznych”
(Diaz, Kolumb, da Gama, Magellan). Były to informacje dość przypadkowe i odnotowane niefachowo, przykładowo odkrycie Morza Sargassowego przez Kolumba. Dopiero wyprawy przyrodnicze, jak np. odbyta na angielskim statku
„Beagle” (1831–1836), w której uczestniczył K. Darwin, wnoszą konkretne postępy w poznaniu środowiska morskiego. Wówczas to Darwin stworzył swoją
teorię o formowaniu się atoli, z czym również, obok teorii o ewolucji, wszedł na
stałe do literatury naukowej.
W początkach dziewiętnastego wieku dane dotyczące życia w morzu pochodziły z rejonów przybrzeżnych i warstw powierzchniowych. Panowało
wówczas przekonanie, że życie w głębinach jest niemożliwe i że na głębokości
500 m znajduje się jego kres. Dopiero w 1860 roku, gdy wydobyto zerwany kabel podmorski, łączący Sardynię z Algierem, stwierdzono, że jest on pokryty
znaczną liczbą nowych, nieznanych zwierząt osiadłych, przekonano się, że
głębiny morskie stanowią dogodne, a zarazem specyficzne środowisko życia.
Odkrycie to spowodowało lawinowy rozwój badań życia głębinowego,
szczególnie dzięki ekspedycjom morskim organizowanym w rejon Atlantyku.
Dla całościowego zbadania środowiska morskiego, jako siedliska dla organizmów, w latach 1872–1876 zorganizowano pierwszą o kompleksowym programie
ekspedycję, na angielskim statku „Challenger”, z marszrutą dookoła świata, ze
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szczególnym uwzględnieniem Atlantyku. Rok 1872 przyjmuje się jako rok
narodzin nowej dyscypliny wiedzy – oceanografii. W tym samym roku ufundowana została pierwsza morska stacja biologiczna w Neapolu, kierowana przez
A. Dohrna. W rok później, czyli w 1873, podobną stację organizuje L. Agassiz na
kontynencie amerykańskim, niedaleko Cape Cod. Natomiast w 1879 w miejscowości Plymouth, z której wyruszyła ekspedycja Challengera, powstaje Laboratorium Morskiego Towarzystwa Biologów w Anglii (Marine Biological Association). W 1905 roku powstaje w La Jolla w Kalifornii Instytut Oceanograficzny
Scrippsa (Scripps Institution of Oceanography), zaś w 1930 roku na wschodnim
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych powołano Instytut Oceanograficzny w Woods
Hole (Woods Hole Oceanographic Institution).
W 1882 roku podjęte zostały przez Fishery Board for Scotland zespołowe
studia nad migracją ryb. Teorię rybołówstwa rozwinął w ponad 10 lat później
Duńczyk C.G.J. Peterson, który w 1894 roku rozpoczął znakowanie ryb. Pierwsze badania ilościowe nad biologiczną produktywnością mórz podjęto w 1889
roku podczas niemieckiej tzw. ekspedycji planktonowej, pod kierunkiem
V. Hensena.
Wobec nagromadzonych wielu faktów i materiałów naukowych oraz konieczności międzynarodowej koordynacji dalszych poczynań naukowych,
w 1902 roku powołano pierwszą organizację zrzeszającą specjalistów zajmujących się badaniami mórz. Jest to Międzynarodowa Rada Badań Morza – International Council for the Exploration of the Sea (ICES) z siedzibą w Charlottenlund (Dania). Aktualnie do ICES należy kilkanaście państw północnej i zachodniej Europy (w tym również Polska), a także Kanada i Stany Zjednoczone. Celem Rady jest popieranie i organizacja badań naukowych odnoszących się do
żywych zasobów Oceanu Atlantyckiego i mórz przyległych oraz koordynowanie w tym zakresie działań państw członkowskich. Rada działa za pośrednictwem swojego Biura Wykonawczego oraz specjalistycznych komitetów i grup
roboczych. Organizuje ponadto coroczne sesje naukowe oraz prowadzi szeroką
działalność wydawniczą. W zakresie zainteresowań komitetów i grup roboczych są między innymi problemy ochrony poszczególnych gatunków ryb
lub wszystkich zasobów żywych na określonym obszarze, ponadto zagadnienia
techniczne w połowach oraz walka z zanieczyszczeniem mórz. Przykładowo:
Rada zorganizowała kompleksowe badania zanieczyszczeń na Morzu
Północnym i Bałtyku.
Drugą co do ważności organizacją międzynarodową o szerokim zakresie
oddziaływania jest Komitet Naukowy Badań Oceanicznych – Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) z siedzibą w Oban (Wielka Brytania). Został
utworzony w 1957 roku, a działa na podstawie statutu przyjętego w 1963 roku,
który określa, że każda organizacja krajowa lub międzynarodowa, będąca człon-
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kiem Międzynarodowej Rady Unii Naukowych (International Council of Scientific Unions – ICSU), może być zrzeszona w SCOR, wyznaczając swoje przedstawicielstwo na okres 3 lat i tworząc krajowy komitet oceanologii. W Polsce takim
komitetem jest Komitet Badań Morza (KBM PAN) z siedzibą w Sopocie. Działalność SCOR-u odnosi się przede wszystkim do stymulacji międzynarodowych
poczynań naukowych, przez organizowanie grup roboczych do oceny osiągnięć
w ważnych dla oceanologii działach.
Oprócz omówionych przykładowo organizacji o zasięgu ogólnym, istnieje wiele organizacji regionalnych. Do tych ostatnich należą dwie organizacje związane
z rejonem Bałtyku, a mianowicie Konferencja Oceanografów Bałtyckich (Conference of Baltic Oceanographers – CBO) i Komitet Bałtyckich Biologów Morza
(Committee of Baltic Marine Biologists – BMB). CBO jako organizacja zostało utworzone w 1956 roku, a pierwsze posiedzenie odbyło się w 1957 roku w Helsinkach.
Celem CBO jest organizacja w poszczególnych państwach bałtyckich co 2 lata konferencji, na które zjeżdżają się oceanografowie, by przedstawić swoje osiągnięcia w
zakresie badań hydrologicznych i oceanograficznych. Druga organizacja, zrzeszająca biologów morza z państw bałtyckich (BMB), została założona w 1968 roku.
Zadaniem BMB jest koordynowanie współpracy naukowej przez organizowanie
grup roboczych do rozwiązywania ważnych dla Bałtyku problemów poznawczych, prowadzenie interkalibracji metod badawczych, by uzyskiwane wyniki z
prac terenowych były porównywalne, ponadto organizowanie sympozjów naukowych, odbywających się co 2 lata w poszczególnych państwach bałtyckich. Obie
te organizacje współpracują z biurem Konwencji Helsińskiej. W roku 1997 odbyła
się na wyspie Bornholm konferencja wspólna CBO, BMB i BSG (Baltic Sea Geologists). Od tej pory co dwa lata wszystkie trzy organizacje spotykają się na
wspólnym kongresie BSSC (Baltic Sea Science Congress). Ostatni taki kongres
odbył się w 2005 roku w Sopocie.
Omówione wyżej organizacje zrzeszają uczonych na zasadzie dobrowolności i mają charakter organizacji pozarządowych. Przykładem organizacji
rządowej jest Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna (Intergovernmental
Oceanographic Commission – IOC) z siedzibą w Paryżu. Utworzona została
w 1960 roku z inicjatywy UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury). Członkami IOC są państwa należące do systemu ONZ. Celem IOC jest popieranie i koordynowanie na szczeblu rządowym
badań naukowych dla lepszego poznania oceanów i ich zasobów, przez organizowanie długofalowych programów badawczych o znaczeniu ogólnoświatowym.
Ekspedycje morskie organizowane w dwudziestym wieku w porównaniu
z poprzednimi charakteryzują się większą specjalizacją, dotyczącą ograniczenia
programu badawczego do określonych tematycznie zagadnień. I tak np. w 1911
roku wyrusza na wody północnego Atlantyku niemiecka wyprawa na statku
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„Deutschland” w celu zbadania rozsiedlenia i zagęszczenia planktonu. W latach
20. odbyły się dwie duńskie ekspedycje na statku „Dana” (1920–22, 1928–30),
w wyniku których odkryto tajniki rozwoju węgorza. W 1925 roku udaje się na
wody Antarktydy brytyjska wyprawa naukowa na statku „Discovery”, w celu
zbadania przede wszystkim biologii wielorybów oraz środowiska, w którym
występują. W latach 1925–27 odbyła się ekspedycja na niemieckim statku „Meteor” i podczas wykonywanych wówczas po raz pierwszy badań batymetrycznych za pomocą echosondy odkryto góry na dnie Atlantyku. Ponadto
zbadano rozmieszczenie planktonu w Atlantyku Południowym. W 1952 roku
podczas duńskiej ekspedycji na statku „Galathea” E. Steeman-Nielsen po raz
pierwszy używa do pomiaru produkcji pierwotnej w morzu znakowanego
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węgla C . W latach 50. odbyło się kilka ekspedycji, których celem było spenetrowanie życia na dużych głębokościach, np. z duńskiego statku badawczego „Galathea” złowiono ryby z głębokości 7 km, a inne organizmy z ponad 10 km.
W latach 60. i 70. przeprowadzono wiele badań podwodnych na różnych głębokościach, np. J. Piccard i D. Welsh w batyskafie „Trieste” penetrowali głębiny poniżej 10 km. Inny kierunek to badania płytkowodne w podwodnych laboratoriach
typu Conshelf i Sealab, w których badacze w celu podwodnych obserwacji życia
przebywać mogą nawet 2 tygodnie. Do współczesnych badań morskich wprzęgnięta jest najnowocześniejsza technika, np. do oceny produkcji biologicznej i stopnia zanieczyszczenia wykorzystywane są satelity.

1.3. Biologia morza w Polsce
W historii rozwoju biologii morza w Polsce można wyodrębnić trzy okresy,
których granice wyznaczają wojny światowe. W pierwszym okresie, przed 1914
rokiem, wkład polskich badaczy w rozwój oceanografii polegał na podejmowaniu pracy w różnych placówkach nadmorskich w Europie, opracowywaniu materiałów pochodzących z rozmaitych ekspedycji lub braniu udziału w wyprawach morskich, np. H. Arctowski i A.B. Dobrowolski uczestniczyli w belgijskiej
wyprawie na Antarktydę. Spośród polskich biologów, którzy zajmowali się
zagadnieniami morskimi w tamtym okresie, należy wymienić S. Syrskiego – odkrywcę samców węgorzy, K. Kwietniewskiego – badacza zwierząt mórz
gorących, J. Nusbauma, W. Wietrzykowskiego i in.
Drugi okres rozwoju biologii morza, przypadający na lata międzywojenne,
związany jest z historią naszej jedynej wówczas badawczej placówki morskiej
w Helu. Jak pisze jej wieloletni kierownik i organizator K. Demel „(...) w 1923
roku, na mocy Dekretu Ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej, dzięki staraniom
prof. A. Jakubskiego z Poznania zostaje uruchomione Morskie Laboratorium
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Rybackie w Helu (...). Krótki, bo zaledwie dziewięć lat trwający okres bytu tej
naszej pierwszej nadmorskiej placówki naukowej, mimo prymitywnych środków i trudnych warunków życia, dał nam kilkanaście prac hydrograficznych,
biologicznych i rybackich, ważnych jednak, bo orientujących i często zasadniczych dla stosunków panujących wokół Helu”. W 1926 roku powstaje nowa
placówka badań hydrograficznych i przemysłowo-rybackich na wodach Zatoki
Gdańskiej. Jest to Dział Ekonomii i Organizacji Rybactwa Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego, kierowany przez J. Borowika i B. Dixona. Na
początku lat 30., w okresie kryzysu finansowego, obie te placówki ulegają likwidacji, a w ich miejsce powstaje w 1932 roku Stacja Morska w Helu, z szerokim
programem badań biologicznych morza i rybackich. Organizacyjnie była ona
związana z Instytutem Naukowym Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, kierownikiem został wówczas M. Bogucki. W 1939 roku przeniesiono ją do nowego, nowocześnie urządzonego gmachu w Gdyni, położonego nad samym brzegiem morza. Przez cały okres działalności Stacji organizowano letnie kursy biologii morza, w których uczestniczyli młodzi biologowie z całej Polski. Dla wielu
z nich było to pierwsze zetknięcie z morzem, któremu pozostali wierni do końca
życia. W Stacji wydawano dwa czasopisma: „Biuletyn Stacji Morskiej w Helu”
i „Prace Stacji Morskiej w Helu”. Działalność tej placówki, przerwaną w okresie
II wojny światowej, reaktywowano tuż po jej zakończeniu pod szyldem
Morskiego Laboratorium Rybackiego.
Trzeci okres w historii polskich badań morskich rozpoczął się w 1949 roku,
gdy Morskie Laboratorium Rybackie zostało przyłączone do Morskiego Instytutu Rybackiego, który stał się wówczas wiodącą w Polsce instytucją naukowobadawczą, podległą resortowi Ministerstwa Żeglugi. Głównym zadaniem tej
placówki były badania nad rybołówstwem morskim, uwzględniające także problemy oceanograficzne i biologiczne. Zasięg badań zostaje rozszerzony poza
Bałtyk, na rejony Atlantyku Północnego i Południowego z obszarem Antarktydy
włącznie.
Aktualnie w Polsce działa kilka placówek naukowych, w których uprawiana
jest biologia morza. Są to: Uniwersytet Gdański, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. Ponadto w wąskim zakresie podejmowane są tematy morskie w kilku innych placówkach szkolnictwa wyższego,
Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych resortów, np. ochrony środowiska.
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2. Specyfika ekologiczna środowiska morskiego

Wody morskie przedstawiają zupełnie odmienne warunki życia dla organizmów w porównaniu ze środowiskiem słodkowodnym. To determinuje bytowanie innych roślin i zwierząt w obu tych środowiskach. Na styku wody słodkiej
i morskiej istnieje niekiedy znaczna przestrzeń wód pośrednich. Stopniowe
zmiany zasolenia umożliwiają wielu gatunkom łagodne przyzwyczajanie się do
jednego i drugiego środowiska. Na przykład są ryby, które regularnie wędrują
pomiędzy morzem a rzekami (łososie i węgorze). Istnieje także wiele gatunków
roślin i zwierząt planktonowych, które żyją w strefie przejściowej, czyli w wodach słonawych. Jednakże większość gatunków słodkowodnych ginie na styku
rzeki z morzem, i odwrotnie – gatunki morskie nie mogą żyć w wodzie słodkiej.
Pod względem hydrologicznym te dwa środowiska, morskie i słodkowodne,
są tak zróżnicowane, że zaistniała konieczność wydzielenia dwóch równolegle
rozwijających się gałęzi nauk: oceanologii i limnologii. Wody morskie wyróżnia
specyficzny i stały skład chemiczny, charakteryzujący się dominacją chlorków,
przede wszystkim sodu, w mniejszym stopniu magnezu. Wskutek dużego zasolenia wody morskie wykazują dużą wartość osmotyczną.
Środowisko morskie charakteryzuje się stabilnością parametrów ekologicznych. Tak jak stałe jest zasolenie, oczywiście poza rejonami przybrzeżnymi,
szczególnie ujść rzecznych, tak i inne czynniki – temperatura, ciśnienie, stopień
prześwietlenia, ruchy wody i in. – charakteryzują się dużą stałością. Wskutek
tego presja adaptacyjna w oceanach jest znacznie mniejsza niż na lądzie. Z punktu widzenia ewolucji konsekwencją tego jest mniejsza różnorodność gatunko wa w morzach niż na lądzie. Znanych jest ponad milion gatunków zwierząt,
z czego jedynie około 16% żyje w oceanach. Rozmieszczenie gatunków w oceanach nie jest równomierne. Spośród 160 000 gatunków morskich jedynie 3000
(około 2%) żyje w toni wodnej, pozostałe zamieszkują dno oceaniczne. Zróżnicowanie to jest również uwarunkowane stabilnością środowiska; w toni wodnej
czynniki środowiskowe są bardziej jednorodne niż na dnie, szczególnie w rejonach przybrzeżnych lub w specjalnych siedliskach, np. na rafach koralowych.
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2.1. Biologiczne strefy w morzu
Środowisko morskie, ze względu na specyfikę warunków do zasiedlenia
przez organizmy żywe, można podzie lić na pew ne rejony. Rejony te dają się
wyodrębnić w każdym obszarze morskim bez względu na to, gdzie on się
mieści na kuli ziemskiej. Charakte ryzują się one podobieństwem parame trów
środowiskowych, przez co wykształcone są tam takie same warunki do życia.
Tak więc powstały pewne obszary, ekologicznie jednorodne, będące ele mentami składowymi struktury wszechoceanu.
W środowisku oceanicznym można wydzielić dwa typy przestrzeni: obszar
przestrzeni trójwymiarowej, czyli toń wodną, stanowiącą tzw. dziedzinę p e l a g i c z n ą (pelagial) i obszar przestrzeni dwuwymiarowej, czyli dno oceaniczne,
określane nazwą dziedziny b e n t o n i c z n e j (bental). Pelagial ze względu na
stopień powiązania z dnem dzieli się na dwa rejony: nerytyczny i oceaniczny.
Rejon n e r y t y c z n y obejmuje masy wód przybrzeżnych, wykształconych na
tzw. szelfie kontynentalnym, czyli do głębokości nie przekraczającej 200 m. Dalej rozciąga się bardzo rozległy rejon oceaniczny. Rejon nerytyczny w odróżnieniu od oceanicznego charakteryzuje się mniej wyraźnie zarysowanymi różnicami w biocenozach, gdyż w wyniku ruchu mas wodnych do planktonu przenoszone są organizmy zasiedlające dno lub występujące jako porośla.
Rejon o c e a n i c z n y obejmuje wody od powierzchni aż do największych
głębin, czyli rowów oceanicznych. W rejonie tym wyodrębnia się kilka warstw
w zależności od głębokości: epipelagial – warstwa powierzchniowa, sięgająca do
głębokości 200 m, mezopelagial – warstwa obejmująca głębokość 200–1000 m,
batypelagial – od 1000 do 4000 m głębokości, abysopelagial – warstwa obejmująca wody poniżej 4000 m głębokości.
W dnie oceanicznym wyodrębnia się dwie duże jednostki. Są to: strefa
l i t o r a l u , obejmująca obszar dna odsłanianego podczas pływów, oraz środowisko g ł ę b o k i e g o d n a , rozciągające się głębiej poza strefę pływów. Rejonem przejściowym między lądem a morzem jest s u p r a l i t o r a l , określany
często pospolicie strefą oprysku. Jest to pas lądu przykryty wodą jedynie podczas maksymalnych przypływów lub wyjątkowo silnych sztormów. Natomiast
poniżej litoralu wykształca się na szelfie kontynentalnym, czyli aż do głębokości
200 m, kolejna strefa dna. Tą strefą jest s u b l i t o r a l , w którym wyodrębnia się
dwie podstrefy: górny i dolny sublitoral. Granicę między nimi wykształcającą
się na głębokości około 50 m stanowi zasięg roślnności rosnącej na dnie. Jest on
uzależniony przede wszystkim od ilości promieni słonecznych, przenikających
w głąb wód powierzchniowych. Im woda jest czystsza, tym granica zasięgu
roślinności jest głębiej wykształcona, natomiast w wodach o dużym zmętnieniu
granica ta znajduje się płyciej. Poniżej głębokości 200 m wykształca się następna
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strefa, rozciągająca się do 4000 m. Jest to b a t i a l , który odpowiada stokowi
kontynentalnemu jako formacji geomorfologicznej. Obszar rozległego dna stanowiącego ponad 80% bentalu, a zalegającego na głębokościach od 4000 do
6000 m, stanowi strefa a by s a l n a . W głębszych rejonach poniżej 6000 m,
a właściwie w rowach oceanicznych, wykształca się specyficzne środowisko,
określane nazwą ultraabysalu lub strefy h a d a l n e j .
Ze względu na stopień wysycenia światłem słonecznym wyróżnia się w oceanach trzy warstwy: eufotyczną, dysfotyczną i afotyczną. Warstwa e u f o t y c z n a obejmuje te wody, do których przenika dostateczna dla procesu fotosyntezy ilość światła. Miąższość tej warstwy zależy od czystości wody. W bardzo
czystych wodach tropikalnych warstwa eufotyczna sięga głębokości 100 m.
Głębiej rozciąga się warstwa d y s f o t y c z n a wody, gdzie nie zachodzi fotosynteza, gdyż światło tam docierające jest bardzo słabe, jednak jeszcze wykrywalne. Ta strefa mroku sięga do głębokości 900–1000 m. Poniżej rozciąga się
warstwa a f o t y c z n a , obejmująca ponad 90% przestrzeni oceanicznej, pozbawionej całkowicie światła pochodzącego z promieniowania słonecznego.

2.2. Charakterystyka czynników ekologicznych
w morzu
Środowisko morskie stwarza odmienne warunki życia w porównaniu
z lądem. W morzu powstało życie, organizmy w nim bytujące są w sposób naturalny do niego przystosowane. W morzu ułatwiony jest dostęp do soli mineralnych lub gazów, ponieważ są one swobodnie w wodzie rozpuszczone. Ponadto
nie istnieje konieczność ochrony przed wyschnięciem, dlatego też organizmy
morskie nie wykształciły specjalnych przystosowań do rozprowadzania wody
i zapobiegania jej utracie. Gospodarka wodna organizmów morskich w porównaniu ze słodkowodnymi jest uproszczona przez fakt bytowania ich w wodzie
morskiej, której skład chemiczny jest zbliżony do składu płynów ustrojowych.
Żyją one w środowisku izotonicznym.
Woda jako środowisko ma większą gęstość od powietrza, dlatego też organizmy wodne nie mają potrzeby wykształcania specjalnego układu podporowego, jak np. rośliny lądowe. Utrzymanie się w odpowiedniej pozycji w toni wodnej zależy jedynie od siły wyporu i tarcia. U niektórych organizmów morskich
wykształciły się specyficzne przystosowania do zwiększenia pływalności.
Czynnikiem ekologicznym o podstawowym znaczeniu dla organizmów
morskich jest zasolenie. Większość gatunków typowo morskich, zamieszkujących otwarte przestrzenie oceanu, jest bardzo wrażliwa nawet na małe wahania stopnia zasolenia. Zalicza się je do grupy gatunków s t e n o h a l i n o w y c h .
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Inne, które wykazują znaczną tolerancję w zakresie zasolenia, to gatunki e u r y h a l i n o w e . Są to przede wszystkim te, które zamieszkują rejon
przybrzeżny. Zasolenie jako czynnik środowiskowy wpływa istotnie na procesy
osmoregulacji u organizmów bytujących w wodzie. Wykazują one specjalnie
w tym zakresie wykształcone przystosowania anatomiczno-fizjologiczne. U morskich bezkręgowców takich przystosowań nie ma, gdyż ich płyny ustrojowe
wykazują takie samo stężenie jak otaczająca je woda morska. Jest to typowy
przykład i z o t o n i i . Natomiast bezkręgowce słodkowodne mają h y p e r t o n i c z n e płyny ustrojowe w stosunku do niskiego zasolenia środowiska
zewnętrznego. Utrzymanie takiego ciśnienia osmotycznego w komórce stwarza
konieczność wykształcenia np. wodniczek tętniących w celu usuwania z komórki nadmiaru wody. U ryb morskich ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych
jest h y p o t o n i c z n e , gdyż wynosi około 1/3 zasolenia wody oceanicznej.
Dlatego też, aby przeciwdziałać potencjalnemu odpływowi wody z ich
komórek, wykazują one specjalne przystosowania, pozwalające utrzymać maksymalnie duże stężenie płynów ustrojowych. Dzieje się to dzięki pobieraniu
przez te ryby dużych ilości wody, z której dzięki specjalnym komórkom chlorkowym następuje wychwytywanie soli.
Czynnikami determinującymi produkcję pierwotną są przede wszystkim:
promieniowanie słoneczne i biogeny. Roślinność lądowa ma lepsze warunki
świetle w porównaniu z roślinnością morską, gdyż zasięg penetracji promieni
słonecznych w morzu jest ograniczony. Zasobność środowiska morskiego w sole
biogenne jest również zróżnicowana. Ponieważ pochodzą one z lądu, rejony
przybrzeżne zawierają ich znacznie więcej niż otwarte przestrzenie oceaniczne.
Kombinacja tych dwóch czynników limitujących produkcję, a więc obecność
energii słonecznej i zasobność w biogeny, określa dwa zróżnicowane obszary:
rejon przybrzeżny, gdzie wskutek dużego zmętnienia światło przenika niezbyt
głęboko, lecz zaopatrzenie tych wód w biogeny jest bardzo dobre, oraz rejon otwartego oceanu, gdzie warstwa o dostępnej energii słonecznej jest duża, zaś stężenia biogenów są niewielkie. Wskazuje więc to na rolę, jaką obrzeża lądów grają
w procesie produkcji biologicznej w oceanach. Wyodrębnić można kilka czynników
środowiskowych, które ten proces przyspieszają.
Ilość biogenów w strefie przybrzeżnej, wyrażona obciążeniem wody przez
zawiesinę, uzależniona jest od tempa erozji brzegów i spływu wód z lądu. Erozję przyspieszają zjawiska będące efektem mechanicznego przemieszczania mas
wodnych. Są to przede wszystkim wezbrania sztormowe i pływy. Innym zjawiskiem wspomagającym produkcję jest upwelling, czyli przemieszczanie się wody
podpowierzchniowej na powierzchnię, będące efektem wiatrowego odsuwania
od brzegu wód powierzchniowych. Wynoszona wówczas z głębszych warstw
woda bogata jest w biogeny.
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Ważnym czynnikiem warunkującym fotosyntezę jest obecność dwutlenku
węgla. Jego stężenie jest wyższe w wodach o niższej temperaturze.
Temperatura jako czynnik ekologiczny odgrywa istotną rolę nie tylko w procesie produkcji roślinnej. Wahania temperatury wody pociągają za sobą zmiany
gęstości i lepkości wody oraz zawartości rozpuszczonych w niej gazów.
Wszystkie te zmiany mają wyraźny wpływ na biologię organizmów morskich.
Wzrost temperatury powoduje odpowiedni wzrost aktywności biologicznej. Organizmy z wód gorących strefy międzyzwrotnikowej rosną szybciej, żyją krócej
i reprodukują się wcześniej i częściej w porównaniu z bytującymi w wodach
zimnych. Stopień tolerancji zmian temperatury przez poszczególne gatunki jest
różny, dlatego wyodrębnia się dwie grupy gatunków: e u r y t e r m i c z n e
o dużym zakresie tolerancji oraz s t e n o t e r m i c z n e o wąskim zakresie tolerancji.

17

3. Przegląd organizmów morskich

3.1. Bakterie i grzyby
3.1.1. Charakterystyka bakterii morskich
Ze względu na charakter biotopu wyróżnia się trzy grupy bakterii i grzybów: glebowe, wód śródlądowych i morskie. Flora bakterii morskich rozwija się
samoistnie bez wyraźnego związku z lądem. W większości bakterie morskie to
halofile, mające określone zapotrzebowanie na obecność NaCl dla swego rozwoju. Optimum stężenia soli dla bakterii morskich wynosi 25–40‰. W ogólnym
spektrum bakterii halofilnych wyróżnia się trzy kategorie: halofile słabe z optimum zasolenia 20–50‰, halofile umiarkowane 50–200‰ i halofile skrajne
200–300‰. Morskie bakterie należą do pierwszej kategorii.
W środowisku morskim, oprócz wyżej wymienionych bakterii halofilowych,
występują także bakterie halotolerancyjne, czyli są to bakterie słodkowodne,
które znoszą zasolenie. Występują one w strefie przybrzeżnej, w zatokach, fiordach i ujściach rzek. Pojawiają się tam także okresowo bakterie lądowe.
Przeważająca większość bakterii morskich to bakterie gramujemne. Mogą
one stanowić do 95% ogółu bakterii w próbach. Większość bakterii notowanych
w morzu jest ruchliwa, lepiej rozwijająca się w obecności tlenu niż w warunkach beztlenowych. Ponadto mogą one wykorzystywać śladowe ilości biogenów, stąd też dobrze rozwijają się w ubogich wodach otwartych przestrzeni oceanicznych. Optimum termiczne dla wielu bakterii wynosi 18–22°C, jednak
w środowisku morskim występuje wiele bakterii zimnolubnych.
Bakterie morskie mogą rozkładać różnorodne substraty. Znaczną część stanowią bakterie proteolityczne (rozkładające białko), zaś mniejsze znaczenie
mają bakterie sacharolityczne (rozkładające cukier). Notowane są także bakterie
rozkładające tłuszcze oraz substancje wielkocząsteczkowe, jak celulozę, agar, alginiany, chitynę, węglowodory, fenole i in. Obok bakterii heterotroficznych wy-

18

stępują w morzu bakterie foto- i chemoautotroficzne. Fotoautotroficzne występują tam, gdzie obecny jest siarkowodór i wystarczająca ilość światła, czyli
w rejonach przymorskich, na obszarach zalewowych. Natomiast chemoautotrofy notowane są zarówno przy brzegu, jak i w wodach otwartego morza.
W morzu występują wszystkie znane typy chemoautotrofów, a więc bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne, si arkowe, żelaziste, manganowe itp.
Taksonomicznie bakterie morskie nie stanowią wyodrębnionej grupy, należą
do licznych rodzin i rodzajów, do których zaliczane są także bakterie glebowe.
W większości bakterie morskie należą do 2 rzędów: Pseudomonadales i Eubacteriales. W morzu obecne są także bakterie należące do rzędów: Hyphomicrobiales,
Chlamydobacteriales, Actinomycetales, Myxobacteriales, Beggiatoales i Spirochaetales.
Morfologicznie bakterie morskie także nie stanowią odrębnej grupy. Mają one
na ogół kształt ziar niaków, pałeczek, przecinkow ców lub śrubowców, rza dziej występują formy nitkowate, roz gałęzione lub styli kowate. Częstym zja wiskiem jest wytwarzanie agregatów, np. w Bałtyku zachodnim notuje się
bakterie tworzące spe cyficz ne gwiaźd ziste skupienia komórek (rodzaj
Agrobacterium). Wśród bakte rii morskich duża grupa, nawet ponad 50%, zawiera jakiś barwnik. Najczęściej zabarwione są one na żółto, pomarańczowo,
brązowo, czer wono, rzadziej fioletowo, niebiesko, czar no i zielonkawo.
Niektóre z bakterii morskich świecą, dzięki zdolności przekształcania energii
chemicznej w świetlną.
3.1.2. Charakterystyka grzybów morskich
Grzybami morskimi zainte re sowano się niedawno. Występowanie grzy bów w środowisku morskim jest bardzo powszechne. Obecni tam są przed stawiciele wszystkich czterech klas grzybów. Dla części z nich konieczna do
życia jest sól w środowisku. W ekonomice przemian ekosystemowych w morzu
mikroflora grzybowa ma większe znaczenie niż bakterie.
Spośród śluzowców w morzu występują tworzące siateczkowate plazmodia
Labyrinthulae. Gatunek Labyrinthula coenocystis pasożytuje na gatunkach z rodzaju Cladophora, Fucus i Zostera. Z glonowców liczne są saprofity oraz pasożyty
roślin i zwierząt morskich. W morzu największe znaczenie mają gatunki z rzędów
Chytridiales i Saprolegniales. Do tego ostatniego rzędu należy bardzo rozpowszechniony w Bałtyku i Morzu Północnym rodzaj Thraustochytrium. W środowisku morskim są również obecne drożdżowce, głównie z następujących rodzajów: Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Trichosporon i Saccharomyces. Większość
z nich to gatunki halotolerancyjne, które w morzu mogą przetrwać okresowo.
Występują więc przede wszystkim w rejonach przybrzeżnych. Dużą różnorodność gatunkową wykazują grzyby bytujące na drewnie dryfującym w morzu.
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Z grzybów wyższych typowych dla środowiska morskiego stwierdzono 144 gatunki z Ascomycetes i 3 gatunki z Basidiomycetes. Większość morskich workowców
rekrutuje się z 2 rzędów: Sphaeriales i Pseudosphaeriales, natomiast z podstawczaków Nia vibrissa i Digitatispora marina bytują na drewnie, a Malanotaenium
ruppiae pasożytuje na roślinie naczyniowej Ruppia maritima.
3.1.3. Rozmieszczenie bakterii i grzybów w wodach morskich
Warunki troficzne determinują rozmieszczenie bakterii w środowisku morskim. Ogólna liczba bakterii w wodach przybrzeżnych jest większa niż na
pełnym morzu. Największe ilości bakterii, poza oczywiście silnie zanieczyszczonymi portami i zatokami, notuje się w strefie kipieli morskiej, gdzie obfita
materia organiczna podlega mechanicznemu rozdrabnianiu. W Bałtyku i Morzu
Północnym liczebność saprofitów notowanych w tej strefie waha się od 10 000
do kilkuset tysięcy w 1 ml wody. Im dalej od brzegu, tym liczba ta maleje i w odległości kilku mil morskich sięga od 100 do kilku tysięcy. W otwartych wodach
oceanu liczba saprofitów jest jeszcze mniejsza.
W rozmieszczeniu pionowym bakterii także zaznaczają się pewne prawidłowości. Najwięcej bakterii znajduje się w strefie eufotycznej. Maksimum liczebności notuje się w warstwie podpowierzchniowej, na głębokości 10–50 m tuż
pod strefą największej biomasy fitoplanktonu (rys. 1). Głębiej liczebność bakterii
maleje i utrzymuje się na niskim pułapie. Dopiero ponad dnem liczba bakterii
wzrasta.
W środowisku morskim można wyodrębnić kilka specyficznych rejonów
sprzyjających wzmożonemu rozwojowi bakterii. Jednym z nich jest strefa skoku
termicznego i zasoleniowego. Ta strefa graniczna, oddzielająca masy wód o różnej gęstości, stanowi przeszkodę w swobodnym opadaniu detrytusu. Tworzy się
tam sytuacja podobna jak przy dnie. Na nagromadzonej materii organicznej
bakterie znajdują dobre warunki odżywcze. Uwarstwienie to może być zniszczone podczas silnych wiatrów w wyniku intensywnego mieszania się mas
wodnych. Wiatry sztormowe mogą również doprowadzić do wzburzenia osadów i przemieszczenia się bakterii przydennych do toni wodnej. Na strukturę
rozkładu pionowego bakterii w rejonach przybrzeżnych duży wływ mają także
pływy. W strefie intensywnych pływów rozmieszczenie bakterii, planktonu i detrytusu w przekroju pionowym od powierzchni do dna jest prawie równomierne. W zatokach, gdzie pływy nie odgrywają istotnej roli, liczebność bakterii
zmienia się pod wpływem zmian warunków pogodowych. W zależności od kierunku wiatru i poziomych ruchów mas wodnych liczebność bakterii może się
w krótkim czasie zmienić 10–100-krotnie.
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Rys. 1. Pionowe rozmieszczenie bakterii (saprofitów) i fitoplanktonu (okrzemek), w wodach przybrzeżnych Kalifor nii, w zależności od tem peratu ry i intensywności światła
Źródło: G. Rhein heimer, Mikrobiologia wód. PWRiL Warszawa 1977.

W liczebności bakterii w morzu można stwierdzić zmienność sezonową. Nawiązuje ona do typowej w strefie klimatu umiarkowanego cykliczności procesów biologicznych. Na przykład w zachodniej części Bałtyku liczebność saprofitów osiąga dwa maksima: wiosenne (kwiecień–maj) i jesienne (październik–listopad). Najmniejszą liczebność saprofity wykazują latem. Natomiast w silnie zanieczyszczonych zatokach i w portach maksimum liczebności saprofitów notuje się
zimą. Stwierdzono, że w morzu przy spokojnej pogodzie mogą intensywnie
rozwinąć się saprofity w błonce powierzchniowej, obejmującej górną warstwę
o grubości około 150 µm. Dlatego też krople aerozolu wydostające się do atmosfery
zawierają duże ilości bakterii. Zawartość bakterii w tych kroplach jest wielokrotnością liczebności ich w wodzie, z której pochodzą.
W rozmieszczeniu grzybów w środowisku morskim zaobserwować można
te same zasady co w wypadku bakterii. Liczebność grzybów zmniejsza się wraz
z oddalaniem się od lądu. W Morzu Północnym przy brzegu notowano do 2000
egzemplarzy glonowców w 1 l wody, natomiast na pełnym morzu zaledwie do
10. Również liczebność drożdżowców w rejonach nadbrzeżnych jest stosunkowo
wysoka i zmniejsza się raptownie w kierunku otwartych wód. Niemniej jednak
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stwierdzono na pełnym oceanie obecność form halotolerancyjnych. W wodach
przybrzeżnych notuje się do kilku tysięcy komórek drożdżowców w 1 l wody,
a w silnie zanieczyszczonych rejonach zatokowych, z dużym obciążeniem materią organiczną, może być ich znacznie więcej.
3.1.4. Rozmieszczenie bakterii i grzybów w osadach morskich
Mikroorganizmy odgrywają bardzo ważną rolę w procesie mineralizacji
substancji organicznych w osadach i stanowią pożywienie dla fauny dennej.
Liczebność ogólna bakterii w powierzchniowych warstwach osadów dennych
wynosi od 100 000 do kilku miliardów w gramie wilgotnego osadu. Największą
zawartość notuje się w osadach mulistych płytkich rejonów przybrzeżnych. Natomiast osady gruboziarniste charakteryzują się znacznie mniejszą zawartością
bakterii. Również zawartość ta maleje w miarę oddalania się od brzegu. Podobne reguły odnoszą się także do rozmieszczenia grzybów.
Biorąc pod uwagę stopień penetracji osadów dennych przez bakterie i grzyby stwierdzono, że największe ich ilości znajdują się zawsze w górnej kilkucentymetrowej warstwie osadów lub nawet na samej ich powierzchni (rys. 2). Już
na głębokości 10 cm notowano tylko kilka procent liczby z warstw powierzchniowych. Mimo dużej liczebności bakterie w porównaniu z innymi grupami
organizmów bytujących w osadach stanowią niewielki odsetek w ogólnej biomasie.
Osady przybrzeżne wykazują niekiedy charakterystyczne warstwowanie:
na powierzchni obecny jest biały piasek, pod nim zielona warstwa glonów, dalej

Rys. 2. Rozmieszczenie bakterii (saprofitów) w osadach Zatoki Perskiej
Źródło: jak rys. 2.
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czerwona bakterii purpurowych, a poniżej czarna, w której obecny jest siarkowodór produkowany przez bakterie z rodzaju Desulfovibrio.

3.2. Rośliny
3.2.1. Glony
W środowisku morskim obecni są przedstawiciele prawie wszystkich gromad glonów oraz nieliczne gatunki z roślin okrytozalążkowych.
Sinice notowane są w rejonach przybrzeżnych i morzach słonawych. Za jedyny pełnomorski rodzaj sinicy uważa się Trichodesmium. Kilka gatunków tego
rodzaju występuje w morzach gorących, a gatunek Trichodesmium erythreum, notowany w Morzu Czerwonym, przy masowym rozwoju powoduje zaczerwienienie wody. W Bałtyku od wielu lat letnie zakwity sinic spowodowane są
przede wszystkim przez Aphanizomenon flos-aquae i towarzyszące mu Nodularia
spumigena oraz gatunki rodzaju Anabaena. W związku ze wzrostem zanieczyszczenia w ostatnim czasie coraz liczniej notowane są gatunki rodzaju Microcystis
i Aphanothece. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny.
Eugleniny notowane są jedynie w bardzo wysłodzonych zatokach, m.in. gatunki rodzaju Euglena i Phacus oraz epifit Colacium vesiculosum. Rodzaj Eutreptia
występuje w otwartych wodach Bałtyku, wykazując w ostatnim czasie wyraźne
zwiększenie liczebności.
Bruzdnice są grupą licznie reprezentowaną w środowisku morskim,
szczególnie dużo gatunków występuje w morzach ciepłych. Wiele z nich wykazuje specjalne przystosowania do jak najdłuższego utrzymywania się w toni
wodnej. Polegają one przede wszystkim na rozbudowaniu powierzchni organizmu przez spłaszczenie i wydłużenie ciała lub wykształcenie różnego typu
naddatków, jak kolce, listwy itp. Niekiedy podczas masowego rozwoju
bruzdnice są przyczyną zabarwienia wód przybrzeżnych. Zjawisko to określane
jest w języku potocznym jako „żółte wody” lub „czerwone pływy”. Większość
gatunków bruzdnic wytwarza toksyny, które przy masowym występowaniu
glonów osiągają stężenie oddziałujące trująco na zwierzęta i inne glony. Do rodzajów, których gatunki licznie notowane są w morzu oraz charakterystycznych
dla środowiska morskiego, należą: Prorocentrum, Exuviella, Dinophysis, Gymnodinium, Peridinium, Gonyaulax, Ceratium.
Złotowiciowce reprezentowane są w środowisku morskim przede
wszystkim przez 2 grupy wiciowców: wapienne (Coccolithophorineae = Coccolithineae) i krzemionkowe (Silicoflagellineae = Silicoflagellatae). Wiciowce te występują
w wodach ciepłych i umiarkowanych; wiciowców wapiennych brak tam, gdzie
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temperatura wody spada poniżej 8°C. Zasiedlają one również głębsze rejony
oceanów (1000–4000 m głębokości), ponieważ mają zdolność przechodzenia na
heterotroficzny sposób odżywiania się. Mogą one tworzyć intensywne zakwity,
gdy liczebność komórek dochodzi do kilkunastu milionów w litrze wody. Cechą
charakterystyczną w budowie ciała wiciowców wapiennych są okrągłe lub
owalne płytki wapienne (kokkolity), zbudowane zasadniczo z węglanu wapnia,
a przyjmujące różne kształty, co zostało wykorzystane jako cecha taksonomiczna. Wiciowce krzemionkowe stanowią grupę znacznie uboższą. Obecne są one
także w zatokach morskich o obniżonej zawartości soli. Charakteryzują się siatkowatym krzemionkowym szkieletem, którego kształt jest cechą taksonomiczną.
Pozostałe złotowiciowce żyją przede wszystkim w wodach słodkich, jednak
niektóre z gatunków mogą występować licznie w morzach, a szczególnie w słonawych wodach przybrzeżnych. Do nich zalicza się takie rodzaje jak: Pedinella,
Pseudopedinella, Ochromonas, Prymnesium, Dinobryon.
Okrzemki obecne są we wszystkich typach wód. W środowisku morskim
przeważają okrzemki centryczne. Okrzemki morskie żyją jako porośla w strefie
litoralnej lub wolno pływające w toni wodnej. Unoszone są prądami morskimi
na dalekie odległości, tak że puste okrywy można znaleźć osadzone na dnie daleko od miejsca, gdzie uprzednio rosły. Bardzo ważnym czynnikiem ekologicznym do rozwoju okrzemek jest temperatura. Określone zakresy temperatury stymulują rozwój konkretnych gatunków. Wiele z nich preferuje temperatury
niskie, dlatego też biocenozy mórz polarnych są zdominowane przez okrzemki.
Okrzemki mogą rosnąć w obecności znikomych ilości światła i dlatego żyją również na takich głębokościach, gdzie docierają ślady światła. Zbiorowiska głębokowodne są jakościowo inne (Planktoniella, Gossleriella, Asteromphalus) w porównaniu ze zbiorowiskami wód powierzchniowych, gdzie dominują gatunki z rodzaju Chaetoceros i Rhizosolenia. Również skład gatunkowy rejonów przybrzeżnych
jest odmienny w stosunku do otwartego oceanu. Okrzemki słonawowodne nie
mogą żyć ani w morzu słonym, ani w wodach słodkich, jedynie w pośredniej
wodzie o zasoleniu 0,2–20%. Okrzemki znajdowane były w osadach morskich
na głębokościach ponad 1000 m. Przypuszcza się, że jest to ich naturalne środowisko, czyli muszą one być zdolne do odżywiania heterotroficznego i odporne
na duże ciśnienie i brak światła.
Z kryptomonadowych (Cryptophyceae), gromady o niesprecyzowanej przynależności taksonomicznej, w środowisku morskim notuje się obecność 2 rodzajów: Cryptomonas i Rhodomonas. Obejmują one drobne wiciowce dwuwiciowe.
Zielenice występują przede wszystkim w środowisku słodkowodnym, jedynie około 10% taksonów obecnych jest w morzu. Jest kilka grup zielenic typowych dla środowiska morskiego (takie rodziny jak: Ulvaceae, Bryopsidaceae, Codiaceae), ponadto jest wiele gatunków żyjących w wodach słonawych. W toni
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wodnej wysłodzonych rejonów przybrzeżnych oraz w morzach słonawych notuje się wiele form wiciowcowych (np. z rodzaju Chlamydomonas, Carteria) oraz
kokkalnych (Chlorella, Oocystis, Trochiscia, Ankistrodesmus, Dictyosphaerium, Crucigenia, Scenedesmus, Pediastrum). Typowo morską grupę zielenic stanowią gatunki
objęte rzędem Siphonales (Bryopsidales), a zaliczane do 6 rodzin: Derbesiaceae, Dichotomosiphonaceae, Caulerpaceae, Bryopsidaceae, Codiaceae i Phyllosiphonaceae. Wszystkie one występują w strefie przybrzeżnej pełnosłonych mórz, osiadłe na
twardym podłożu. Natomiast do rodzajów o szerszym spektrum ekologicznym,
tzn. występujących również w rejonach o niższym zasoleniu, zaliczane są z innych rzędów przede wszystkim Ulva i Enteromorpha, natomiast w wysłodzonych
obszarach – Cladophora, Vaucheria i Chara.
Brunatnice obejmują glony wielokomórkowe, bytujące prawie wyłącznie
w morzach i oceanach jako przytwierdzone do dna. Plechy brunatnic wykazują
duże zróżnicowanie morfologiczne, od nitkowatych, prostych do rozmaicie rozgałęzionych, skorupiastych i dużych, u których pędy mają komórki zróżnicowane pod względem wielkości na warstwę komórek wewnętrznych oraz na
warstwę zewnętrzną, złożoną z krótkich komórek, które spełniają funkcje asymilacyjne, tworząc jednocześnie okorowanie pędów. Brunatnice stanowią podstawę zbiorowisk glonów przybrzeżnych w morzach strefy umiarkowanej i zimnej. Są one albo jednoroczne (jak np. masywny Nereocystis luetkeana), albo trwałe
(Fucus, Laminaria). Formy delikatne, nitkowate, rozgałęzione, jak gatunki z rodziny Ectocarpaceae, występują jako porośla na różnych organizmach, w tym
także na innych brunatnicach, np. na morszczynie. W zasiedleniu brzegu brunatnice wykazują wyraźną strefowość. W strefie pływów występują, okresowo odsłaniane, gatunki rodzaju Fucus, zaś w strefach głębszych Laminariaceae.
Niektóre gatunki, rosnące na głębokościach od 10 do 20 m, są umocowane
w dnie za pomocą silnych rizoidów, z których wyrasta powrózowata, często
długości kilku metrów, część kauloidalna (nibyłodygi), zakończona częścią fyloidalną (nibyliścia), przyjmującą różne kształty. Plecha niektórych brunatnic
zaopatrzona jest w pęcherzykowate twory, wypełnione powietrzem. Zapobiegają one opadaniu na dno ciężkiego ciała tych glonów i utrzymują plechy w warstwach powierzchniowych wody dla zapewnienia warunków do fotosyntezy;
szczególnie jaskrawo wykształcone jest to przystosowanie w rodzaju Sargassum.
Krasnorosty wyróżniają się spośród wszystkich grup glonów tym, że ich
plecha jest prawie zawsze czerwona lub czerwonawa. Są one przede wszystkim
glonami morskimi, jedynie kilka rodzajów (około 50 gatunków) występuje
w wodach słodkich. Morskie gatunki żyją na dnie w strefie przybrzeżnej
wszystkich mórz, jednak w rejonach polarnych i zimnych występują one stosunkowo rzadziej. Temperatura wody jest niewątpliwie jednym z podstawowych czynników ekologicznych w rozmieszczeniu geograficznym krasnoro-
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stów; wiele z nich to gatunki stenotermiczne, z bardzo wąskim (do 5°C) zakresem tolerancji. Niektóre gatunki krasnorostów wykazują jaskrawą strefowość
pionową w występowaniu na wybrzeżach mórz. W morzach północnoeuropejskich najpłyciej notowane są Porphyra laciniata i Bangia fuscopurpurea, głębiej
Ceramium diaphanum, C. rubrum, Chondrus crispus, Gigartina mammillosa, zaś najgłębiej sięgają gatunki takich rodzajów jak Polysiphonia, Delesseria, Lithothamnion,
Corallina. Te dwa ostatnie należą do tzw. krasnorostów wapiennych, których
plecha wysycona jest węglanem wapnia. Są one także składowym elementem
raf koralowych. W mętnych wodach Oceanu Atlantyckiego krasnorosty nie
schodzą głębiej niż 30 m, jedynie sporadycznie można je spotkać poniżej tej granicy. W przezroczystych wodach Morza Śródziemnego oraz na wybrzeżu Florydy rozwijają się one nawet na głębokościach 75–90 m. Największa głębokość,
na jakiej znaleziono krasnorosty, wynosi około 200 m. Wiele krasnorostów to
epibionty, przytwierdzone za pomocą rizoidów lub przylg do skał, kamieni,
ziarn piasku i podobnych substratów. Inne osadzone są jako epibionty na zanurzonych w wodzie roślinach, szczególnie glonach morskich. Niektóre z nich są
związane z określonym gatunkiem gospodarza. Rosną one albo na powierzchni
plechy, albo wrastają zajmując przestrzenie międzykomórkowe bez szkody dla
gospodarza. Notuje się także wśród krasnorostów pasożyty, ale w ograniczonej
liczbie i pozbawione pigmentacji.
3.2.2. Rośliny okrytozalążkowe
Rośliny okrytozalążkowe zasiedlające środowisko morskie są zróżnicowane
ekologicznie z powodu różnej tolerancji na zasolenie. Gatunki ściśle morskie,
nie występujące ani w wodach słodkich, ani w słonawych, wykazują wysoki
stopień stenohaliczności. Są to zwykle rośliny okazałe tworzące zwarte i stosunkowo dobrze uorganizowane zbiorowiska łąk i zarośli podwodnych. Natomiast
w wysłodzonych rejonach mórz spotyka się gatunki euryhalinowe, również
obecne w wodach słodkich. Są to rośliny drobne, budujące luźne i strukturalnie
proste zbiorowiska inicjalne. Do nich należą gatunki z rodzajów Zannichellia
i Ruppia, również obecne w Zatoce Puckiej.
Liczba morskich gatunków stenohalinowych, określanych potocznie nazwą
traw morskich, wynosi około 50. Są to wyłącznie jednoliścienne z rzędu bagiennych (Helobiae). Jest to grupa polifiletyczna, gdyż gatunki te należą do 2 dość od
siebie oddalonych rodzin: Potamogetonaceae i Hydrocharitaceae. Charakteryzują się
one dużym podobieństwem w budowie i kształtach, czyli wykazują znaczny
stopień konwergencji. Trawy morskie fizjologicznie tolerują wysokie zasolenie
środowiska, w którym są całkowicie zanurzone. To całkowite zanurzenie w wodzie związane jest z odpowiednio wiotką budową anatomiczną, natomiast

26

ruchy pływowe mas wodnych są przyczyną wykształcenia intensywnie rozgałęzionych kłączy i mocnych systemów korzeniowych, dzięki którym są
dobrze przytwierdzone do dna. W związku z bytowaniem w środowisku
wodnym są one roślinami hydrogamicznymi, z tym że w większości zapylanie
odbywa się pod powierzchnią wody. Wiele szczegółów w budowie kwiatów ma
wyraźny związek ze sposobem zapylania. Morskie rośliny okrytozalążkowe
zasługują z ewolucyjnego punktu widzenia na szczególne ich traktowanie
w biologii morza, podobnie jak jest to w wypadku waleni i płetwonogich wśród
ssaków. Przyjmuje się na podstawie najnowszych badań, że przodkami traw
morskich były lądowe halofity zamieszkujące rejony nadmorskie.
Mimo bardzo dużego podobieństwa w pokroju, morskie rośliny okrytozalążkowe wykazują dość znaczne różnice w budowie. To zróżnicowanie pozwoliło wyodrębnić kilka form życiowych występujących zazwyczaj w innych
siedliskach. Jedynie w rejonach mórz tropikalnych rosną one obok siebie i tam
natrafić można na strefowość w ich występowaniu, zazwyczaj jednak fragmentaryczną, ale na tyle jasną, by można było określić pewien jej schemat. Na
większości wybrzeży mamy do czynienia z ograniczoną liczbą gatunków reprezentujących trawy morskie, jak np. w Morzu Śródziemnym gatunek Posidonia
oceanica lub w Bałtyku Zostera marina.
W rozmieszczeniu traw morskich daje się zauważyć, że wiele z nich
odznacza się zasięgami wybitnie dysjuktywnymi, tzn. rozerwanymi. Zjawisko
to można wiązać z ich poważnym wiekiem geologicznym. Na przykład w odniesieniu do tropikalnych traw morskich przyjmuje się dysjunkcję tetydzkotrzeciorzędową. W wodach tropikalnych i subtropikalnych występuje 7 rodzajów, które skupiają się w dwóch ośrodkach oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Jest to ośrodek indopacyficzny, obejmujący zachodnią część basenu
Oceanu Spokojnego i Oceanu Indyjskiego, w którym mieści się najbogatsze na
Ziemi centrum występowania traw morskich, oraz ośrodek karaibski, znacznie
uboższy, ograniczony do rejonu gorących wód zachodniego Atlantyku. Te 7 rodzajów tropikalnych to: Enhalus, Thalassodendron, Cymodocea, Halodule, Halophila, Syringodium i Thalassia. W wodach umiarkowanych i częściowo zimnych notowanych jest 5 rodzajów: Phyllospadix na półkuli północnej, Amphibolis i Heterozostera na półkuli południowej oraz Posidonia i Zostera na obu półkulach z przerwą
zasięgową w strefie równikowej.
Znaczenie roślin okrytozalążkowych w ekosystemie morskim jest wielorakie: przyczyniają się do stabilizacji dna, chronią brzegi przed wymywaniem, są
źródłem dużej ilości materii organicznej (np. Zostera marina produkuje rocznie
5 t suchej masy na hektar). Nie są one co prawda bezpośrednim pokarmem dla
zwierząt, jednakże dytrytus, którego są źródłem, stanowi podstawę łańcucha
troficznego dla wielu zwierząt użytkowych, w tym również ryb. Łąki podwod-
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ne, które tworzą, są doskonałym rejonem tarliskowym i stanowią również
schronienie dla wielu gatunków zwierząt przybrzeżnych. Dlatego też biocenoza
traw morskich jest bardzo urozmaicona.

3.3. Zwierzęta
Pierwotniaki są grupą szeroko rozprzestrzenioną w różnych biotopach, notowane są także w morzach. Większość z nich jest bardzo wrażliwa na zmiany
warunków ekologicznych, są więc przeważnie stenobiontyczne. Występują jako
składnik planktonu, peryfitonu lub jako pasożyty. Do notowanych w morzu zalicza się gatunki z 3 gromad: otwornic, słonecznic i promienic, objętych typem
sarkodowych (Sarcodina). Otwornice (Foraminifera) są to korzenionóżki morskie,
które w morzach żyją w ogromnych ilościach, szczególnie tuż ponad dnem,
choć nie brak form bytujących w toni wodnej. Są one, ze względu na pancerzyki
wapienne, istotnym elementem twórczym osadów dennych. Słonecznice (Helioza) są mniej licznie reprezentowane w środowisku morskim niż w słodkowodnym. Promienice (Radiolaria) są organizmami prawie wyłącznie morskimi.
Ich krzemionkowe szkieleciki również stanowią ważny element dnotwórczy
w oceanach, szczególnie na dnie głębokich mórz tropikalnych, gdzie wapienne
szkieleciki otwornic ulegają rozpuszczeniu.
Przedstawiciele orzęsków (Ciliata) notowani są we wszystkich typach zbiorników wodnych, w tym także morskich. Dla środowiska morskiego charakterystyczna jest rodzina Tintinnidae, licząca około 800 gatunków, zaopatrzonych
w charakterystyczne domki. Bytują szczególnie w toni wodnej.
Gąbki (Porifera) to swoista grupa najprymitywniejszych organizmów wielokomórkowych, które nie mają jeszcze właściwych tkanek i narządów. Są wyłącznie zwierzętami wodnymi, w większości morskimi (98% zamieszkuje morza),
osiadłymi na dnie lub przedmiotach podwodnych. Rzadko żyją pojedynczo,
najczęściej w koloniach, o dużej liczbie osobników, bardzo zwartych.
Parzydełkowce (Cnidaria) to zwierzęta wyłącznie wodne, swobodnie pływające w toni wodnej lub przytwierdzone do dna. Żywią się przede wszystkim
drobnymi skorupiakami, ale również pierścienicami, mięczakami i małymi
rybkami. Dzięki parzydełkom, które stanowią doskonałą broń, nie mają zbyt
wielu wrogów. Pożerane są jedynie przez niektóre żebropławy i nagoskrzelne
ślimaki, które wykorzystują parzydełka wbudowując je we własne ciało i używając w celu obrony.
Parzydełkowce zasiedlają przede wszystkim morza, choć obecne są one
także w zbiornikach słodkowodnych różnego typu. Polipy notowane są w dużych ilościach przede wszystkim w strefie brzegowej do głębokości 200 m,
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jednak niektóre zamieszkują głębiny, przyjmując wówczas zwykle purpurową
barwę ciała. Natomiast meduzy oceaniczne są mieszkańcami otwartych wód,
związanymi ze strefą wód powierzchniowych, okresowo wykonującymi
wędrówki pionowe i wówczas notowane są one w wodach nieco głębszych.
Większość parzydełkowców to formy stenotermiczne oraz stenohalinowe; przeważają formy ciepłolubne i związane z wyższym zasoleniem. Hydropolipy występują najliczniej w strefie przybrzeżnej okolic międzyzwrotnikowych.
Niektóre gatunki notowane są także w rejonach podbiegunowych i nawet
w znacznie wysłodzonych wodach. Ukwiały są bardziej wrażliwe na wysłodzenie wody i w Bałtyku nie występują. Większą tolerancję na czynniki termicznozasoleniowe wykazują rurkopławy. Niektóre z nich mają zróżnicowane wielkości ciała w zależności od temperatury wody, np. meduzy z rodzaju Cyanea
w wodach arktycznych mają średnicę tarczy dochodzącą do 2 m, zaś w kierunku na południe są one coraz mniejsze, a na południowo-zachodnich wybrzeżach Stanów Zjednoczonych osiągają zaledwie 20 cm. Gatunki koralowców
z grupy Madreporaria budujących rafy koralowe są formami skrajnie stenotermicznymi, występują wyłącznie w morzach o średniej rocznej temperaturze
powyżej 20,5°C, w górnych dobrze prześwietlonych wodach do głębokości
20–30 m. Analizując rozprzestrzenienie geograficzne parzydełkowców można
stwierdzić podobieństwo gatunków występujących na tych samych szerokościach geograficznych.
Żebropławy (Ctenophora) stanowią swoisty typ jamochłonów o dwupromiennej budowie ciała oraz nieobecności w ciele komórek parzydełkowych. Są to formy
prawie wyłącznie pełnomorskie. Jako drapieżniki mogą atakować zwierzęta o dość
znacznych rozmiarach (drobne skorupiaki, mięczaki, szczecioszczękie, larwy). Pomocne przy tym sposobie odżywiania są długie czułki opatrzone klejącymi
komórkami czepnymi. Żebropławy łatwo utrzymują się w toni wodnej dzięki
dużemu uwodnieniu (ponad 99%) ciała. Są również łatwo przenoszone prądami
morskimi na znaczne odległości. W większości zasiedlają morza ciepłe i strefy
umiarkowanej, od warstw powierzchniowych aż do znacznych głębokości (do
3000 m i sporadycznie głębiej). Niewiele jest gatunków kosmopolitycznych, np.:
Beroe cucumis i Pleurobrachia pileus. Ten ostatni znosi znaczne wysłodzenie i notowany jest w prawie całym Bałtyku.
Spośród płazińców (Platyhelminthes) jedynie wirki (Turbellaria) notowane są
w wodzie morskiej. Inni przedstawiciele, np. przywry i tasiemce, mogą także
występować w środowisku morskim jako pasożyty innych organizmów.
Morskie wirki występują przede wszystkim w rejonie przybrzeżnym, tylko nieliczne notuje się na głębokościach poniżej 100 m. Niektóre gatunki słodkowodne wykazują dużą tolerancję zasolenia i mogą przebywać w słonawej wodzie
ujść rzecznych. Dla drobnych form pożywienie stanowią okrzemki i inne jedno-
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komórkowe glony, zaś większość wirków odżywia się pokarmem mieszanym
(roślinnym i zwierzęcym) lub też jedynie zwierzętami.
Wstężnice (Nemertini) to robaki o różnej długości, ciele walcowato
wydłużonym, niekiedy nieznacznie grzbietowo-brzusznie spłaszczonym. Są to
typowo morskie zwierzęta, jedynie nieliczne żyją w wodach słodkich. Zasiedlają rejon litoralu żyjąc pod kamieniami, w piasku i mule, a przede wszystkim
w kępach dużych glonów, gdzie znajdują dogodne warunki żerowania i ochrony. Są one drapieżnikami – do łapania pokarmu i obrony służy ryjek, zaopatrzony zwykle w sztylecik. Około 70 gatunków żyje jako organizmy planktoniczne w batypelagialu.
Wrotki (Rotifera) to drobne robaki, zwykle kształtu walcowatego, mające tzw.
aparat wrotny, zaopatrzony w wieniec rzęsek; służy on do napędzania pokarmu
w okolice otworu gębowego. Większość wrotków to przedstawiciele fauny dennej drobnych zbiorników wodnych, stąd też można je znaleźć w płytkich rejonach przymorskich i zalewowych. Znaczna część gatunków wrotków bytuje
w toni wodnej, będąc poważną składową planktonu biocenoz rzecznych i słonawowodnych.
Nieliczną i słabo poznaną grupę robaków obejmuje typ Nematorhyncha
z dwiema gromadami. Ciało ich pokryte jest oskórkiem zaopatrzonym w różnego typu kolce, z tyłu wydłużone, zakończone widełkami. Jedna z gromad to
brzuchorzęski (Gastrotricha), przeważnie słodkowodne. Bytują one na płytkim
dnie pokrytym roślinnością. Żywią się wymoczkami, otwornicami i okrzemkami, a wiele z nich jest typowymi masojadami przepuszczającymi przez przewód
pokarmowy duże ilości detrytusu. Druga gromada to szczotkoryjce (Kinorhyncha), żyjące w strefie wodorostów lub w mule mórz i oceanów. Żywią się podobnie jak brzuchorzęski.
Nicienie (Nemathelminthes) są w przeważającej mierze pasożytami. Rozmieszczenie pasożytów zależy od występowania żywiciela i od warunków klimatycznych, zaś rozprzestrzenienie się geograficzne form wolno żyjących jest
niedostatecznie rozpoznane. Duże różnice notowane są w rozmieszczeniu nicieni morskich, np. ze 110 gatunków stwierdzonych w Arktyce, jedynie 17 odnaleziono w innych morzach.
Pierścienice (Annelida) to robaki o metamerycznej budowie ciała, do których
zalicza się kilka gromad reprezentowanych w środowisku morskim z różnym
nasileniem. Najmniej liczne w środowisku morskim są pijawki (Hirudinea). Tylko
niektóre gatunki pijawek pasożytują na rybach morskich. Również nieliczne są
gatunki skąposzczetów (Oligochaeta) bytujące w morzu. Są to przeważnie formy
drobne, dochodzące do kilku milimetrów, bytujące zwykle na dnie piaszczystym; zasiedlają także dno muliste w głębszych rejonach morza.
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Wieloszczety (Polychaeta) to pierścienice zwykle wyraźnie członowane z jasno wyodrębnionym odcinkiem głowowym. Są one, z wyjątkiem bardzo nielicznych przypadków, organizmami typowo morskimi, nie znoszącymi wody
słodkiej. Zamieszkują rejon litoralu, żyjąc często w koloniach polipów, mszywiołów, ławicach mięczaków itp. Zwykle bytują na dnie mulistym i piaszczystym, jednak unikają takiego dna, gdy jest pozbawione bujnie rozwijającego się
życia. Wśród wieloszczetów są formy pełzające po dnie, osiadłe i pływające.
Formy pływające należą do dobrych pływaków, osiadłe otaczają się najczęściej
rurkami o grubych ściankach, przesyconych często solami wapnia. Wieloszczety
żywią się pokarmem różnorodnym, formy pełzające preferują pokarm
zwierzęcy, osiadłe zaś roślinny, jest też nieliczna grupa mułożerców. Niektóre
spośród pełzających to drapieżcy, którzy za pomocą silnie rozwiniętego ryjka,
szczęk i gruczołów jadowych napastują organizmy znacznie większe od siebie,
np. drobne ryby. Wieloszczety żyją często jako komensale na gąbkach, polipach,
mięczakach, krabach, szkarłupniach, czasami również jako pasożyty zewnętrzne na skórze ryb lub na skrzelach, np. homarów, oraz jako pasożyty wewnętrzne. Ekologia wieloszczetów jest dość dobrze poznana, o ich rozmieszczeniu decydują takie czynniki jak stopień zasolenia wody, temperatura, charakter
podłoża, odpowiedni pokarm. Oprócz gatunków typowych dla danego regionu
geograficznego, wiele jest kosmopolitów, notowanych we wszystkich morzach
kuli ziemskiej. Niektóre gatunki przy masowym występowaniu, np. robak „palolo” (Eunice viridis) z Oceanu Spokojnego, są wykorzystywane jako pokarm
przez zwierzęta i ludzi.
Wśród pierścienic wyróżniane są jeszcze 2 gromady, obejmujące niewielką
grupę gatunków wyłącznie morskich, o ciele wyraźnie walcowatym z zatartą
segmentacją. Szczetnice (Echiuroidea) stanowią niewielką grupę na wpół
osiadłych zwierząt morskich, żyjących na dnie, w mule lub szczelinach skał.
Również sikwiaki (Sipunculoidea) to niewielka grupa robaków wybitnie morskich, prowadzących mało ruchliwy tryb życia na dnie. Ze względu na duże podobieństwo morfologiczne dawniej obie te gromady były łączone w jedną gromadę Gephyrei. Ostatnia gromada pierścienic – niezmogowce (Priapulida) – ma
niejasną pozycję taksonomiczną. Przez niektórych autorów wyodrębniona jest
w randze samodzielnej jednostki jako oddzielny typ. Obejmuje ona robaki
o walcowatym ciele, które w przednim, rozszerzającym się odcinku pokryte jest
rzędami haków. Są to formy wyłącznie morskie, litoralne, zamieszkujące ryte
w mule jamki. Zasiedlają przede wszystkim chłodne wody Arktyki i Antarktyki,
a nieliczne także głębsze dno Morza Bałtyckiego.
Czułkowce (Tentaculata) to organizmy wodne, osiadłe, z wieńcem czułków,
które napędzają pokarm (plankton) do jamy gębowej. Obejmują one 3 gromady: Phoronidea, Brachiopoda i Bryozoa. Do gromady Phoronidea zaliczane są formy
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morskie o ciele wałeczkowatym, żyjące w rurkach przyczepionych do podłoża,
z wieńcem czułków na podkowiastej podstawce (lofofor). Tworzą one zwykle
gęste skupienia na skałach, piasku i mule; niekiedy drążą muszle małży, skały
wapienne, beton. Bytują w przybrzeżnej strefie pływów do głębokości 50 m. Jest
to gromada o skąpej liczbie gatunków, szeroko rozprzestrzenionych, z wyjątkiem Pacyfiku. Najwięcej stanowisk znanych jest z Europy.
Ramienionogi (Brachiopoda) to morskie, osiadłe czułkowce z 2 skorupami
(muszlami) i wieńcem czułków na zwykle spiralnie zwiniętych ramionach. Żyją
w przybrzeżnej strefie wszystkich mórz do głębokości 200–300 m, tylko nieliczne występują głębiej, nawet do 5000 m. Poszczególne gatunki mają zwykle zasięgi ograniczone do określonych rejonów mórz.
Mszywioły (Bryozoa) to bardzo drobne czułkowce tworzące kolonie, notowane zarówno w morzu, jak i w środowisku słodkowodnym. W morzach żyją
w strefie przybrzeżnej do głębokości 200 m, na dnie skalistym, żwirowatym,
osadzają się na twardych przedmiotach, również roślinach i zwierzętach. Muł
głębinowy nie jest dobrym podłożem, dlatego rzadko notowane są głębiej. Są
bardzo tolerancyjne na zmiany zasolenia i temperatury. Minimalne zasolenie, jakie znoszą formy morskie, to około 7‰, tak więc są one pospolite w Bałtyku.
Mięczaki (Mollusca) to zwierzęta o dwubocznej symetrii ciała (u większości
ślimaków symetria ta zanikła), zaopatrzone w wapienną skorupkę (muszlę),
wytwarzaną przez fałd skórny, tzw. płaszcz. Język pokryty jest chitynową tarką,
którą zeskrobują pokarm z twardej powierzchni (brak jej u małży). W typie
mięczaków wyodrębnia się 7 gromad, zebranych w 2 podtypy: obunerwce i skorupowce. Wśród obunerwców wyodrębnia się 2 gromady: chitony i bruzdobrzuchy. Są to zwierzęta wyłącznie morskie o obłym kształcie ciała, bez muszli.
Bruzdobrzuchy (Solenogastres) mają ciało robakowate z podłużną bruzdą
brzuszną, bez skorupki. Żyją na dnie mórz, od strefy przybrzeżnej aż do
znacznych głębokości. Są przede wszystkim mułożercami, niektóre formy są
pasożytami. Zasiedlają wszystkie morza i oceany, wiele gatunków ma zasięgi lokalne, zaś inne są kosmopolitami. Do gromady chitonów (Polyplacophora) zalicza
się mięczaki, o spłaszczonym grzbietowo-brzusznie ciele oraz muszli wykształconej w postaci 8 płytek zachodzących na siebie dachówkowato. Chitony
występują prawie we wszystkich morzach pełnosłonych. Żyją na dnie na
różnych głębokościach. Formy przybrzeżne żywią się głównie okrzemkami i innymi drobnymi glonami, zeskrobywanymi tarką, podczas gdy bytujące
w głębinach są zapewne drapieżnikami.
Do 2 gromad o nikłej liczbie gatunków żyjących współcześnie należą jednotarczowce i walconogi. Współcześnie żyjącego przedstawiciela jednotarczowców (Monoplacophora) wyłowiono po raz pierwszy w roku 1952 podczas duńskiej
wyprawy na statku „Galathea”, z Pacyfiku u wybrzeży Ameryki Środkowej. Są
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to zwierzęta o spłaszczonym ciele, mieszczącym się w miseczkowanej muszli,
której szczyt tkwi w mule, a stroną brzuszną zwrócone są ku górze. Żyją na dnie
mulistym, na dużych głębokościach, nawet do 6000 m. Walconogi (Scaphopoda)
mają ciało wydłużone, spłaszczone, umieszczone w muszli rogowatego kształtu,
ku tyłowi zwężonej, na obu końcach otwartej. Żyją w morzach o zasoleniu
powyżej 30‰, szeroko rozprzestrzenione geograficznie: są więc wybitnie eurytermiczne. Większe bogactwo gatunków notuje się w głębszych wodach, nawet poniżej 5000 m, w płytkich wodach przybrzeżnych jest ich niedużo, a preferują tam
dno zasłane dość gruboziarnistym piaskiem. Walconogi zdobywają pokarm za pomocą nitkowatych wyrostków. Pokarmem są rozmaite drobne organizmy, szczególnie otwornice.
Ślimaki (Gastropoda) mają ciało niesymetryczne, przystosowane do pełzania
lub pływania, opatrzone jednolitą muszlą o różnych kształtach, niekiedy
szczątkową lub całkowicie zanikłą. Są to zwierzęta morskie, słodkowodne i lądowe. W środowisku morskim bytuje zdecydowana większość żyjących obecnie
ślimaków. Występują one we wszystkich morzach, jednak największe ich bogactwo notowane jest w płytkich, ciepłych wodach mórz podzwrotnikowych.
Ślimaki są to zwierzęta związane z podłożem, niewiele z nich prowadzi pelagiczny tryb życia, jak skrzydłonogie (Pteropoda), których formy mające muszle
odżywiają się roślinami, zaś formy bezmuszlowe są drapieżnikami, odżywiającymi się drobnymi bezkręgowcami. Na rozmieszczenie ślimaków w morzu
wpływają następujące czynniki: temperatura wody, zasolenie, charakter dna,
stopień porośnięcia roślinnością oraz głębokość. Największe bogactwo gatunków jak i największa liczebność notowane są na dnie skalistym. Występują
tu formy mocne, gruboskorupowe, które silnie przyczepiają się do podłoża.
Wiele z nich kryje się w szczelinach skał. Również w rafach koralowych bogata
jest fauna ślimaków, szczególnie form barwnych, o muszlach mających wymyślne kształty. Na dnie piaszczystym żyje stosunkowo mniej ślimaków. Preferowanym przez ślimaki siedliskiem są zarośla roślinności morskiej. Notuje się tam
dużo form bezmuszlowych, a z oskorupionych przeważają formy drobne. Rejony słonawowodne, ujść rzecznych, zatok mają faunę ślimaków przemieszaną
z formami słodkowodnymi.
Małże (Bivalvia) to mięczaki o dwubocznie symetrycznym ciele, z boków
spłaszczonym, zaopatrzonym dwuklapową muszlą. Żyją głównie w morzach,
obecne są także w wodach słodkich. Odżywiają się zawiesiną, w której zawarte
są zarówno organizmy planktonowe, jak i zmącony muł denny. Małże w większości żyją zagrzebane w piasku lub mule. Kontaktują się z wodą przez syfony
lub otwory wciekowe i wyciekowe znajdujące się z tyłu muszli. Wiele jest też
form osiadłych, bytujących na twardym podłożu. Formy te przytwierdzone są
do podwodnych przedmiotów za pomocą bisioru, np. omułki, lub przyrastają
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do podłoża na stałe jedną połówką muszli, np. ostrygi. Inne drążą w skałach lub
w drewnie, jak świdrak okrętowy (Teredo navalis), który świdruje drewno mechanicznie, trąc muszlą z ostrymi wyrostkami. Podobnie drążą w skałach
niektóre gatunki, natomiast inne rozpuszczają skały wapienne za pomocą wytworzonej przez siebie kwaśnej wydzieliny. Formy osiadłe żyją w koloniach lub
tworzą ławicę, np. omułek jadalny pokrywa czasami kamienie, falochrony itp.
zwartymi łanami. Największa różnorodność gatunkowa notowana jest w płytkiej strefie przybrzeżnej do głębokości 30 m, głębiej jest ich mniej, a muszle są
mniej barwne. Dno muliste jest mniej urozmaicone gatunkowo od piaszczystego, zaś liczebność jest nieraz znaczna. Również w wodach słonawych fauna
małżów jest jakościowo uboga, natomiast ilościowo bogata. Najwięcej gatunków
notuje się w ciepłych morzach podzwrotnikowych, gdzie występują formy najbarwniejsze i największe, np. przydacznica (Tridacna). Na dużych głębokościach
żyje niewiele małżów; są to formy z bardzo cienką, bezbarwną lub białawą
muszlą. Małżami żywi się wiele zwierząt: drapieżne ślimaki, rozgwiazdy, z ptaków wiele gatunków mew i kaczek, a z ssaków foki, zwłaszcza morsy.
Głowonogi (Cephalopoda) to mięczaki dwubocznie symetryczne, o dużej głowie, z otworem gębowym otoczonym wieńcem ramion z przyssawkami. Muszla
zewnętrzna obecna u łodzika lub wewnętrzna, wapienna albo rogowa, czasami
jej brak. Występują we wszystkich oceanach i morzach, których zasolenie wynosi powyżej 30‰. Łodzik (Nautilus) jako jedyny z bardzo obszernej grupy wymarłych głowonogów ma ograniczony zasięg występowania – obejmuje zachodni rejon Pacyfiku w okolicach Wysp Sundajskich. Jest zwierzęciem bentonicznym, żyjącym na niewielkiej głębokości. Obserwowane puste muszle
roznoszone są na dalekie odległości, nawet w rejony Oceanu Indyjskiego. Pozostałe głowonogi występują w rejonach przybrzeżnych, wodach powierzchniowych otwartego morza i w wielkich głębinach do kilku tysięcy metrów. Są
one odporne na różnice ciśnienia, gdyż swobodnie prze noszą się z warstw po wierzchniowych do głębszych i z powrotem. Głębinowe głowonogi są albo
całkowicie przez roczyste, albo intensywnie purpurowe. Największe bogact wo gatunków notuje się w ciepłych morzach pod zwrotnikowych, w morzach
okołobie gunowych żyje stosunkowo niewiele głowonogów. Głowonogi są
zwierzętami drapieżnymi, same zaś stanowią żer dla ryb, ptaków, fok i uzę bionych wielorybów.
Ze stawonogów (Arthropoda) współczesnych licznie obecne w środowisku
wodnym są skorupiaki (Crustacea), mające symetrię dwuboczną oraz rozbudowany system odnóży. Ciało pokryte jest pancerzem, w rozwoju występuje metamorfoza. Ze względu na znaczne zróżnicowanie w budowie, wyróżnia się
kilka rzędów. Wioślarki (Cladocera) żyją głównie w wodach słodkich, nie wiele
gatunków jest mieszkańcami mórz (rodzaje Evadne, Podon). Żywią się głównie
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odcedzoną zawiesiną, choć niektóre prowadzą drapieżny tryb życia. Małżoraczki (Ostracoda) przede wszystkim są mieszkańcami wód słodkich. Widłonogi (Copepoda) są głównie mieszkańcami mórz, będąc składnikiem planktonu morskiego. Stanowią one podstawowy element pożywienia ryb. Znane są także formy
denne (Harpacticoida). Wiele jest gatunków pasożytniczych. Wąsonogi (Cirripedia) żyją w płytkich, przybrzeżnych rejonach wód, jako formy osiadłe na różnego typu podłożu. Bytując na muszlach mięczaków lub pancerzach skorupiaków
mogą być przenoszone na znaczne odległości. Do pancerzowców (Malacostraca)
należą rzędy: Leptostraca i Stomatopoda, obejmujące prymitywne gatunki morskie. Również typowe dla środowiska morskiego są gatunki pancerzowców
z rzędów Mysidacea i Cumacea. Pierwsze z nich są pelagiczne, natomiast drugie
żyją na dnie, często zagrzebując się w mule lub piasku. Bardzo liczną i zasiedlającą różne biotopy w morzu jest grupa równonogów (Isopoda). Żyją one na
dnie, między koloniami jamochłonów, gąbek, mszywiołów, oraz w toni wodnej,
zarówno w rejonach przybrzeżnych, jak i w największych głębinach. Obunogi
(Amphipoda) bytują w rejonach przybrzeżnych mórz, a także na dużych głębokościach. Przeważnie prowadzą drapieżny tryb życia. Typową grupą morską,
żyjącą w toni wodnej są Euphausiacea. Stanowią one pożywienie dla ryb,
a zwłaszcza wale ni. Skorupiaki pokryte zwapniałym pancerzem to dzie się cionogi (Decapoda), li cznie bytujące w morzach. Wie le z nich związanych jest
ze strefą przybrzeżną, prowadząc bardzo ruchliwy tryb życia, wychodzą nie kiedy nocą daleko na brzeg.
Należący do gromady Merostomata rząd ostrogonów (Xiphosura) obejmuje
duże stawonogi dochodzące do 60 cm długości. Jest to je dyny żyjący obecnie
rząd z omawianej gromady. Ostrogony występują w dwu izolowanych ob szarach: na wybrzeżu atlantyckim Ameryki Północnej i na zachodnich wybrzeżach Pacyfiku w strefie międzyzwrotnikowej. Żyją w płytkich rejonach
przybrzeżnych zagrzebując się zwykle w mule.
Kikutnice (Pantopoda) to drobne stawonogi o stosunkowo silnie rozwiniętych
odnóżach. Żyją wyłącznie w morzach w strefie przybrzeżnej wśród glonów i na
koloniach różnych zwierząt, głównie Hydroidea, którymi się żywią.
Szkarłupnie (Echinodermata) to zwierzęta o typowej pięcioramiennej budowie, są wyłącznie morskie z silnie zaznaczonym stenohalizmem. Występują zarówno w wodach przybrzeżnych, jak i w wielkich głębinach. Bytują na różnego
typu podłożu, niektóre zagrzebują się w dnie. W koloniach koralowców żyje
wiele wężowideł, jeżowców i strzykw. W strukturze biocenozy szkarłupnie odgrywają ważną rolę, gdyż występując masowo zużywają duże ilości pokarmu,
przeważnie są to rozkładające się ciała różnych organizmów oraz organiczny
detrytus. Ponadto strzykwy i liliowce odżywiają się planktonem, zaś wiele rozgwiazd jest drapieżnikami żerującymi na przeróżnych robakach, innych
szkarłupniach, mięczakach i rybach.
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Szczecioszczękie (Chaetognatha) to drobne, w większości planktonowe
zwierzęta, robakowato wydłużone w kształcie strzały z wiązkami haczykowatych szczecin ułożonych po bokach głowy. Są wyłącznie morskie, silnie stenotermiczne, w większości to formy ciepłowodne, bytujące w warstwie powierzchniowej do głębokości 200 m. Są też formy żyjące głębiej, nawet do 3000 m.
Szczecioszczękie są drapieżnikami, polującymi na skorupiaki, meduzy i młodociane formy ryb.
Swoistą grupą zwierząt, niedawno poznaną są Pogonophora. Mają ciało robakowate, silnie wydłużone, kilkaset razy dłuższe od szerokości, podzielone na
kilka odcinków o różnym wyglądzie. Są to typowi mieszkańcy głębin morskich
(od 2000 do 10 000 m). Prowadzą osiadły tryb życia, bytując w twardych norkach przez siebie wytworzonych. Odżywiają się planktonem, a właściwie detrytusem, odfiltrowując otaczającą je wodę. W rozwoju brak stadium wolnej
larwy.
Rzadką grupą zwierząt morskich są przedstrunowce, zwane też półstrunowcami (Protochordata = Hemichordata) z aktualnie żyjącymi dwiema gromadami. Jelitodyszne (Enteropneusta) bytują zagrzebane w piasku lub mule przybrzeżnych rejonów mórz, tylko nieliczne gatunki są głębinowe. Preferują wody cieplejsze. Są to
drobne robakowatego kształtu zwierzęta, żyjące w wydrążonych przez siebie korytarzykach w dnie. Pióroskrzelne (Pterobranchia) to drobne zwierzęta, workowatego kształtu z charakterystycznym wieńcem piórowatych ramion otaczających otwór gębowy. Żyją przeważnie w morzach półkuli południowej i rejonach Arktyki. Są bardzo rzadkie. Bytują na dnie, osadzone na różnym podłożu, żywym
również, przeważnie na niewielkich głębokościach.
Strunowce (Chordata) jest to obszerny typ, licznie reprezentowany w środowisku morskim. Podtyp osłonice (Tunicata) obejmuje organizmy wyłącznie
morskie, związane z wodami pełnosłonymi. Prowadzą wolny lub osiadły tryb
życia, formy osiadłe zasiedlają zarówno strefy przybrzeżne, płytkie, jak i dno na
dużych głębokościach. Tworzą często liczne skupienia, również w formach pelagicznych. W większości są to organizmy drobne. Żywią się zawiesiną, zaś same
są pokarmem dla wielu zwierząt morskich. Wśród osłonic wyróżnia się 3 gromady, dla których cechą wspólną jest obecność osłony nazywanej tuniką, będącej
zwykle wytworem naskórka.
Ogonice (Appendiculariae) są organizmami pospolitymi we wszystkich morzach. Żyją w wodach powierzchniowych do głębokości 100 m, rzadko notuje
się je na znacznych głębokościach do 3000 m.
Żachwy (Ascidiacea) są bardzo powszechne we wszystkich morzach
o pełnym zasoleniu. Prowadzą tryb życia osiadły, larwy zaś są pelagiczne.
Formy kolonijne mogą być dwuletnie.
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Trzecia gromada sprzągle (Thaliacea) to również drobne organizmy, bytujące
w warstwach powierzchniowych mórz ciepłych. Wyróżnia się 3 podgromady:
iskrzyłudy (Pyrosomida) tworzą trwałe, pływające kolonie, beczułkowate (Doliolida) prowadzą samotny tryb życia, salpy (Salpida), których osobniki płciowe
tworzą okresowo skupienia, bezpłciowe żyją samotnie.
Bezczaszkowce (Acrania) to mieszkańcy mórz o wydłużonym, wyraźnie
członowanym ciele. Notowane są w strefie przybrzeżnej, do 50 m głębokości
w morzach ciepłych i umiarkowanych. Preferują dno piaszczyste, w którym się
zagrzebują na tyle, że wystaje im tylko głowa. Do bezczaszkowców należy kilkanaście gatunków, z których lancetnik jest najlepiej poznany.
Kręgowce (Vertebrata) to obszarna grupa zwierząt, z których wiele żyje
w środowisku morskim. Z bezżuchwowców (Agnatha), u których zamiast
żuchwy jest przylga, w morzach występuje minog morski i śluzica. Zamieszkują
one przede wszystkim morza o dnie mulistym. Z żuchwowców (Gnathostomata)
w morzach występują głównie ryby (Pisces), obecni są także niektórzy przedstawiciele gadów (Reptilia) (żółwie i węże morskie), ssaków (Mammalia) (wieloryby), natomiast powiązanych ze środowiskiem morskim relacjami troficznymi
jest wiele ptaków (Aves).
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4. Formacje ekologiczne

4.1. Plankton
Plankton obejmuje organizmy biernie unoszone w wodzie. Niektóre z organizmów, zaliczanych do planktonu, wykazują zdolność samodzielnego przemieszczania się w pionie dość szybko i na znaczną odległość. Do planktonu zaliczane są organizmy o różnej wielkości, ale w przeważającej większości są one
drobne. Dla celów praktycznych przyjmuje się podział planktonu na frakcje
wielkościowe: ultraplankton, o wymiarach poniżej 2 µm (plankton bakteryjny);
nannoplankton, w zakresie wielkości 2–20 µm (plankton wiciowcowy); mikroplankton, zakres 20–200 µm (plankton roślinny); mezoplankton, zakres 200–2000 µm
(plankton zwierzęcy); makroplakton, powyżej 2000 µm (plankton zwierzęcy).
Ze względu na sposób odżywiania się, wśród organizmów planktonowych,
poza bakteriami (bakterioplankton) wyodrębnia się plankton roślinny (fitoplankton), zdolny samodzielnie syntetyzować materię organiczną, oraz plankton zwierzęcy (zooplankton), żerujący na już wytworzonej materii organicznej.
Organizmy, które cały cykl rozwojowy przechodzą w toni wodnej, zaliczane
są do holoplanktonu, natomiast te, których jedynie jakieś stadium rozwojowe
zaliczane jest do planktonu, określane są nazwą meroplanktonu.
Plankton wykazuje specjalne przystosowania do życia pelagicznego,
w ce lu utrzymania się jak najdłużej w toni wodnej. Zgodnie z prawem Stoke sa organizm sferyczny o promie niu r będ zie opadał z prędkością v wyrażoną
następującą formułą

v

F
6  r  

gdzie:
F – ciężar organizmu określony przez ciężar wody przezeń wypartej;
 – lepkość wody.
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Prawo to nie sprawdza się dla cząstek powyżej pewnej średnicy (65 µm dla
ziaren kwarcu).
Wiele jest przystosowań anatomicznych wykształconych u organizmów
planktonowych w celu zmniejszenia prędkości opadania. Jest to przede
wszystkim wysokie uwodnienie ciała, np. u meduzy (Cyanea) aż 96,5%,
obecność pęcherzyków gazu lub tłuszczu w ciele organizmiu. Ponad to, jak wy ni ka z prawa Stokesa, gdy F = kr 3 (k – wartość stała), prędkość opadania będzie tym mniejsza, im promień ciała opadającego będzie mniejszy.
Jest także dużo przystosowań mor fologicznych idących w kierunku
spłaszczenia ciała, np. u meduz ciało ma kształt spadochronu, ponadto orga niz my zaopatrzone są w wypustki lub szczeciny, np. niektóre planktonowe
okrzemki. Również lepkość wody, jako czynnik fizyczny, na którego wartość
ma wpływ temperatura, deter minuje prędkość opadania. Im wyższa tempe ratura, tym mniejsza lepkość, wobec tego organizm o takich samych rozmi arach szybciej będ zie opadał w wodzie ciepłej. Obliczono, że organizm kuli sty bytujący w wodzie o temperaturze 0° winien mieć średnicę o 1/4 mniejszą
w porównaniu z analogicznym z wody o temperaturze 20°, aby prędkość
opadania była taka sama.
4.1.1. Fitoplankton
Skład

W fi toplanktonie morskim najliczniej reprezentowane są okrzemki.
Drugą grupą również liczną są bruzdnice. Ważną grupę szczególnie w rejo nach ciepłych stanowią wi ciowce wapienne i krzemionkowe. W niektórych
wodach tropikalnych obecne są specyficzne gatunki sinic.
Poniżej załączony jest wykaz głównych rodzajów glonów występujących
1
w fitoplanktonie morskim . Niektóre z nich nie są typowo planktoniczne, hodowane są często w laboratoriach albo do badań ekofizjologicznych, albo jako
pożywienie dla zwierząt morskich, na których prowadzone są doświadczenia.
Sinice
Rząd: Nostocales

Trichodesmium, Nostoc, Richelia

Kryptofity
Rząd: Cryptomonadales

Hemiselmis, Cryptomonas

Dinofity
Rząd: Prorocentrales

1

Exuviella, Prorocentrum

Zestawienie to sporządzono na podstawie pracy: M. Parke, P.S. Dixon, Check-list of British marine
algae. J. mar. biol. Ass. U.K. 1968, 48.
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Rząd: Dinophysiales

Amphisolenia, Dinophysis, Phalacroma, Ornithocercus

Rząd: Peridiniales

Amphidinium, Cochlodinium, Gymnodinium, Gyrodinium, War nowia,
Polykrikos, Oxyrrhis, Noctiluca, Glenodinium, Peridinium, Gonyaulax,
Pyrodinium, Ceratium, Goniodoma, Oxytoxum, Cladopyxis, Podolampas,
Oodinium, Blastodinium

Rząd: Phytodiniales

Pyrocystis

Haptofity
Rząd: Isochrysidales

Dicrateria, Isochrysis

Rząd: Prymnesiales

Chrysochromulina, Prymnesium, Phaeocystis, Coccolithophorineae:
Acanthoica, Calciosolenia, Calyptrosphaera, Cricosphaera, Crystallolithus,
Pontosphaera, Syracosphaera, Coccolithus, Cyclococcolithus, Rhabdosphaera

Chrysofity
Rząd: Ochromonadales

Dinobryon

Rząd: Chromulinales

Chromulina, Monochrysis, Pseudopedinella

Rząd: Dictyochales

Dictyocha (Silicoflagellateae)

Ksantofity
Rząd: Heterochloridales

Olisthodiscus, Phacomonas

Okrzemki
Rząd: Bacillariales
Podrząd: Coscinodiscinees

Coscinodiscus, Cyclotella, Melosira, Planktoniella, Porosira, Skeletonema,
Stephanopyxis, Thalassiosira

Podrząd: Biddulphiinees

Biddulphia, Cerataulina, Ditylum, Eucampia, Hemiaulus, Chaetoceros,
Bacteriastrum

Podrząd: Rhizosoleniinees

Corethron, Dactyliosolen, Lauderia, Leptocylindrus, Schroederella,
Guinardia, Rhizosolenia

Podrząd: Fragilariinees

Asterionella, Thalassionema, Thalassiothrix

Podrząd: Naviculinees

Nitzschia, Phaeodactylum

Prosinofity
Rząd: Pyramimonadales

Pyramimonas, Platymonas, Tetraselmis

Rząd: Halosphaerales

Halosphaera

Zielenice
Rząd: Volvocales

Dunaliella, Carteria, Chlamydomonas

Rząd: Chlorococcales

Chlorella, Nannochloris

W wodach przybrzeżnych i morzach wysłodzonych, np. w Bałtyku, wiele
z tych rodzajów jest nieobecnych, reprezentowane zaś są glony słonawowodne.
Rozmieszczenie

Rozwój badań ilościowych nad fitoplanktonem pozwolił na rozpoznanie
ekologicznych prawidłowości w jego rozmieszczeniu w środowisku morskim.
Aktualnie stosowanych jest kilka metod badań ilościowych fitoplanktonu. Naj-
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popularniejsze jest zliczanie pod mikroskopem osobników ze znanej objętości
wody. Wyniki tak uzyskane są przedstawiane jako liczba egzemplarzy danego
gatunku albo są przeliczane na objętość lub na zawartość węgla na podstawie
przyjętych w literaturze formuł. Na przykład dla okrzemek, które mają rozbudowane wakuole, do obliczeń tzw. objętości plazmatycznej stosuje się następujący wzór:
Vp = S · e + 0,1 · V
gdzie:
Vp
S
V
e

–
–
–
–

objętość plazmatyczna;
powierzchnia komórkowa;
objętość komórki;
gru bość wa r stwy cytop lazmatycznej przy ścien nej, sza co wa na mię dzy
1 a 2 µm, jako funkcja stosunku S/V (gdy S/V < 0,35, to e = 2;
gdy S/V = 0,36–0,50, to e = 1,5; gdy S/V = 0,51–0,89, to e = 1,0;
S/V  0,9, wzór się upraszcza do postaci Vp = V).

Biomasę fitoplanktonu wyrazić moż na także przez określe nie zawartości
pigmentów w badanej objętości wody. Zwykle stosuje się określanie koncen tracji chlorofi lu a. Również istnieją inne metody pośredniej kalkulacji biomasy fitoplanktonu, np. przez liczenie cząstek w liczniku Coultera (tą metodą liczone są także cząstki mineralne). Ponadto pojęcie o biomasie dają pomiary
cząste czkowego wę gla organicznego, cząste czkowego azotu organi cznego,
białek, węglowodanów. Uzyskane dane obciążone są błędem wynikającym
z obecności cząstek organicznych obumarłych. Materię żywą moż na określić
oznaczając zawartość ATP w próbie.
Rozmieszczenie pionowe fitoplanktonu zależy od ilości światła docierającego na daną głębokość i ograniczone jest do warstwy eufotycznej. Maksimum
liczebności fitoplanktonu w tej warstwie położone jest nie tuż pod powierzchnią,
a zawsze nieco głębiej, np. w rejonie Georges Bank usytuowane jest na głębokości 10 m, w Morzu Sargassowym na głębokości 100 m, podobnie w okolicach
Florydy, mimo iż warunki środowiskowe w tych dwóch rejonach są całkowicie
odmienne. Stwierdzono również, że w warunkach gdy temperatura, zasolenie,
zawartość tlenu i biogenów były jednorodne, maksima liczebności poszczególnych gatunków były wyraźnie zróżnicowane (rys. 3). Należy przypuszczać, iż
jest to związane ze specyficznym dla gatunku optimum świetlnym. Głębokość,
na której stwierdza się największą liczebność, nie odpowiada poziomowi najintensywniejszej produkcji, który znajduje się zawsze nieco wyżej. Większość organizmów fitoplanktonowych, a szczególnie okrzemki, jest mało ruchliwa
i podlega swobodnemu opadaniu. Niektóre jedynie, jak np. bruzdnice, wykazują większą mobilność. Stwierdzono, że Gonyaulax polyedra wykazuje wędrówki
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Rys. 3. Rozmieszczenie pionowe 5 domi nantów w fitoplanktonie w wodach przybrzeżnych rejonu
Nowego Jorku
Źródło: P. Bou gis, Ecologie du plancton marin. Masson Paris 1974.

dobowe, podczas dnia znajduje się pod powierzchnią wody, a w nocy opuszcza
się na głębokość 10–15 m.
Liczebność fitoplanktonu wykazuje wyraźną zmienność w cyklu rocznym,
z tym że charakter cyklu powtarza się z roku na rok. Cykl ten charakteryzuje się
dwoma okresami wzmożonej liczebności fitoplanktonu: na wiosnę przypada
bardzo intensywny zakwit oraz jesienią zaznacza się wyraźna zwyżka liczebności. Ta cykliczność rozwoju jest związana ze zmiennością sezonową ważnych
czynników fizyczno-chemicznych w wodzie, typową dla stref umiarkowanych
i zimnych. W rejonach przybrzeżnych cykliczność ta jest także zachowana, choć
mogą zaistnieć tam pewne jego modyfikacje, związane z brzegową specyfiką
czynników fizycznych, np. prądów, oraz z ostatnio nasilającym się zanieczyszczeniem tych rejonów. W cyklu rocznym rozwoju fitoplanktonu zaznaczone jest
wyraźnie następstwo gatunków. Podstawowym czynnikiem, który to warunkuje, jest temperatura. Najwcześniej rozwijają się gatunki zimnolubne, później
mające wyższe optimum termiczne. Na przykład w fitoplanktonie zatoki Maine
w kwietniu, gdy tempe ratura wynosi 3°C, rozwijają się gatunki Thalassiosira
nordenskioldii, Porosira glacialis, Chaetoceros diadema, w maju (6°C) Chaetoceros debio
o
lis, w czerwcu (9 C) Chaetoceros compressus, w sierpniu (12 C) Chaetoceros constrictus, Chaetoceros cinctus, Skeletonema costatum. Również w Zatoce Gdańskiej
stwierdza się wyraźne następstwo gatunków. Wczesną wiosną pojawia się zakwit okrzemek, z wyraźną przewagą w liczebności komórek gatunków z grupy
Centricae (rodzaje Chaetoceros, Melosira i Thalassiosira) oraz z grupy Pennatae gatunku Achnanthes taeniata. Liczebność tych taksonów maleje w maju, a w ich
miejsce pojawia się w większych ilościach Skeletonema costatum. Okres lata charakteryzuje się wyraźną przewagą sinic z dominującym gatunkiem Aphanizome-
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non flos-aquae, którego zakwity przypadają na przełom lipca i sierpnia. Na
początek lata (czerwiec) przypada wzrost liczebności zielenic, a od lat siedemdziesiątych notowany jest zakwit bruzdnicy Heterocapsa triquetra. Jesienią plankton Zatoki Gdańskiej zdominowany jest przez okrzemki z wyraźną przewagą
jednego gatunku Coscinodiscus granii. Dominacje poszczególnych gatunków
w rocznej rytmice rozwoju fitoplanktonu ograniczają się zwykle do krótkiego,
ściśle określonego w cyklu rocznym okresu. Maksimum liczebności danego gatunku może ulegać pewnym przesunięciom w czasie, spowodowanym różnicami w kształtowaniu się warunków klimatycznych w poszczególnych latach.
Wielkość biomasy fitoplanktonu uzależniona jest od wielu czynników wpływających na nią dodatnio i ujemnie. Całokształt tych czynników i kierunek ich oddziaływania przedstawiono schematycznie na rys. 4.

Rys. 4. Czynniki determinujące wielkość biomasy fitoplanktonu na danej głębokości
Źródło: jak na rys. 3.

Fitoplankton nie jest rozmieszczony równomiernie w warstwie eufotycz nej. Poziomy bogate są ułożone na przemi an z poziomami ubogimi. W pozio mach bogatych liczebność komórek jest kilkakrotnie większa niż w ubogich.
Takich szczytów liczebności może być kilka, od jednego do trzech, rzadziej
cztery. Bogate w fitoplankton warstwy mogą mieć różną miąższość, od kilku
do kilkudzi esięciu metrów. Na pionowe rozmieszczenie fitoplanktonu ma
wpływ wiele czynników: stabilność warstw wodnych, szczególnie piknokliny,
natężenie światła, koncentracja biogenów, turbulencyjne prądy i sejsze oraz
prądy poziome, także sedymentacja i wyjadanie przez zooplankton.
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W wysokich i umiarkowanych sze rokościach geograficznych, wiosną
przy intensywnym mieszaniu się wód, częstym zjawiskiem jest równomierne
rozmieszczenie fitoplanktonu. Wraz z tworzeniem się se zonowej warstwy
skoku gęstości obser wuje się tworzenie skupień komórek. Latem pionowe
rozmieszczenie fi toplanktonu staje się zwykle bard zo nierównomierne, ze
szczytem w warstwie skoku gęstości. Jesienią zanika sezonowa warstwa sko ku gęstości i roz miesz czenie fitoplanktonu jest bardziej równomierne.
W stre fie tropikal nej oceanów duża stabilność występowania fitoplanktonu
utrzymuje się w ciągu całe go roku. Większe skupie nia komórek fi toplankto nu występują na głębokościach, gdzie są największe zapasy biogenów i od powiednie oświetle nie.
Liczebność fitoplanktonu wykazuje duże zróżnicowanie geograficzne i charakteryzuje się naprzemianległym występowaniem rejonów ubogich i bogatych
w kierunku od jednego do drugiego bieguna oraz specyficzną strefowością
wokółkontynentalną.
Ilościowo fitoplankton w Oceanie Atlantyckim jest roz miesz czony okrę ż nie, wzdłuż brzegów. Największą liczebność i biomasę fitoplanktonu stwier dza się w wodach nerytycznych, szczególnie tam gdzie następuje wzbogace nie w biogeny wód powierzchniowych w wyni ku zjawisk sezonowych (wymieszanie pionowe typowe dla umi arkowanych rejonów obu półkul), przy brzeż nych upwel lingów (zachodnie brze gi Afryki, obu Ame ryk i Australii)
i spływu rzecznego (przedujściowe obszary Amazonki i Konga). W średnich
sze rokościach, gdzie najwyraźniej zaznacza się sezonowość biologiczna,
różnice w licze bności i biomasie fitoplanktonu są bardzo duże. W krainie tro pikalnej, gdzie wegetacja trwa cały rok, maksymal na biomasa jest większa od
minimalnej jedynie 4–10 razy, a niekiedy i mniej. Biomasa fitoplanktonu jest
dość mała w rejonach arktycznych i antarktycznych. Znacząco się zwiększa
3
w średnich szerokościach obu półkul (10 g/m i więcej). Minimum osiąga w
rejonach cyrkulacji centralnych (często zaledwie 0,001 g/m3). W strefie równikowej zwyżkuje (do 0,1 g/m3 i więcej).
W Oceanie Spokojnym największą liczebnością i biomasą fitoplanktonu charakteryzują się rejony subarktyczny, antarktyczny i wschodniorównikowy, zaś
ubogie są północny i południowy subtropik. W każdym z tych rejonów maksymalne ilości fitoplanktonu występują w pobliżu brzegów, w strefie nerytycznej.
Zarysowane wyżej stosunki ilościowe mogą być różne w tym samym rejonie
w zależności od sezonu. W strefie tropikalnej fitoplankton rozwija się przez cały
rok, zaś w subarktycznej i antarktycznej wegetacja zachodzi tylko latem. Wegetacja jest tym krótsza, im wyższa szerokość geograficzna i np. u brzegów Antarktydy trwa zaledwie 3 miesiące. Średnia biomasa fitoplanktonu w strefie nerytycznej rejonu subarktycznego i wschodniorównikowego jest prawie taka
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3

3

sama, w pierwszym przypadku 1590 mg/m , a w drugim 2620 mg/m . W rejonie
3
oceanicznym na północy oceanu średnia biomasa osiąga wiosną 25 mg/m .
W tropikalnej zachodniej części biomasa wyraża się w miligramach i setnych
3
częściach miligrama w 1 m .
W Oceanie Indyjskim biomasa fitoplanktonu waha się w granicach od
3
3
0,1 mg/m , w rejonach cyrkulacji zamkniętej, do 2175 mg/m , w najbardziej produktywnych obszarach u wybrzeży Jawy. Średnie wartości nie wykazują takiej
rozpiętości i w rejonach bogatych średnia biomasa na ogół nie przekracza
3
3
30 mg/m , zaś w ubogich zawsze jest mniejsza od 2,5 mg/m .
Zakwity fitoplanktonu są zjawiskiem charakterystycznym dla niektórych
regionów w oceanach. Na przykład w okoli cach Florydy czy zachodnich
wybrzeży środ kowej Afryki czer wone zabarwienie wody jest zjawiskiem
częstym, określanym nazwą „czer wonej wody” lub „czer wonym pływem”.
Zakwity te tworzą bruzdnice, za każdym razem notuje się wów czas 1 lub 2
gatunki dominujące, np. Prorocentrum micans, Gony aulax polyedra lub gatunki
z rod zajów Gymnodinium i Cochlodini um. Liczebność komórek pod czas zak witów może osiągnąć kilka lub kil ka dzie siątków milionów w litrze, a zawar tość chlorofilu waha się w granicach wie lu setek mikrogramów w litrze. Te
czer wone zakwity występują w formie wydłużonych plam, często równo ległych do wybrzeży, o zróżnicowanych wymiarach, szerokie od kilkudzi e sięciu do kil kuset metrów, długie na wiele se tek metrów, nawet wiele kilome trów. Występowanie tych plam charakteryzuje się specyficznym cyklem:
00
00
00
tworzą się każdego rana około 10 , a znikają wieczorem między 16 a 17 , co
wyjaśnia się pozytywnym cyklem fototaktycznym bruzdnic. Zakwity takie
tworzą się w wodach spokojnych przy odpowiednim nasyce niu ich mine ral nym azotem i fosforem. Tak więc są częste w rejonach upwellingów oraz
wzmożonego spływu wód z lądu. Oprócz bruzdnic zakwi ty w morzu tworzą
także sinice (Trichodesmi um), okrzemki (Asterionella japonica) oraz wiciowce
(Mesodi nium rubrum).
4.1.2. Zooplankton
Skład

Zooplankton stanowią organizmy heterotroficzne zaliczane do grupy konsumentów, w odróżnieniu od bakterii (reducentów). W skład zooplanktonu
wchodzą przedstawiciele prawie wszystkich typów zwierząt, albo jako organizmy holoplanktoniczne, albo meroplanktoniczne. Z wiciowców są to otwornice
i promienice, z orzęsków Tintinnidae, następnie obszerna grupa parzydełkowców,
typowo morskie żebropławy. Z obszernej grupy tzw. robaków wiele gatunków
zamieszkuje morską toń wodną. Są to niektóre gatunki wieloszczetów oraz spe-
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cyficzne dla środowiska morskiego strzałki. Liczni w planktonie są przedstawiciele skorupiaków z następujących rzędów: wioślarek (Cladocera), małżoraczków
(Ostracoda), widłonogów (Copepoda), z bardzo powszechnym rodzajem Calanus,
obunogów (Amphipoda), lasonogów (Mysidacea), szczętek (Euphausiacea) i dziesięcionogów (Decapoda). Spośród wymienionych rzędów najbardziej charakterystycznymi dla planktonu morskiego są widłonogi i szczętki. Wioślarki są słodkowodne, zaledwie kilka występuje w środowisku morskim. Pozostałe, jako formy
dorosłe są w większości bentoniczne, tylko niektóre z gatunków występują jako
planktoniczne. Z holopelagicznych mięczaków można wymienić jedynie niektóre ślimaki. Są to z przodoskrzelnych dobrze pływające Heteropoda oraz
z tyłoskrzelnych skrzydłonogie (Pteropoda). Z osłonic w planktonie występują
ogonice (rodzaje Oikopleura, Fritillaria) oraz ze sprzągli rodzaje Pyrosoma, Doliolum i Salpa. Ponadto jako składniki meroplanktoniczne liczne są larwy zwierząt
bentonicznych: szkarłupni – pluteus, bipinnaria i auricularia; skorupiaków – nauplius, metanauplius, cypris, zoea, megalops, mysis, fylosoma; wieloszczetów –
trochofora; wstężnic – pilidium; mięczaków – veliger; półstrunowców-jelitodyszców (Enteropneusta) – tornaria. Również istotny element meroplanktonu stanowią jaja i larwy ryb.
Rozmieszczenie

W badaniu rozmieszczenia zooplanktonu stosuje się metody pozwalające
uzyskać dane ilościowe. W tym celu filtruje się znaną objętość wody przez siatki
planktonowe różne go typu, zwykle są to tzw. siatki zamykane albo siatki spe cjalne (siatka Clarke-Bumpusa, siatka Bongo), albo specjalne aparaty (rejestrator planktonu Hardy’ego). Te ostatnie bardziej skomplikowane przyrządy są
przystosowane do połowów poziomych. Przy poborze planktonu siatką ważna
jest szybkość wyciągania przyrządu; winna być taka, aby całość wody dostająca
się do siatki była filtrowana. Przy nadmiernej szybkości woda napływająca natrafia na opór wody nie przefiltrowanej, zawartej w siatce. Szczególnie jest to
ważne przy dużym zagęszczeniu planktonu (zakwity fitoplanktonu), gdy pory
cedzące części filtrującej w siatce ulegają zapchaniu przez organizmy. Natomiast
zbyt wolne ciągnięcie siatki, w odniesieniu do zooplanktonu, powoduje
aktywną ucieczkę organizmów przed siatką. Im wolniej ciągnie się siatkę, tym
efektywniejsze jest jej unikanie. Organizmy większe, wykazujące większą zdolność ruchu, uciekają szybciej przed przeszkodą od mniejszych. Zjawisko to zostało sformalizowane w postaci współczynnika łapania C, przy założeniu, że filtracja wynosi 100%:
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gdzie:
V – szybkość ciągnienia siatki;
R – promień siatki;
K – szybkość uciekania zwierzęcia.

Dodatkowym elementem wpływającym na błąd w zbiorze jest występowanie
planktonu w postaci agregatów o różnej średnicy. Wyniki analizy ilościowej
przedstawiane są jako liczebność poszczególnych gatunków w danej objętości
wody lub ich objętości, na podstawie przeliczeń opartych na takich samych zasadach, jakie przyjęto dla fitoplanktonu.
W liczebności zooplanktonu wyraźnie zaznacza się zmienność sezonowa
w cyklu rocznym oraz zmienność wieloletnia. Na obraz zmienności sezonowej
składają się cykle rozwoju poszczególnych gatunków. Na przykład w rejonie kanału La Manche rodzaj Pseudocalanus reprezentowany jest w znacz nych ilo ściach przez cały rok, zaś Temora w pierwszej połowie roku, a Oithona w drugiej. W Zatoce Gdańskiej przedstawiciele skorupiaków (Copepoda i Cladocera)
oraz Tintinnidae re pre zentowani są w okresie całego roku. Inne składniki zoo planktonu, a mianowi cie wrotki (Rotatoria), formy larwalne mięczaków oraz
ogonice występują głównie latem, w zimie brak ich zupełnie bądź są spora dycz ne. Głównym czynnikiem ekologicznym determinującym występowanie
poszczególnych gatunków holoplanktonicznych w danym okre sie roku jest
tempe ratura. Natomiast duża liczebność gatunków meroplanktonicznych
związana jest z cyklicznością ich rozwoju. Są one skład nikiem planktonu je dynie jako larwy. Wiele gatunków holoplanktonicznych w cyklu rocznym
produkuje więcej niż jedno pokolenie, np. Calanus finmarchicus w wodach
przybrzeżnych Szkocji aż trzy: wiosenne, rozwijające się na przełomie kwiet nia i maja z jaj złożonych w lutym, letnie, które dojrzewa w lipcu i produkuje
jaja dla pokolenia trzecie go – prze zimowującego. Pokole nia te różnią się zwy kle międ zy sobą wielkością. Najbardziej dorodne jest pokolenie wiosenne.
Zmienność wieloletnia w liczebności poszczególnych gatunków zooplanktonu jest zjawiskiem powszechnym. Niektóre wykazują tendencję zwyżkującą,
inne spadkową, niewiele jest takich, które mimo wyraźnych skoków liczebności
z roku na rok utrzymują się na tym samym poziomie.
Wiele gatunków planktonowych jest kosmopolitami. Jednakże zróżnicowanie temperatury, zasolenia i oświetlenia w środowisku morskim jest czynnikiem ograniczającym zasięg występowania gatunków. Zasięg ten jest najczę -
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ściej ograniczony do określonej strefy kli matycz nej. Na przykład mały
widłonóg Paracalanus par vus występuje we wszystkich wodach tropikalnych
i umiarkowanych, zaś nieobecny jest w wodach arktycznych i antarktycz nych; meduza Sarsia tubulosa obecna jest we wszystkich morzach północnej
strefy umiarkowanej – jest więc to gatunek wokółborealny. Często zasięg ga tunków planktonowych jest bardziej ograniczony, np. dla 2 gatunków widło nogów: Calanus helgolandicus i Calanus glacialis południk 40° długości geograficznej rozdzie la zasięg występo wania – na wschód C. hel go lan di cus, na za chód C. glacialis. Granice zasięgów poszczególnych gatunków nie są stałe,
mogą się zmie niać z roku na rok. Związane jest to z niestabil nością mas
wodnych, co powoduje zmi any warunków środowiskowych. Szczególnie
wyraźnie różnice w warunkach ekologicznych między wodami przybrzeżny mi a otwartymi oceanicznymi (temperatura, zasolenie) mają swoje odbicie w
składzie gatunkowym. W skład zooplanktonu przybrzeżne go wchodzić
mogą np.: żebropław Pleurobrachia pileus, strzałka Sagitta setosa, widłonogi Labi docera wal lastoni (typowy dla Morza Północne go), Temora longi cor nis, Acartia
tonsa, Centropages hamatus, ponadto charakterystyczne są larwy organiz mów
bentosowych. W wodach oceanicznych, charakteryzujących się warunkami
bardziej stabilnymi, obecne są inne gatunki: szczególnie ślimaki przo doskrzelne z grupy Heteropoda, krążkopławy oraz z widłonogów takie gatun ki jak Pareuchaeta norvegica, Pleuromamma gracilis, Centropages bradyi.
Obecność posz czególnych gatunków planktonicznych w danej masie
wody pozwala określić jej charakter hydrologiczny, szczególnie w odnie sie niu do takich czynników środowiskowych jak tempe ratura i zasole nie. Ta
właści wość pozwoliła na wyłonienie tzw. gatunków wskaźnikowych, do
których należą między innymi strzałki (gatunki z rod zaju Sagitta). Wody,
w których występuje Sa gitta elegans, zasadniczo są bogatsze w plankton od
tych z Sagitta setosa. Stwierdzono także, że w Morzu Północnym żywotność
larw ryb jest lepsza w wodach z Sagitta elegans.
Zooplankton morski wykazuje także zróżnicowanie w roz mieszcze niu
pionowym. Na podstawie analizy składu eufauz ji w Atlantyku Północnym
stwierd zo no, że spośród 6 ga tunków 3 zasied lają wody po wierz chnio we,
np. Meganyc ti pha nes nor ve gi ca wy stępu je na głębokości 200 m. Pozo stałe 3
no towa ne są na głębokościach znacz nie większych, np. 2 gatunki rodzaju
Thysanopoda (T. acuti formis, T. cor nu ta) wy stępują na głębo kościach po niżej
1500 m. Mogą być one zak wali fi kowa ne jako baty pe lagicz ne. Tak więc
w roz mie sz cze niu pionowym notu je się roz kład spe cyficzny dla poszcze gól nych gatunków. Pionowy roz kład liczebności zooplankto nu został sfor mali zowany prostym równa niem:
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y=a·e

–k z

gdzie:
y – biomasa (masa mokra);
z – głębokość;
a i k – współczynniki specyficzne dla rejonu i pory roku.

Równanie to wskazuje na zmniejszanie się zasobów zooplanktonu wraz
z głębokością. Prosty schemat tej zależności modyfikowany jest przez zjawi sko wędrówek pionowych.
Wędrówki pionowe wykazują prawie wszystkie gatunki zooplanktonu.
Charakteryzują się one wyraźnym cyklem dobowym, stąd przyjęło się je określać jako dzienno-nocne. Cykliczność tych wędrówek jest najlepiej poznana
u widłonoga Ca la nus fin mar chi cus (rys. 5). Według opraco wane go na pod stawie danych sche matu wę drówek tego gatunku, zoo plankton o północy
roz mie sz czony jest w całym słupie wody rów nomie r nie. O brza sku nastę pu je prze mie sz czanie się w głąb z gór nych podpo wierz ch nio wych warstw,
00
tak że około godzi ny 8 przy powie rz ch ni no to wane są po je dyncze oso b ni ki. Maksi mum li cze b ności prze su wa się co raz głębiej. W połud nie od po wie rz ch ni do głębokości ki l ku me trów jest ich całkowi ty brak. Nastę p nie
pod noszą się ku górze, tak że o godzi nie 21 00 są skon cen trowa ne w war stwie podpowierz ch niowej. Wraz z zapada niem nocy na stę pu je stop niowe
roz praszanie się osob ni ków w całej war stwie, tak aby o północy zo stała
ona rów no mie r nie zasie d lona, w ten spo sób cykl dobowy wę drówek za my ka się. Wę drów ki te w wy pad ku gatun ków ekolo gi cz nie euryp lasty cz nych obe j mują war stwy wody o zróż ni co wanych warun kach śro dowi sko wych. Prę d kość prze mie sz czania się jest róż na dla poszcze gól nych gatun ków, mnie j sza ku górze, wię ksza ku dołowi (tab. 1).

Rys. 5. Schemat wędrówek dobowych zoop lanktonu na przykładzie widłonoga Calanus finmarchicus
Źródło: jak rys. 3.
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Tabela 1
Czas trwania, zasięg i prędkość pionowych wędrówek
kilku przedstawicieli planktonu morskiego
Gatunek

Ku górze
Czas trwania (min)

Calanus
finmarchicus

Acartia
clausi

Nauplius pąkli
Balanus

Meganyctiphanes
norvegica

Prędkość
m/h

Czas twania Zasięg (m)
(min)

2,2

30

17,8

35,6

30

29,9

59,8

60

15

15

60

47

47

2

1,12

30

4,43

60

8,81

2

0,75

30

7,63
14,9

66

33,6

2

3,57

Prędkość
(m/h)

2

60
Zoea krabów

Zasięg (m)

Na dół

107

2

0,57

17,1

8,86

8

1,61

12,1

8,81

–

–

–

22,5

–

–

–

15,26

–

–

–

14,9

–

–

–

1

1,17

70,2

–

–

–

2

1,95

58,5

–

–

–

10

4,89

29,34

–

–

–

2

5,77

173,1

2

7,17

30

62,21

124,4

30

68,2

136,4

60

92,8

92,8

60

128,8

128,8

215,1

Źródło: P. Bougis, Ecologie du plancton marin. Masson Paris 1974.

Zooplankton odżywia się zasadniczo fitoplanktonem, jest więc pierwszym
ogniwem konsumentów w łańcuchu troficznym. Stopień rozpoznania diety
różnych gatunków zooplanktonu jest niezły. Calanus finmarchicus, będący głównie roślinożercą, rzadko korzysta z pożywienia zwierzęcego. Podstawą jego diety są okrzemki, od form małych, jak Skeletonema costatum (4–15 µm), do dużych
(50–100 m), jak Biddulphia, Coscinodiscus czy Ditylum. Również pobiera bruzdnice: Prorocentrum, Peridinium, Gymnodinium, lecz unika Ceratium. Wiciowce wapienne i krzemionkowe są także pobierane i również, jak wskazują na to hodowle, inne wiciowce o niedużych rozmiarach: Dicrateria, Pyramimonas,
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Chlamydomonas. Ponieważ dolna granica filtracji obejmuje wymiary 3–4 µm, wykorzystanie tak drobnych wiciowców jak Nannochloris oculata jest niemożliwe.
Również korzystanie z bakterii jako pożywienia jest wątpliwe. Ze zwierząt
pożywienie stanowią małe skorupiaki, tintinide i promienice.
Biomasa zooplanktonu górnych produktywnych warstw w Oceanie Atlantyckim w wysokich i średnich szerokościach wyraźnie zmienia się w zależności
od sezonu biologicznego, osiągając maksimum latem, zaś w tropikach i w strefie
równikowej zmienia się nieznacznie. Największe wartości biomasy (do 0,3–0,5
3
g/m i więcej) notuje się w umiarkowanych szerokościach półkuli północnej –
w Morzu Północnym. Związane jest to z intensywnym wymieszaniem wód
w początkach biologicznej wiosny, rozpoczynającej się w marcu–czerwcu (im
dalej na północ tym później), co w efekcie daje szybki wzrost liczebności planktonu. Podobna sytuacja jest na południu oceanu w rejonie subantarktycznym,
3
gdzie stwierdza się także znaczne wielkości biomasy, rzędu 0,3–0,4 g/m , chociaż
3
średnio są one w sezonie letnim mniejsze (0,1–0,2 g/m ). Duże wartości biomasy
notuje się także w rejonach intensywnych upwellingów u wybrzeży Afryki (do
3
0,5–1,2 g/m ) i na szelfie patagońskim. Najmniejsze wartości charakterystyczne
są dla rejonów centralnych cyrkulacji (0,01–0,25 g/m3) i Morza Śródziemnego.
Dane te odnoszą się do gatunków średniej wielkości, czyli tzw. mezoplanktonu,
nie obejmują organizmów większych, powyżej 2 cm długości, które zaliczane są
do makroplanktonu. Ta właśnie frakcja planktonu stanowi w zależności od rejonu 15–35% biomasy mezoplanktonu.
W Oceanie Spokojnym można wyróżnić trzy rejony o znacznej biomasie
zooplanktonu – subarktyczny, antarktyczny i wschodniorównikowy, oraz dwa
o małej – północny i południowy subtropikalne. Średnia biomasa zooplanktonu
3
dla subarktyki wynosi około 200 mg/m , chociaż są tam rejony (kurylski
3
i północnoamerykański), gdzie biomasa przekracza 500 mg/m . Mniejsza jest
3
średnia biomasa w subantarktyce i Antarktyce, w granicach 100–200 mg/m . Podobne wartości biomasy notowane są w rejonie wschodniorównikowym, jednakże w strefie nerytycznej wartości te często przekraczają 200 mg/m3, a w strefach
3
wzmożonego upwellingu – 1000 mg/m . Znaczne zwiększenie biomasy notuje się
w zachodniej części strefy równikowej u wybrzeży Indonezji, Filipin i Nowej
Gwinei. Na obszernych połaciach północnego i południowego subtropiku bio3
masa zooplanktonu jest bardzo niska i nie przekracza 25 mg/m , a czasem na3
wet 10 mg/m . W pionowym rozmieszcze niu biomasy zaz nacza się ogólna
zasada spadku jej wartości wraz z głębokością, jednakże wyodrębniają się wyraźne różnice między rejonami biegunowymi a strefą międzyzwrotnikową. Na
przykład w subarktyce jeszcze na głębokości 500 m biomasa jest większa od
3
100 mg/m , zaś w tropikach na głębokości 100 m jest zwykle mniejsza od
3
25 mg/m .
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W Oceanie Indyjskim również są obszary bogate i ubogie w zooplankton.
Obszarem szczególnie ubogim jest rejon subtropikalny, gdzie biomasa zooplan3
ktonu niekiedy jest mniejsza od 10 mg/m . Duże wartości biomasy zooplanktonu notowane są w całym Morzu Arabskim, wraz z Zatoką Perską i Adeńską. Prawie w całej północnej części oceanu biomasa zooplanktonu w metrze sześcien3
nym nie jest mniejsza od 100 mg/m , a u wybrzeży Indii i Półwyspu Arabskiego
3
przekracza nawet 200 mg/m . Również takimi wielkościami biomasy zooplanktonu charakteryzuje się Morze Andamańskie. W Zatoce Bengalskiej większe
wartości biomasy zooplanktonu spotyka się tylko w strefie przybrzeżnej, a w ot3
wartej części wynosi ona od 50 do 100 mg/m . Biomasa w Oceanie Indyjskim,
tak jak w innych rejonach, wyraźnie zmniejsza się wraz z głębokością i w otwartym oceanie w głębszych warstwach obniżyć się może w porównaniu z wodami
powierzchniowymi ponad 1000 razy.

4.2. Bentos
Bentos obejmuje wszystkie te organizmy, które związane są z dnem. Podobnie jak w planktonie wyróżnia się w bentosie formy holobentoniczne, których
cykl rozwojowy w całości przebiega na dnie, oraz formy merobentoniczne,
których co najmniej jedna faza rozwojowa przebiega w planktonie. Tych ostatnich jest bardzo dużo, ponieważ jest prawie regułą u organizmów bentosowych, że jaja i stadia larwalne są planktoniczne, co pozwala im na utrzymanie
własnego areału bytowania oraz zasiedlanie nowych przestrzeni.
Przyjmując kryterium wielkości, ze względu na techniki zbioru materiału
wydziela się w bentosie trzy frakcje: makrobentos > 2 mm, meiobentos
2,0–0,2 mm i mikrobentos < 0,2 mm. Mikrobentos obejmuje wszystkie te organizmy, których gołym okiem nie da się zobaczyć (bakterie, jednokomórkowe
glony, itp.), żyją one na dnie lub w dnie i stanowią źródło pożywienia dla form
większych. Odgrywają ważną rolę ekologiczną w procesach przebudowy materii organicznej, a szczególnie jej mineralizacji. Do meiobentosu zalicza się małe
organizmy wielokomórkowe oraz młodociane stadia form dużych, zaś makrobentos stanowią wszystkie te rośliny i zwierzęta żyjące na dnie morskim, które
można zobaczyć gołym okiem.
Czynnikiem różnicującym rozmieszczenie bentosu jest charakter mechaniczny podłoża. Ogól nie można wyodrębnić trzy typy podłoża: skaliste,
twarde – kamieni sto-piaszczyste i miękkie – piaszczysto-muliste. Podłoże skaliste jest substratem stabilnym i odpowiednim dla organizmów przytwierdzających się. Skały rozmieszczone w strefie eufotycznej, stanowią doskonałe siedlisko dla makroglonów, wśród których bytuje bogata fauna. Podłoże piaszczyste
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składające się z drobnych ziaren piasku jest siedliskiem specyficznym ze
względu na mobilność. Przemieszczanie się mas wodnych powoduje ruch piasku. Podłoże to mogą zasiedlać organizmy na tyle duże i zaopatrzone w mocne
zewnętrzne szkielety, że ich ciało nie zostaje mechanicznie zniszczone, lub tak
drobne, że mieszczą się w przestrzeniach tworzących się między ziarnami piasku. Muszą być one także otoczone grubymi okrywami, by nie zostały zgniecione
podczas przesuwania się ziaren piasku. Tak więc ważnym biologicznie czynnikiem jest stopień stabilności podłoża. Ziarna piasku większe od 2 cm są wprowadzone w ruch, gdy woda przemieszcza się z prędkością ponad 2 cm/s. Ziarna
piasku około 1 mm przemieszczane są przy prędkości wody 0,5 m/s. Podłoże
miękkie składa się z drobnych osadów, których poszczególne komponenty nie przekraczają wielkości 0,001 mm. Są one pochodzenia terygenicznego i biogenicznego.
Dzięki dobremu natlenieniu górnych warstw osadów, są dobrym siedliskiem dla
wielu mikroorganizmów.
4.2.1. Fitobentos
Fitobentos zasiedla wąski pas strefy przybrzeżnej, ograniczony możliwościami fotosyntezy. Pas ten stanowi nie więcej niż 4–5% całości morskiego dna. Zasięg jego wynosi przeciętnie 50–60 m, jedynie w bardzo przezroczystych wodach
glony notuje się do głębokości 200 m. Z kolei w mętnej wodzie niektórych zatok
(np. Zatoki Puckiej) roślinność rzadko przekracza 5–6 m.
Charakter ekologiczny zasiedlenia podłoża przez glony jest zróżnicowany.
Jednokomórkowe okrzemki mogą penetrować podłoże piaszczyste i muliste na
głębokość wielu milimetrów. Niektóre sinice borują twarde podłoże rozpuszczając
je; mogą to być kamienie lub twarde substraty pochodzenia biologicznego (muszle,
rafy koralowe). Praktycznie powierzchnia podłoża, w tym substratów martwych
i żywych, pokryta jest mikrobentonicznymi okrzemkami. Jednak o barwności tego
rejonu decydują duże glony o zróżnicowanych morfologicznie plechach. Są one
przytwierdzone do skał lub do pojedynczych kamieni, występują także na okrywach
żyjących lub obumarłych zwierząt. Wiele glonów jest fakultatywnymi lub obligatoryjnymi epibiontami lub symbiontami. Te ostatnie stanowią przede wszystkim jednokomórkowe zooksantelle żyjące jako jednokomórkowe symbionty wie lu bezkręgowców (Porifera, Cnidaria, Mollusca i in.).
Niektóre zielenice i krasnorosty mogą same syntetyzować wapń. Spośród
zielenic dotyczy to kilku rodzajów sublitoralnych, np. tworzącego zbite darnie
Halimeda. Z krasnorostów liczni są przedstawiciele rodziny Corallinaceae, w litoralu
europejskim reprezentowani przez rodzaje Corallina, Amphiroa, Lithophyllum, Lithothamnion, Pseudolithophyllum, Fosliella i in. Dwa pierwsze mają plechy wyprostowane i rozgałęzione, natomiast pozostałe to formy skórzaste, przeważnie różo-
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wonabiegłe. Na obumarłych plechach tworzą się nowe, tak więc w efekcie procesu stopniowego narastania powstają pokłady wapnia.
Makroglony tworzą w wielu rejonach litoralu rozległe zarośla lub wręcz
lasy, w których dominuje często 1 gatunek, tworząc z innymi czynnikami środowiskowymi specyfikę danego biotopu. Największe tego typu lasy znane są z pacyficznych wybrzeży Ameryki. Tworzą je takie rodzaje brunatnic jak Nereocystis
i Macrocystis, których plechy osiągają ponad 100 m długości.
Skład
– Mikrofitobentos

Mikrofitobentos stanowią formy jednokomórkowe, żyjące pojedynczo lub
tworzące kolonie cenobialne. Sinice pojawiają się często w warunkach ekstremalnych, porastając substraty zarówno żywe, jak i obumarłe. Tworzą zbiorowiska pojedynczych komórek nitkowatych, darni lub płaskich, galaretowatych skupień o barwach od niebieskozielonej do czarnej. Innym składnikiem tej frakcji są okrzemki,
które zasiedlają litoral do dość znacznych głębokości, sięgających nawet 100 m,
w postaci złotobrązowych nalotów zwykle na obumarłych roślinach. W skład
tej frakcji wchodzą przede wszystkim formy wydłużone, o syme trii dwubo cz nej, w znacznej części zdolne do samodzie lnego ruchu (Pennatae). Dno muliste oraz różnego typu substraty organiczne, szczególnie organizmy obumarłe,
porośnięte są przez grzyby z grupy grzybów niższych (Phycomycetes).
– Makrofitobentos

Formy makroskopowe zasiedlające litoral należą do zielenic, brunatnic, krasnorostów i roślin naczyniowych. Makroglony tworzą albo monokultury, w których panuje jeden gatunek i najwyżej jest on porośnięty formami epifitycznymi,
albo zbiorowiska wielogatunkowe, w których obecni są przedstawiciele wspomnianych 3 gromad glonów. Pod względem wielkości ogólnej biomasy największą
rolę odgrywają brunatnice, drugie miejsce zajmują krasnorosty.
Brunatnice to przede wszystkim glony morskie, zaledwie kilka gatunków
jest słodkowodnych. Notowane są w strefach umiarkowanych i zimnych.
W gromadzie tej wyróżnia się między innymi następujące rzędy: Ectocarpales
z szeroko rozprzestrzenionym kosmopolitem Ectocarpus siliculosus oraz z coraz
liczniej notowanym w Bałtyku Pylaiella litoralis, mającym trychalne, rozgałęzione plechy; Sphacelariales z rodzajami Sphacelaria, Halopteris i in., u których nitkowata plecha tworzy skupienia wiązkowo-miotłowe; Cutleriales (Cutleria, Zanardinia i in.) oraz Dictyotales (np. Dictyota, Padina) o plesze łatowatej; Laminariales
o plechach dużych, zróżnicowanych morfologicznie na część ryzoidalną, łodygokształtną i liściokształtną; Fucales, o plesze łatowatej, rozgałęzionej, szczególnie licznie notowane w litoralu mórz zimnych. U wybrzeży Europy częste są
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2 gatunki – morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) i morszczyn piłkowany (Fucus serratus).
Krasnorosty, z wyjątkiem niedużej liczby gatunków, są glonami morskimi
zasiedlającymi bental. Wykazują one duże zróżnicowanie morfologiczne, rzadko jednokomórkowe, z reguły są wielokomórkowe, bardzo różnorodnie wykształcone, przeważnie rozgałęzione. Niektóre gatunki krasnorostów charakteryzują się wąskim zasięgiem występowania. U wybrzeży północnoeuropejskich typowymi dla supralitoralu są Porphyra laciniata i Bangia fuscopurpurea, dla litoralu
– Ceramium diaphanum, C. rubrum, Chondrus crispus, Gigartina mammillosa, dla
sublitoralu – gatunki z rodzaju Polysiphonia, Lithothamnion, Corallina, Delesseria.
Zielenice reprezentowane są w środowisku morskim przez niespełna 10%
gatunków. Z takich rzędów jak Ulotri chales czy Cladophorales w bentosie jest
obecnych kilka rodzajów, np. Ulva, Enteromorpha, Cladophora, Chaetomorpha.
Typowy dla bentosu morskie go jest rząd Siphonales, do które go należą między innymi przedstawiciele rod zaju Codi um o ciemnozielonych, mięsi stych
plechach, oraz częste w Morzu Śródziemnym Caulerpa prolifera i Acetabularia mediteranea.
Rośliny kwiatowe w niektórych rejonach litoralu mórz stanowią ważny element składowy bentosu, choć reprezentowane są w środowisku morskim przez
znikomą liczbę gatunków. Do najpowszechniej występującego gatunku,
szczególnie w północnym Atlantyku należy Zostera marina. Morze Śródziemne
porośnięte jest na znacznych obszarach gatunkiem Posidonia oceanica o liściach
szerokości 6–8 cm i długości do 1 m. W wodach tropikalnych Atlantyku bytuje
Thalassia testudinum, zwana powszechnie „żółwią trawą”.
Strefowość

Roślinność litoralu tworzy swoiste zbiorowiska, których skład gatunkowy
jest różny w zależności od głębokości, przez co wyodrębnić można wyraźne
strefy budowane przez określone gatunki. Głównymi czynnikami środowiskowymi, które determinują obecność poszczególnych gatunków na danej głębokości są: falowanie, charakter mechaniczny dna, intensywność i skład światła.
Zależność od zakresu światła wyraźnie widoczna jest w wypadku krasnorostów,
które w większości mogą rosnąć przy minimalnych ilościach światła. Jednak
niektóre z nich żyją w warunkach optymalnego naświetlenia, czyli w pełnym
świetle słonecznym. Strefowość występowania poszczególnych gatunków oraz
zróżnicowanie składu w zależności od charakteru podłoża i zasolenia obrazują
stosunki florystyczne na wybrzeżu francuskim kanału La Manche (rys. 6).
Ogólnie da się stwierdzić, że we wszystkich oceanach oraz morzach
wewnętrznych można wyróżnić trzy strefy odpowiadające mniej więcej zasięgowi supralitoralu, litoralu właściwego i sublitoralu. Na wybrzeżach euro-
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Rys. 6. Strefowość fitobentosu w kanale La Manche na zróżnicowanym wybrzeżu (materiały ze Stacji
Biologi cznej w Roscoff)

56

57

pejskich do glonów supralitoralu zalicza się gatunki rodzaju Enteromorpha, Prasiola crispa, Hildenbrandia rosea, Bangia fuscopurpurea, Calothrix scopulorum, Microcoleus chthonoplastes; do glonów litoralnych – Himanthalia lorea, Ascophyllum nodosum, Chorda filum, Fucus serratus, Fucus vesiculosus, Fucus platycarpus, Furcellaria
fastigiata, Chondrus crispus, Gigartina mamillosa, Laurencia pinnatifida, Scytosiphon
lomentaria, Rhodymenia palmata, Ceramium rubrum, Rhodomela subfusca, Chordaria
flagelliformis; wśród glonów sublitoralu obecne są Halidrys siliquosa, Laminaria hyperborea, Laminaria digitata, Laminaria saccharina, Alaria esculenta, Saccorhiza bulbosa,
Dictyota dichotoma, Lithothamnion calcareum, Corallina squamata, Delesseria sanguinea, Delesseria sinuosa, Delesseria alata, Plocamium coccineum, gatunki rodzaju Phyllophora i Desmarestia viridis.
Również rośliny naczyniowe w morzu tworzą wyraźne strefy. U wybrzeży
wschodniej Afryki piętro litoralowe zasiedlają delikatne parvozosteridae, np.
Holodule wrightii, Zostera capensis. Na granicy z sublitoralem pojawiają się magnozosteridae (Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata). Górną część sublitoralu, dobrze prześwietloną, zasiedlają amphibolidae (Thalassodendron ciliatum) oraz
towarzyszące im enhalidae (Enhalus acoroides) i syringodiidae (Syringodium isoetifolium). Najgłębiej, na granicy występowania roślinności, rosną delikatne holophilidae (Holophila sp. div.).
4.2.2. Zoobentos
Do zwierząt bentosowych w morzu zalicza się około 157 tysięcy gatunków,
wśród których dominującymi są bezkręgowce (gatunków holoplanktonicznych
w morzu jest zaledwie około 30 tysięcy). Najbogatszym w gatunki rejonem morza jest litoral. Wraz ze wzrostem głębokości liczba gatunków maleje, a w najgłębszych miejscach oceanu, w strefie hadalnej, odnotowano obecność mniej
niż 370 gatunków. Liczebność gatunków bentosu przybrzeżnego zróżnicowana
jest geograficznie, w morzach ciepłych jest ich więcej, w morzach zimnych zdecydowanie mniej. Tak więc temperatura wody jest ważnym czynnikiem ekologicznym, determinującym rozsiedlenie zoobentosu.
Ze względu na stopień związania z podłożem wyróżnia się dwie frakcje
ekologiczne fauny dennej: epifaunę i infaunę (endofaunę). Epifauna to zwierzęta żyjące bezpośrednio na powierzchni dna oraz na przedmiotach leżących na
dnie, jak muszle, trawy morskie, glony itp., zaś infauna obejmuje zwierzęta żyjące zagrzebane w piasku, mule i drążące w skałach i innych elementach znajdujących się na dnie.
Epifauna stanowi około 80% wszystkich zwierząt bentosowych. Liczba gatunków epifauny w morzach polarnych równa się liczbie gatunków infauny, zaś
w wodach tropikalnych jest znacznie większa. Związane jest to z dużym zróżni-
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cowaniem siedliskowym stref gorących, szczególnie rafy koralowe dają ogromne możliwości różnicowania się form. Typowym składnikiem epifauny są liczne,
mobilne gatunki, w większości drapieżne, które przemieszczają się krocząc po
dnie lub przepływają tuż ponad nim na krótkie odległości. Jest to tzw. bentos
wagilny, czyli ruchomy. Epifaunę stanowi także tzw. bentos sesylny, czyli
wszystkie te formy, które na stałe są związane z podłożem. Taki tryb życia wykazuje wiele gatunków spośród licznych grup zwierząt, m.in. Bryozoa, Polychaeta,
Bivalvia, Cirripedia.
Infauna liczy znacznie mniej gatunków od epifauny, przyjmuje się, że jest
ich zaledwie 30 tysięcy. Większość z nich żyje zagrzebana w mulistym lub piaszczystym dnie na różnej głębokości, kontaktując się ze środowiskiem wodnym
odpowiednio wykształconymi narządami, jak syfony u małży, lub zamieszkując
w wytworzonych przez siebie kanalikach, zwykle w kształcie litery U. Do infauny zalicza się również wszystkie te bezkręgowce, które mogą wwiercać się
w podłoże twarde (skały, drewno). Do nich należą: z gąbek rodzaj Cliona,
z małży rodzaje skalne Lithophaga, Pholas, Tridacna, Barnea oraz borujące w drewnie Teredo, Bankia, Zirphaea i mały skorupiak Limnoria. Drążenie podłoża może
być albo mechaniczne, dzięki odpowiednio wykształconym częściom ciała, albo
przez wydzielanie kwasów, jak np. u gąbek lub małża Lithophaga.
Skład

Zoobentos charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Drobny
mikrobentos zwierzęcy, zasiedlający różnego typu podłoża, stanowią pierwotniaki
– wiciowce (Flagellata), korzenionóżki (Rhizopoda) i orzęski (Ciliata). Szczegól nie
licz nie w bentosie są reprezentowane bezkręgowce. Gąbki (Porifera), typowa
grupa bentosu sesylnego, zasiedlają zwykle miejsca zacienione, od litoralu aż po
największe głębiny oceaniczne. Małe, podobne do roślin hydropolipy (Hydrozoa)
żyją pojedynczo lub kolonijnie na różnych substratach osadzonych na dnie
morskim. Jedynie drobne polipy należące do Actinuloida, żyjące w podłożu
piaszczystym, zaliczane są do infauny. Koralowce (Anthozoa) stanowią charakterystyczny element życia dennego. Spośród koralowców sześciopromiennych
(Hexacorallia) należy wymienić pojedynczo żyjące, nie tworzące szkieletu ukwiały (Actinaria), które za pomocą elastycznej stopy przytwierdzają się na stałe
do twardego podłoża, glonów lub innego substratu, np. muszli kraba pustelnika, będących podłożem dla ukwiału Calliactis parasitica. Do tej grupy koralowców należą także korale madreporowe (Madreporaria), mające ektodermalny
szkielet wapienny. Jest ich prawie 2500 gatunków i stanowią tworzywo dla raf
koralowych. Na dnie są również obecne koralowce ośmiopromienne (Octocorallia)
Spośród robaków niektóre gromady są reprezentowane w bentosie morskim
licznie, inne w zakresie marginalnym. Z płazińców jedynie niektóre wirki (Tur-
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bellaria) są obecne w płytszych rejonach przybrzeżnych. Wstężnice (Nemertini)
o charakterystycznie wydłużonym ciele są jednymi z najdłuższych robaków, np.
gatunek Lineus longissimus osiąga do 30 m długości. W dnie mulistym znajdujemy szczotkoryjce (Kinorhyncha). Również w mule lub piasku żyją nieliczne gatunki wąskiej grupy robaków niezmogowców (Priapulida). Są to pierścienice
o niepewnej przynależności taksonomicznej. Spośród pierścienic dno morskie
zamieszkują liczne wieloszczety (Polychaeta), w większości litoralne, obecne
w różnorodnych siedliskach na dnie. Wśród pierścienic wyróżnia się jeszcze
2 grupy zwierząt morskich związanych z dnem – szczetnice (Echiuroidea) i sikwiaki (Sipunculoidea).
Mięczaki (Mollusca) obejmują dużą liczbę gatunków należących do morskiego bentosu, głównie z ubikwistycznymi ślimakami (Gastropoda) i małżami (Bivalvia). Typowo morskie chitony (Polyplacophora) zasiedlają zwykle pojedynczo twarde podłoże od płytkie go li toralu do głębokości 4000 m. Najwię ksze roz miary osiąga występujący na skalistym li toralu gatunek Cryptochiton
stelleri o długości ciała do 30 cm. Robakowate bruzdobrzuchy (Solenogastres)
żyją na podłożu miękkim lub zasiedlają zarośla glonów i hydropolipów.
Również na miękkim podłożu obecne są współcześnie nielicz ne gatunki
z jednotarczowców (Monoplacophora) i walconogów (Scaphopoda). Najbogatszą
w gatunki grupą mięczaków są ślimaki (Gastropoda), które w większości związane są z twardym, płytkim dnem li toralu jako epifauna. Infaunę mięczaków
na różnym podłożu – muli stym, piaszczystym lub nawet skalistym – stanowią
gatunki małży (Bi valvia = Lamellibranchia). Z dnem jako merobentos związane
są głowonogi (Cephalopoda), albo przez konieczność składania jaj na przed miotach bytujących na dnie, albo jak ośmiornice, czyli formy nektobentonicz ne, bytujące w różne go typu grotach podwodnych.
Stawonogi (Arthropoda) są licznie reprezentowane wśród form bentosowych.
Skorupiaki (Crustacea) w środowisku morskim mają podobne miejsce jak owady
na lądzie, chociaż ich liczba jest znacznie mniejsza. Wiele z nich to formy planktonowe, zaś te, które występują na dnie to przeważnie formy wagilne. Typową
grupą sesylną są wąsonogi (Cirripedia). Spośród drobnych skorupiaków niektóre
formy prowadzą pasożytniczy tryb życia. Wiele grup skorupiaków zalicza się do
nektobentosu, jak np. lasonogi (Mysidacea) i dziesięcionogi (Decapoda) z langustami (Palinura), homarami (Astacura), pustelnikami (Anomura) i krabami (Brachyura).
Na dnie w strefie przybrzeżnej żyją drobne stawonogi kikutnice (Pantopoda).
Czułkowce (Tentaculata) reprezentowane są wyłącznie przez organizmy sesylne zaliczane do 3 grup: typowo morskich Phoronidea, obecnych również
w wodach słodkich mszywiołów (Bryozoa) oraz dwuskorupowych, właściwych
dla środowiska morskiego ramienionogów (Brachiopoda). Wszystkie one związane są prze de wszystkim ze strefą przybrzeżną wie lu mórz. W głębszych rejo -
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nach obecni są przedstawiciele swoistej grupy zwierząt Pogonophora, zaliczanych do morskiej infauny.
Szkarłupnie (Echinodermata) są grupą zwierząt typową dla środowiska morskiego. Większość gatunków związana jest z dnem morskim jako epifauna. Swobodnie poruszające się po dnie rozgwiazdy (Asteroidea) żyją od litoralu aż do
głębin mających kilka tysięcy metrów. Również szeroki zasięg występowania
mają wężowidła (Ophiuroidea) notowane przeważnie na podłożu miękkim. Na
dnie piaszczystym lub ilastym występują jeżowce (Echinoidea), wykazujące znacznie mniejszą aktywność w porównaniu z rozgwiazdami i wężowidłami. Niektóre gatunki, jak licznie występujące w sublitoralu Morza Śródziemnego jeżowiec czarny (Arbacia lixula) i brązowy (Paracentrotus lividus), prowadzą osiadły
tryb życia. Niektóre jeżowce, jak np. Echinocardium cordatum, mogą przenikać do
15 cm w luźne podłoże, wygrzebując w nim niewielką komorę łączącą się ze
światem zewnętrznym za pomocą wysokiego kanału o ścianach wycementowanych śluzem. Do infauny, jako niekiedy głęboko zagrzebujące się w mule, zalicza się niektóre strzykwy (Holothuroi dea). Większość z nich to zwierzęta
pełzające po dnie. Wie le gatunków, z częstym w Morzu Śródzie mnym rodza jem Cucumaria, przytwierdza się za pomocą nóżek ambulakralnych do skał
lub szczelin skalnych. Wśród form głębinowych, przytwierdzonych lub zako twiczonych w dnie muli stym, jest wiele liliowców (Crinoidea). Nie liczne tylko, jak rodzaj Antedon, przystosowane są do życia ruchliwego i żyją w płyt szych rejonach oceanów. Rów nież w osadach przybrzeż nych re jonów mórz
bytują robakowate go kształtu zwie rzęta zaliczane do półstrunowców (Hemichordata) – jelitodyszne (Enteropneusta) z mogącym osiągnąć ponad 2 m
długości Balanoglossus gi gas oraz pióroskrzelne (Pterobranchia).
Strunowce (Chordata) obecne są na dnie, szczególnie jako formy nektobentoniczne. Spośród osłonic (Urochordata = Tunicata) zwierzętami osiadłymi są żachwy (Ascidiacea), bytujące w rejonach przybrzeżnych. Również w strefie litoralu z bezczaszkowców (Acrania = Cephalochordata) obecne są lancetniki (Branchiostoma) zagrzebujące się w piasku. Typowymi przedstawicielami nektobentosu są
kręgowce (Vertebrata) związane z dnem szczególnie przez relacje troficzne. Do
nich należą z bezżuchwowców (Agnatha) minogi i śluzice. Również organizmami bentosowymi żywi się wiele ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes),
a mianowicie mniejszych rozmiarów rekiny, które ponadto na dnie składają
swoje jaja, chimery, a przede wszystkim płaszczki, które spłaszczonym ciałem
przylegają do dna, same przez to będąc niezauważalane wyczekują łatwej zdobyczy. Spośród ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes) znaczna liczba gatunków
wykazuje mniej lub bardziej wyraźne powiązania z bentosem. Do tzw. ryb dennych zalicza się gatunki z Gobioidei, Blennioidei, Pleuronectiformes, Syngnathoidei,
Ammodytidae, Labridae.
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Strefowość

W składzie zoobentosu widać wyraźne zróżnicowanie w zależności od
głębokości. Strefa obryzgu, czyli supralitoral, z punktu widzenia warunków
ekologicznych jest siedliskiem bardzo specyficznym. Na wybrzeżach skalistych
rozprysk fal przyboju może sięgać do kilkunastu metrów, zapewniając dostateczną ilość wilgoci do życia ślimakowi przybrzeżkowi z rodzaju Littorina.
Wśród czarnych porostów na skałach i kamieniach u wybrzeży europejskich
w tej strefie żyją prymitywne owady z rodzaju Machilis, zaś w rejonach tropikalnych 3–4-centymetrowe równonogi z rodzaju Ligia. Na plażach rejonów subtropikalnych i tropikalnych charakterystyczne są kraby biegacze (Ocypode), występujące całymi stadami. Na plażach europejskich zwierzęta bardzo licznie występują w zwałach glonów wyrzuconych na brzeg. Także pospolite są gatunki
szybkich pajęczaków z rodzajów Trochosa i Tarentula, much plażowych Fucellia
oraz obunogów Orchestia i Talitrus, które o brzasku i zmierzchu skaczą w wielkich ilościach po plaży.
Litoral jako strefa dna ograniczona zasięgiem pływów wymaga od zasiedlających ją organizmów specjalnych przystosowań. Aktywność wielu zwierząt
niewątpliwie jest związana z dobowymi ruchami pływowymi wody. Niektóre
z nich, jak żyjący w południowej Kalifornii małż Donax, zasiedlający styk wody
z lądem, przesuwa się wraz z przemieszczaniem się fali pływowej. Strefa pływów jest szczególnie uciążliwym siedliskiem dla zwierząt przytwierdzonych. Są
one narażone na okresowe, bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych,
co szczególnie w rejonach tropikalnych wiąże się z silnym promieniowaniem
i jednocześnie utratą wilgoci w podłożu, także z gwałtownym wzrostem zasolenia we wszelkiego rodzaju zastoiskach, gdzie woda się utrzymuje podczas
odpływu. W rejonach polarnych panujące niskie temperatury wymagają także
specjalnych fizjologicznych przystosowań do przetrwania okresu mrozów, np.
sercówka (Cardium), piaskołaz (Mya), rogowiec (Macoma), a także nalepian (Arenicola) mogą przeżyć do jednego miesiąca w zamarzniętym piasku dna.
Z epifauny w litoralu obok ślimaków (z następujących rodzin: Cerithiidae,
Conidae, Cypraeidae, Haliotidae, Hydrobiidae, Patellidae, Trochidae, Truncatellidae),
z których najpowszechniej występującym jest Littorina, charakterystyczne dla
tej strefy są pąkle, z bardzo powszechnym u wybrzeży europejskich gatunkiem
Balanus balanoides, oraz z małży omułek Mytilus. Poniżej strefy pąkli, tuż na
styku z sublitoralem spotyka się ślimaki drapieżne. W większości mórz dominują tam ślimaki z rodzajów Purpurea (Nucella) i Thais oraz z oskorupionych: Mitra,
Phasianella, Pterocera i Xenophora. Infauna strefy litoralu piaszczystego składa się
z form mocno zbudowanych, mogących się zakopać albo ryć tunele w dnie,
lub z form mikroskopi jnych, żyjących w przestrze niach między ziar nami
piasku. Do najszybciej zagrzebujących się należą: garne le (Crangon), obunogi
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z rodzaju Haustori us oraz kraby, takie jak Emeri ta. Spośród zwierząt ryjących
należy wymie nić brzytwy morskie (Ensis). Mieszkańcy dna muliste go to
w wię kszości zwierzęta drobne, jak wielosz cze ty, lub żyjące w mule obunogi
z rodzaju Corophium. Zwierzęta strefy litoralu stanowią żer dla ptaków, szcze gólnie w okresach odpływu, kiedy są łatwo dostępne.
Sublitoral obejmuje strefę z bogatą wegetacją glonów, szczególnie wielkomorszczynów i listownic. Jest to strefa o dużej różnorodności zwierząt, dla
których rośliny stanowią schronienie, zaś niewiele z nich żywi się glonami.
Wyjątek stanowi ślimak tyłoskrzelny Aplysia, który żywi się zarówno krasnoro stami jak i brunatnicami. Rośliny sublitoralu porośnię te są bogatą fauną
mszywiołów i stułbiopławów. Mszywioły i stułbiopławy wystę pują również
na skalnych załomach, łącznie z ukwiałami. W grotach tej stre fy żyją ośmior nice i drapie żne ryby mureny o węgorzowatym kształcie. Licz ne są także bar wne ślimaki nagoskrze lne; w rejonach nie co niższych, w strefie krasnorostów
wapiennych, przeważają wie lkie formy drapieżne: Bucci num, Cassis, Murex
i Charonia. W sublitoralu obecne są także kraby, np. u wybrzeży Anglii żyją
wśród omułków duże kraby jadalne – kieszeńce (Cancer pagurus). Do ryb strefy
sublitoralnej należą między innymi wargacze, cier niki i tasze. Z infauny ty powymi są rogowiec (Macoma), nale pian (Arenicola), sercówka (Cardium), wieloszczety Nereis i Pygospio, krewetki Crangon i Leander w wodach chłodnych
oraz Penaeus z tropi ków. Na czystym piasku wielu mórz – arktycz nych,
chłodnych, a nawet ciepłych – liczny jest rodzaj małża Venus. Liczne są także
rozgwiaz dy z rodzajów Asterias i Asteropecten. Dno muli ste od kilkunastu do
około 100 m na wybrzeżach wie lu mórz zamie szkałe jest przez gęste skupie nia wężowideł z rodzaju Amphiura i Amphiodia, będące straszliwymi drapieżnikami, zaś na gładkim dnie obecny jest je żowiec Echinocardium cordatum.
Batial, siedlisko wykształcone na stoku kontynentalnym poniżej 200 m
głębokości, jest dość bogate, a przede wszystkim zróżnicowane. Obecne są tam
grupy zwierząt stare z geologicznego punktu widzenia, jak np. liliowce. Ponadto charakterystyczne są kolorowe korale, gąbki o szkielecie krzemionkowym
(Euplectella). Spośród ryb stoku kontynentalnego trzeba wymienić przerazę (Chimaera), o dużej głowie, wielkich oczach, płetwach piersiowych przypominających skrzydła i rozciągniętym biczowatym ogonie.
Abysal zasiedla znacznie zredukowana liczba gatunków, w większości kosmopolitycznych, wśród których wyodrębnić można dwie grupy: mułojady
i drapieżniki. Z mułojadów dominują przezroczyste strzykwy z rzędu Elasipoda.
Ponadto w dużych ilościach występują wężowidła z rodzaju Amphophiura,
rozgwiazdy z przedstawicielami z rodziny Porcellanasteridae oraz wieloszczety
i kikutnice. Właściwymi drapieżnikami na tych głębokościach są niektóre
rozgwiazdy, a przede wszystkim ryby z rodzajów: Sternoptyx, Gigantura i Style-
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phorus. Wraz z głębokością liczba gatunków zwierząt maleje, jednak nie zanika
całkowicie. W rowach oceanicznych stwierdzono niespełna 400 gatunków. Na
tych głębokościach dominują strzykwy, stanowiące prawie 90% wszystkich
zwierząt. Obecne są tam także ukwiały, wieloszczety, skorupiaki, drobne małże
i specyficzne nitkowate robaki Pogonophora.
4.2.3. Zbiorowiska
Zróżnicowanie mechaniczne podłoża i osadów dennych oraz specyfika warunków ekologicznych różnych biotopów dna morskiego stwarza warunki do
wyodrębnienia się swoistych zbiorowisk gatunków o charakterze biocenoz.
Zbiorowiska naskalne

Strome wybrzeża morskie są skaliste i stanowią obok raf koralowych najbogatszy w gatunki biotop morski. Przyczyna tego tkwi w stabilności podłoża,
czynnika szczególnie ważnego dla form sesylnych i półsesylnych, które znajdują (dotyczy to tych ostatnich) schronienie w spękaniach i zagłębieniach skalnych. Ponadto skały są zasiedlane przez formy borujące, które powodują
zwiększanie porowatości w litym podłożu. Podłoże skaliste, wskutek inten sywnego obumierania w re jonie litoralu, poz bawione jest osadów, co ma
szczegól ne znaczenie w osadzaniu się i przytwierdzaniu do podłoża dużych
glonów. Dzięki temu skały porośnięte są „łąkami” glonów, które stanowią
doskonałe schronienie dla wielu zwierząt, w tym również miejsce dla bez pieczne go ich roz rodu.
Skały jako solidne miejsce przyczepu potrzebne są również dla wielu
osiadłych bezkręgowców (Porifera, Cnidaria, Polychaeta-sedentaria, Bivalvia,
Bryozoa, Cirripedia) oraz licznych żachw (Ascidiacea). Wiele z nich chroni swoje
ciało wapiennymi okrywami, które po obumarciu zwierzęcia zostają na powierzchni skały, tworząc na niej inkrustacje. Podobnie inkrustują podłoże krasnorosty wapienne (Lithothamnion, Lithophyllum, Pseudolithophyllum). Tak więc na
powierzchni skał tworzy się nowa struktura podłoża chętnie zasiedlana przez
meiofaunę.
Zbiorowiska podłoża mobilnego

Podłoże mobilne, muliste, a szczególnie piaszczyste, stwarza trudne warunki do zakotwiczenia się organizmów na dnie. Jest to czynnik ekologicznie
istotny w strefie litoralu, gdzie ruchy wód powodują mechaniczne przemieszczanie podłoża. Im głębiej, tym znaczenie tego zjawiska jest coraz mniejsze. Dlatego też podłoże piaszczyste i piaszczysto-muliste zasiedlone jest przez trawy
morskie (Zostera, Posidonia), które wrastają w dno korzeniami. Spośród glonów
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liczne są drobne mikroskopijne gatunki, z okrzemek i sinic – zasiedlające górne
warstwy osadów.
Zwierzęta zasiedlające podłoże mobilne należą do typowej infauny, reprezentowanej przez przedstawicieli różnych jednostek taksonomicznych: Cnidaria,
Priapulida, Bivalvia, Scaphopoda, niektóre Gastropoda, Sipunculida, Annelida, Crustacea, Brachiopoda, Pogonophora, Echinodermata, Enteropneusta. Również obecne są
Cephalochordata i niektóre ryby kostnoszkieletowe, jak węgorze, a przede wszystkim płastugi. Bardzo istotnym elementem zasiedlającym osady denne jest meiofauna i mikrofauna bytująca w przestrzeniach między cząstkami osadów, tzn.
żyjąca w wodzie kapilarnej. Ten interstycjalny psammon składa się z pierwotniaków oraz małych robakowatych bezkręgowców.
Rafy koralowe

Rafa koralowa jest specyficzną biocenozą wytworzoną przez masowo występujące organizmy, które budują swoje twarde części ciała z wapnia, a ponadto mają zdolność warstwowego wzrostu. Podstawę strukturalną tej biocenozy
stanowią korale madreporowe. Tworzenie się raf koralowych ma zasięg ograniczony. Występują one zasadniczo w pasie wód ciepłych, ograniczonym 30° szerokości geograficznej północnej i 30° szerokości geograficznej południowej, gdyż
optymalna temperatura rozwoju koralowców wynosi około 23–25°C. Pas ten nie
jest zasiedlony przez rafy równomiernie, brak ich prawie zupełnie na zachodnich wybrzeżach kontynentów, w rejonach upwellingów, gdzie następuje
wynoszenie zimnych wód głębinowych. Ważnym ekologicznie czynnikiem jest
czystość wody. Zawiesina gromadząc się na powierzchni korali ogranicza ich
rozwój. Ponadto korale uzależnione są od dostępu odpowiedniej ilości światła
ze względu na symbiozę z grupą mikroskopijnych, brązowożółtych glonów,
tzw. zooxantelli (stadium wegetatywne bruzdnic z rodzaju Gymnodinium).
Ze względu na charakter wykształcenia rafy wyróżnia się trzy podstawowe
typy: 1) rafy przybrzeżne (bezpośrednio przylegające do lądu, przy odpływie
odsłania się obszerny płaski szczyt rafy), 2) rafy barierowe lub zaporowe (oddzielone od lądu pasem wody – laguną; najlepszym przykładem jest Wielka
Rada Koralowa), 3) rafy zatokowe albo atole (na otwartym morzu w kształcie
prze rywanego lub – rzad ziej – zamkniętego pierścienia, obejmującego niekiedy głęboką lagunę spokojnej wody). Na temat powstania raf koralowych istnieje
wiele teorii (m.in. teoria Darwina), jednak na razie problem ten jest ciągle
sporny i nie znaleziono dotychczas wyjaśnienia, które byłoby powszechnie
zaakceptowane.
Podstawowym składnikiem raf koralowych są koralowce sześciopromienne
(Hexacorallia). Rejon atlantycki jest znacznie uboższy w formy, bo występuje tam
zaledwie 35 gatunków z 26 rodzajów, w porównaniu z rejonem indo-
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pacyficznym z 700 gatunkami i 80 rodzajami. Najważniejsze rodzaje korali to:
Acropora, Madrepora, Porites, Meandrina, Favia, Fungia. Poza koralami w tworzeniu
raf uczestniczy wiele innych organizmów. Rafy w rejonach Morza Karaibskiego
i Zatoki Meksykańskiej budowane są przez hydropolipy z rodzaju Millepora,
znane pod nazwą korali ognistych lub parzących, mających szkielet zbudowany
z węglanu wapnia. U wybrzeży Brazylii i Afryki Południowej specyficzne rafy
tworzą wieloszczety z rodzaju Sabellaria, dzięki budowanym przez siebie domkom, co przy ich masowym występowaniu daje zbitą masę o grubości kilku metrów. W litoralu Morza Śródziemnego rafy do wysokości 1 m tworzą, zawierające
węglan wapnia, krasnorosty z rodzaju Lithothamnion.
Rafy koralowe stanowią najbogatszą i najbardziej urozmaiconą biocenozę
morską. Starsze części rafy porastają makroglony spośród zielenic i brunatnic.
Stanowią one schronienie dla licznych zwierząt, zapewniając dobre warunki pokarmowe, tlenowe i ochronę przed drapieżcami. Struktura porowata rafy stwarza ogromną różnorodność siedliskową, stąd obecna jest zróżnicowana fauna
wagilna (kraby i inne skorupiaki) obok licznych form osiadłych, jak jamochłony,
mszywioły i mięczaki. Wiele gatunków świdrujących małży, wieloszczetów
i gąbek żyje w wapiennym szkielecie korali, który zjadany jest zwykle przez
licznie obecne w rafach strzykwy. Przebogata jest fauna ryb, która dla obszaru
Indopacyfiku wynosi około 2200 gatunków.
4.2.4. Biomasa
We wszystkich szerokościach biomasa litoralu i sublitoralu jest znacząco
wyższa od biomasy batialu i abysalu. W litoralu biomasę liczy się w kilogramach. Rzutuje na to obecność makroglonów, szczególnie morszczynów i listownic spośród brunatnic, w mniejszym stopniu zielenic i krasnorostów, a także
morskich traw. W Oceanie Atlantyckim w szerokościach umiarkowanych biomasa
2
glonów wynosi średnio około 35 kg/m , może jednak osiągnąć wartości większe,
2
do 100 kg/m . W tropikach jednakże jest znacznie niższa i nie przekracza
2
2
1–2 kg/m . Na szelfie biomasa zoobentosu średnio wynosi 100–150 g/m , zaś
w abysalu centralnej części oceanu osiąga zaledwie 0,05–0,1 g/m2 i mniej.
Najmniejsze wartości biomasy (0,005 g/m2 i mniej) stwierdzono w oligotroficznych rejonach centralnej cyrkulacji w obu półkulach. W strefie równikowej
2
biomasa wzrasta 10-krotnie (0,054 g/m ), jednakże szczególnie wysoka jest ona
poza rejonem tropików, np.: między 50° a 65° szerokości północnej osiąga
2
1–5 g/m i więcej.
W Oceanie Spokojnym biomasa bentosu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, największe wartości stwierdza się w sublitoralu, choć i tu obecna jest
duża mozaikowatość. Na przykład na tej samej głębokości w strefie
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przybrzeżnej Morza Kamczackiego i Ochockiego biomasa zoobentosu może wa2
hać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy gramów na 1 m . W najzimniejszych
2
rejonach oceanu biomasa bezkręgowców wynosi średnio do 100 g/m . W strefie
2
borealnej średnia biomasa zoobentosu osiąga u brzegów zachodnich 350 g/m ,
2
2
zaś u wschodnich 250 g/m , a dla roślin notuje się 3–4 kg/m , natomiast dla ławic
2
2
omułka 10–12 kg/m . W strefie tropikalnej wynosi ona 100 g/m . Na półkuli
południowej w kierunku ku Antarktydzie biomasa wzrasta. Średnio biomasa
bentosu w sublitoralu Antarktydy wynosi 640 kg/m2. Również w tropikach
można znaleźć rejony o dużej biomasie, są to rafy koralowe, np.: biomasa dla raf
brzegowych Nowej Gwinei, Nowej Kaledonii i Australii osiąga wartość do
2
6–10 kg/m . Przesuwając się ku głębinom biomasa bentosu zmniejsza się prawie
2
milion razy. W ubogich rejonach abysalu biomasa zawsze jest niższa od 1 g/m ,
2
a w wielu miejscach nie osiąga 0,05, a nawet 0,01 g/m .
W Oceanie Indyjskim rozmieszczenie bentosu wykazuje wyraźną wyspowość. Dla tropikalnego litoralu szczególnie charakterystyczna jest przemienność
bardzo ubogich i bardzo bogatych odcinków wybrzeża. Przegrzane piaszczyste
plaże kontynentów i licznych wysp, o niskiej zawartości materii organicznej,
skąpo są zasiedlone przez faunę. Jej biomasa osiąga tam zaledwie kilka gramów
na metr kwadratowy. Również ubogi jest bentos litoralu ilastego, występujący
zazwyczaj w lagunach i w pobliżu ujść rzecznych. Nieznaczny wzrost biomasy
notuje się w litoralu południowo-wschodniej Afryki i południowo-zachodniej
Australii (15–20 g/m2). Jedynie litoral niektórych wysp subantarktycznych charak2
teryzuje się biomasą średnio osiągającą 500 g/m i niekiedy więcej. W zaroślach
mangrowych – najbardziej charakterystycznym elemencie tropikalnego wybrzeża Oceanu Indyjskiego – biomasa bentosu osiąga największe wartości do 5–8
kg/m2, a niekiedy i więcej. Także duża jest biomasa raf koralowych, mająca jednakże największe wartości nie w litoralu, a w górnych warstwach sublitoralu,
2
gdzie bytują brunatnice, do 5–10 kg/m . Poniżej 50 m głębokości biomasa szybko
maleje. Na głębokościach około 1000 m mozaikowatość rozmieszczenia biomasy
2
zaciera się i jej wartości są prawie jednorodne, w granicach od 1,76 do 2,75 g/m .
Bentos strefy abysalnej jest bardzo ubogi. Jedynie w Morzu Arabskim biomasa
2
fauny dennej tej strefy osiąga wartości 1,9 g/m . W abysalu Zatoki Bengalskiej
2
biomasa bentosu waha się od 0,11 do 0,45 g/m . Obszerna, centralna część oceanu
2
jest bardzo uboga w faunę, której średnia biomasa wynosi zaledwie 0,04 g/m .
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4.3. Nekton
Nekton obejmuje wszystkie większe organizmy obszaru nerytycznego
i oceanicznego, które poruszają się aktywnie w toni wodnej. Możliwość rozdziału małych form nektonu od dużych form planktonu jest trudna. Aktywność
przemieszczania się planktonu, mimo niekiedy odległych wędrówek pionowych, jest ograniczona, gdyż nie są one w stanie przeciwstawiać się prądom
oceanicznym, co jest atrybutem form nektonowych.
4.3.1. Skład
Spośród bezkręgowców typowymi organizmami nektonicznymi są kalmary
(Decabranchia) z głowonogów. Zasiedlają one cały pelagial, od litoralu aż po największe głębiny. W wodach powierzchniowych występują dobrze poznane 2 rodziny Loliginidae i Ommastrephidae, z typowymi dla Morza Północnego gatunkami Loligo vulgaris i Loligo forbesi. W głębinach obecne są nie złowione dotychczas
w całości formy ogromnych kalmarów, o których istnieniu wiadomo na podstawie dowodów poszlakowych, a mianowicie wyrzuconych na brzeg ramion
sięgających 18 m długości lub śladów po przyssawkach na skórze wale ni,
o średnicy 12–15 cm.
Nekton jako formację ekologiczną budują przede wszystkim kręgowce. Spośród ryb chrzęstnoszkieletowych w toni wodnej obecne są 2 rodzaje płaszczek:
Manta i Mobula, żywiących się planktonem, oraz duże formy rekinów, w większości drapieżników, natomiast drobne gatunki związane są zwykle z dnem.
Większość ryb kostnoszkieletowych zaliczana jest do nektonu, jak np.: śledziowate, makrelowate, tuńczykowate, dorszowate i wiele innych. Nektoniczny tryb
życia prowadzą żółwie morskie (Chalonioidea) pływające swobodnie na długie
dystanse w epipelagialu oceanicznym, wychodzące na brzeg jedynie w celu
złożenia jaj. Z ssaków swobodnymi pływakami, związanymi całym cyklem życiowym z tonią wody, są walenie (Cetacea), tak fiszbinowce żywiące się planktonem, jak i drapieżne zębowce (kaszaloty, morświny, delfiny i orki), oraz inne
rozmnażające się na lądzie, np. wiele gatunków fok.
4.3.2. Dynamika ruchu
Cechą wyróżniającą nekton jest jego duża łatwość w poruszaniu się. Spowodowane jest to z jednej strony hydrodynamicznym, czyli opływowym kształtem
ciała, z drugiej zaś silną muskulaturą. Gatunki z różnych grup taksonomicznych
wykazują dale ko idącą konwergencję w kształcie ciała, co jest wyrazem ich
adaptacji do środowiska i trybu życia, jaki prowadzą. Kalmary o torpedowatym
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kształcie poruszają się ruchem odrzutowym. Manty o płaskim i rozłożystym ciele przemieszczają się posuwiście dzięki falistym ruchom dobrze rozwiniętych
płetw piersiowych. Rekiny, ryby kostnoszkieletowe oraz większość morskich
ssaków przesuwają się dzięki sinusoidalnym ruchom dobrze umięśnionego
ciała. Tak więc w pływaniu tych organizmów istotniejszą rolę odgrywają skurcze mięśni tułowia niż ruchy płetw. Przy skurczu mięśni powstaje tzw. sztywna
fala, rosnąca ku tyłowi ciała (nasadzie ogona). Szybkość ruchu tej „sztywnej fali”
jest większa niż szybkość ruchu ryby – różnica ta powoduje popychanie ryby ku
przodowi. Płetwa grzbietowa służy przede wszystkim jako swego rodzaju kil,
natomiast płetwy brzuszne i piersiowe – jako stateczniki.
W większości ryby są stosunkowo szybkimi pływakami. W ciągu jednej sekundy przebywają dystans około dziesięciu długości ciała. Prędkość ruchu śledzia i jemu pokrewnych wynosi przeciętnie 3 długości ciała na sekundę. Prędkości ruchu dużych ryb są imponujące, np. tuńczyk przebywa 13,4 długości
ciała w ciągu sekundy. Jest on szczególnie przystosowany do szybkiego pływania. Ma idealnie opływowe ciało do tego stopnia, że płetwy piersiowe i brzuszne
mogą być wciągnięte w specjalne zagłębienia ciała, nie stanowiąc żadnego dodatkowego oporu przy dużych prędkościach. Przeciętnie tuńczyk porusza się
z prędkością 60 km na godzinę. Podobną prędkość osiąga finwal, zaś delfin
i płetwal błękitny oraz żółw skórzasty – około 30 km na godzinę.
Specyficznym typem ruchu charakteryzują się tropikalne ryby latające (Exocoetidae), które w ucieczce przed drapieżcami wyskakują z wody w powietrze.
Przed wyskokiem ryba szybko podpływa pod powierzchnię wody ze zwiniętymi wzdłuż ciała płetwami brzusznymi i piersiowymi, rozwijając prędkość do
15–20 mil na godzinę. Ogon wówczas wykonuje szybkie śrubowate ruchy, około
15 uderzeń na sekundę. Osiągając najwyższe wzniesienie na fali i ustawiając się
zwykle pod wiatr, wyrzucona siłą rozpędu z wody rozpościera płetwy brzuszne
i lotem szybowcowym opada na powierzchnię wody, przebywając w powietrzu
4–20 s. Przeważnie ryba wykonuje jeden „skok”, zdarza się czasami seria 3–4,
wykonanych jeden po drugim. Długość „skoku” może być różna, niekiedy nawet do 200 m.
Ważnym elementem ekologicznym dla organizmów nektonowych jest konieczność utrzymania się w toni wodnej. Ponieważ ciężar ich ciała jest zawsze
większy od ciężaru właściwego wody, aby utrzymać się na danej głębokości
muszą się przemieszczać wykonując ruch. Aby straty energii związane z tym ruchem były jak najmniejsze, wykształciły się pewne przystosowania zmierzające
do obniżenia ciężaru właściwego ciała. Są nimi pokłady tłuszczu u rekinów
i waleni oraz takich ryb jak tuńczyk i makrela, pewną rolę w tych przystosowaniach odgrywa również pęcherz pławny. Jest on właśnie organem hydrostatycznym. Sądzi się, że jego rola jest znacznie większa u ryb słodkowodnych, niż
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u ryb morskich. Może on być wykształcony jako uwypuklenie jelita połączone
z przewodem pokarmowym lub całkowicie zamknięty. Regulacja zawartości gazowej pęcherza odbywa się bądź to przez przełyk, bądź – w wypadku zamkniętego – za pomocą tzw. owalu, organu umieszczonego w tylnej części
pęcherza pławnego, silnie unaczynionego. W pierwszym wypadku regulacja
objętości pęcherza pławnego jest szybsza niż w drugim.
Organizmy nektonowe przemieszczają się w toni wodnej albo pojedynczo,
albo w grupach rodzinnych, np. walenie i foki, lub w dużych skupiskach
tworząc ławice. Samotny tryb życia prowadzą drapieżniki stojące na szczycie piramidy troficznej. Pojęciem ławica można określić zbiorowisko ryb, w którym
rozmieszczenie i ukierunkowanie poszczególnych osobników jest jednakowe.
Skłonność do tworzenia ławic jest typowa dla ryb pelagicznych. Wielkość ławic
jest różna. Obserwowano w Morzu Północnym ławice śledzi o długości 15–17
km i szerokości 5 km. Rozległe ławice tworzą gatunki należące do makrelowatych, a szczególnie śledziowatych, jak śledź, sardynka, sardynela, kilka, szprot,
sardela i in. Kształty ławic są różne: płaskie, koliste, elipsoidalne, łukowate itp.
Stwierdzono, że kształt zależy w dużej mierze od uwarstwienia termicznego.
Gdy warstwa wody powierzchniowej, nagrzanej jest cienka, ławica przyjmuje
kształt płaskiego koła. Gdy warstwa wody nagrzanej jest większa, ławica ma
kształt łuku. Struktura ławicowa jest stała i rozpada się dopiero pod wpływem
bardzo silnych bodźców. Gdy zaistnieje jakieś niebezpieczeństwo, ryby wydalają specjalne substancje alarmujące, zbijają się ciaśniej i jednocześnie zwracają się
frontem w stronę źródła zagrożenia. Na podstawie wielu badań stwierdzono, że
głównym zmysłem utrzymującym poszczególne osobniki w ławicy jest wzrok.
Ryby ślepe i ryby pogrążone w całkowitej ciemności nie tworzą ławic. Struktura
ławicowa o zmierzchu ulega rozluźnieniu. To, że ławice w nocy nie rozpadają
się całkowicie, zachodzi dzięki zdolności wyczuwania innych osobników
węchem i za pomocą fal akustycznych wykrywanych organem linii bocznej. Ławice, co prawda o niedużych rozmiarach, tworzą również drapieżniki; spowodowane jest to łatwiejszym uzyskiwaniem sukcesu przy polowaniu w grupie.
4.3.3. Wędrówki
Ze względu na zakres wędrówek wyodrębnia się dwie grupy ryb. Gatunki
zasiedlające i wędrujące w morzach (thalassobionty) oraz gatunki słodkowodne
(potamobionty) – stanowią grupę określaną nazwą holobiontów. Druga grupa
to amphibionty, czyli gatunki dwuśrodowiskowe, które na tarło udają się z morza do rzek – są to formy anadromiczne (potamotoka), lub odwrotnie wędrujące
z rzek do morza, gdzie odbywają tarło – są to formy katadromiczne (thalassotoka).
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U rekinów i płaszczek znane są wędrówki za żerem, które nie wykazują regularności sezonowej. Inaczej jest u ryb kostnoszkieletowych, których
wędrówki mają charakter żerowiskowo-tarliskowy, są więc elementem składowym biologii gatunku. Dla każdego gatunku można określić dokładnie
marszrutę i okres wędrówek. Jako wybrany przykład niech posłużą wędrówki
północnoatlantyckiego śledzia (Clupea harengus). Gatunek ten obejmuje wiele
geograficznych i ekologicznych ras, które mają specyficzne dla siebie obszary
siedliskowe. Na przykład norweski szelfowy śledź zbiera się zimą dużymi ławicami na wybrzeżu norweskim, gdzie trze się od lutego do kwietnia na głębokości 40–70 m, przy temperaturze około 5°C. Po dwutygodniowym rozwoju larwalnym larwy podnoszą się ku górze, a po resorpcji żółtka przechodzą na dietę
planktonową i po roku osiągają długość 4 cm. Kiedy po 2–3 latach jako około
30-centymetrowe młode ryby zaczynają oddalać się od wybrzeży, podejmują
trud wędrówki w poszukiwaniu pożywienia na zasobne żerowiska północne
w kierunku Spitsbergenu, aby potem wrócić w rejony swoich tarlisk. Śledzie te
dożywające 20–25 lat wykonują podczas swego życia kilkakrotnie tę trasę.
Również ściśle określona jest trasa wędrówek ryb dwuśrodowiskowych.
Wśród gatunków anadromicznych najlepiej poznane są wędrówki łososiowatych – łososia pacyficznego z rodzaju Oncorhynchus i łososia atlantyckiego Salmo
salar. Przebieg wędrówek u obu rodzajów jest podobny. Rozród odbywa się
w górnym biegu rzeki w miesiącach jesiennych. Wiosną wylęgają się ze złożonej
na dnie strumieni ikry larwy, które już jako narybek spływają z prądem w dół
rzeki, kierując się do morza na żerowiska. Inny charakter mają wędrówki
węgorzy, które jako ryby katadromiczne żerują w wodach słodkich, szczególnie
w niżowych odcinkach rzek i przyległych zbiornikach z wodą stagnującą. Na
tarło wędrują do Morza Sargassowego, gdzie ikra składana jest na głębokości
400–500 m, czyli w warstwie skoku termicznego. Wylęgłe larwy niesione
Prądem Zatokowym docierają już po przeobrażeniu do rzek, gdzie dorastają
i po paru latach, niekiedy kilkunastu, podejmują wędrówkę rozrodczą.
U żółwi morskich znane są wędrówki rozrodcze, które wykonywane są
z dużą precyzją na tradycyjne, tropikalne wybrzeża, gdzie mieszczą się ich lęgowiska. Na przykład atlantycka populacja żółwi jadalnych (Chelonia mydas) żeruje
na roślinności wzdłuż wybrzeża brazylijskiego. Wędrują one na rozród na oddaloną ponad 2,5 tysiąca km Wyspę Wniebowstąpienia, znajdującą się w połowie
drogi między Ameryką Północną a Afryką. Tam też składają jaja i tam wylęgają
się młode, które najprawdopodobniej niesione Prądem Południoworówniko wym trafiają na wybrzeża brazylijskie. W jaki sposób dostają się na Wyspę
Wnie bowstąpienia i znajdują ją w bezkresie wód oceanicznych, naprawdę
nie wiadomo.
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Również ssaki morskie wykonują wędrówki na odległe dystanse, migrują
okresowo na miejsca rozrodu opuszczając bogate żerowiska, np. z fiszbinowców
czyni to humbak. Inne, jak orka będąca wybitnym drapieżnikiem, spędzają życie koczownicze na ciągłej włóczędze w oceanie. Są gatunki, których wędrówki
ograniczone są zasięgiem konkretnego prądu oceanicznego i poruszają się razem z nim zataczając gigantyczne koła. Jeszcze innym przykładem jest foka pospolita, zamieszkująca między innymi wody Islandii prowadzi prawie osiadłe
życie, do lęgowisk wędruje zaledwie na odległość kilkunastu kilometrów, mimo
iż pływa znakomicie. Tak więc wędrówki żerowiskowo-lęgowe są zjawiskiem
powszechnym w środowisku morskim.
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5. Biologia rozrodu

Rozmnażanie jako atrybut żywej materii realizuje się zasadniczo dwoma
sposobami. Są to: rozród wegetatywny (bezpłciowy) i płciowy. Pierwszy z nich
polega na dzieleniu się organizmu na części lub oddzielaniu się od niego części.
Z części tych po pewnych uzupełnieniach i wzroście może powstawać nowy, samodzielny osobnik. Sposób płciowy rozrodu polega na produkowaniu komórek
zróżnicowanych płciowo, czyli gamet (jaja i plemniki), które po połączeniu
tworzą zygotę, z niej po wielu skomplikowanych przemianach wykształca się
dojrzały organizm.
Rozmnażanie bezpłciowe notowane jest powszechnie u bakterii, glonów, grzybów, mchów oraz u pierwotniaków, jamochłonów, mszywiołów i osłonic. Najprostszą formą rozmnażania bezpłciowego jest podział organizmu rodzicielskiego
na dwie części, z których każda po uzupełnieniu brakującej pozostałości staje się
pełnowartościowym organizmem. Jądro dzieli się wówczas w przeważającej większości przypadków na drodze mitozy. Ten typ określany jest nazwą podziału prostego. Innym sposobem jest rozmnażanie przez pączkowanie, typowe np. dla
stułbi, kiedy niewielka część ciała organizmu macierzystego w postaci pączka oddziela się i rozrastając wykształca nowy organizm. Niektóre zwierzęta, jak kraby,
rozgwiazdy i pozostałe szkarłupnie, mają zdolność regenerowania utraconej części
ciała. Jako sposób rozmnażania się jest to wykształcone u robaków w formie fragmentacji. Polega na rozpadzie organizmu rodzicielskiego na liczne fragmenty,
z których każdy daje początek nowemu osobnikowi. Również u rozgwiazd nawet
pojedyncze ramię może zregenerować całego osobnika. Nieznajomość tego zjawiska powodowała, iż hodowcy ostryg wyłapywali rozgwiazdy niszczące hodowle,
rozcinali je i wrzucali do wody w przekonaniu, że tępią plagę drapieżnictwa. Jednakże przez nieświadomość powodowali zwiększanie się liczebności rozgwiazd.
Te proste sposoby rozmnażania są dość powszechne. Częściej jednak wykształcają się specjalne komórki i narządy, które służą wyłącznie procesowi rozrodu.
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W procesie rozmnażania bezpłciowego podstawową rolę odgrywają zarodniki. Są to specjalne komórki, zwykle o grubej okrywie, ułatwiającej przetrwanie
w nie sprzyjających warunkach środowiskowych (zbyt niskie lub wysokie temperatury, susza, itp.). Ten typ rozmnażania spotykany jest między innymi u bakterii, grzybów i glonów, a spośród zwierząt u gąbek i mszywiołów. Rośliny
wyższe również rozmnażają się bezpłciowo, np. przez wytwarzanie kłączy.
Podstawową cechą rozmnażania bezpłciowego jest to, że osobniki potomne
są genetycznie identyczne z osobnikami rodzicielskimi. W efekcie prowadzi to
do małej zmienności w populacji ze względu na utrudnione zaistnienie mutacji.
Tak więc brak zmienności dziedzicznej ogranicza znacznie możliwości przystosowawcze, a w konsekwencji przy zmianie warunków środowiskowych takiej
populacji grozi wymarcie. Dlatego też rozmnażanie bezpłciowe z ewolucyjnego
punktu widzenia jest niedoskonałe, choć ekologicznie jest bardzo ważne, gdyż
wydajne ilościowo. Ma istotne znaczenie w środowisku morskim, przy zasiedlaniu przez populację dużych przestrzeni. W toku ewolucji wykształcił się doskonalszy biologicznie sposób rozmnażania, jakim jest rozmnażanie płciowe. Sporadycznie spotykane u organizmów niższych, staje się regułą u roślin i zwierząt
bardziej uorganizowanych.
Zjawiska płciowe zachodzą u prymitywnych organizmów, np. u bakterii, które
normalnie dzielą się przez podział, jednak co pewien czas zachodzi proces koniugacji, czyli łączenia się dwu komórek, podczas którego następuje wymiana materiału genetycznego. Następnym etapem rozwoju zjawisk płciowych jest swoista
przemiana pokoleń. Polega ona na tym, że obok rozrodu bezpłciowego spotyka się
co pewien czas rozmnażanie płciowe. Jest to typowe dla chełbi, której wolno pływające meduzy, tworzące pokolenie płciowe, produkują gamety męskie i żeńskie.
Po ich połączeniu tworzy się zygota, z której rozwija się polip – forma osiadła. Jest
to pokolenie bezpłciowe, rozmnażające się wegetatywnie, z którego poprzez stadium larwy powstają znowu meduzy.
U wielu glonów występuje typowa przemiana pokoleń, kiedy pokolenie
diploidalne (sporofit) i pokolenie haploidalne (gametofit) występują na przemian po sobie. Oba te pokolenia mogą być morfologicznie identyczne lub
bardzo się różnić, aż do tego stopnia, że jedno pokolenie jest ogromną rośliną,
a drugie jednokomórkową formą.
Rozwinięte w toku ewolucji rozmnażanie płciowe oraz diploidalność dają
populacji duże korzyści przystosowawcze. Chodzi o charakter alleli. Zamaskowany w heterozygocie allel recesywny może okazać się bardzo korzystny przy
adaptacji do zmienionych warunków środowiska.
Wiele gatunków robaków i prawie wszystkie wyżej uorganizowane zwierzęta
wytworzyły specjalne organy służące do rozmnażania płciowego. Gonady, przewody wyprowadzające i inne dodatkowe narządy mogą być pojedyncze, parzyste
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lub wielokrotne. U kręgowców rozwinęły się jeszcze różne elementy anatomiczne ułatwiające zespolenie jaja i plemnika oraz zapewniające rozwój zarodka.
Wiele zwierząt niższych jest obojnakami (hermafrodytyzm); każdy osobnik ma
zarówno jądra, jak i jajniki i produkuje plemniki oraz jaja. Niektóre obojnaki są
zdolne do samozapłodnienia (np. pasożyty). Większość obojnaków zapładnia
się wzajemnie. Często samozapłodnieniu przeciwdziała nierównoczesne dojrzewanie jajników i jąder (np. u ostryg). W świecie zwierząt panuje jednak
rozdzielnopłciowość, gdy dany gatunek posiada organizmy męskie i żeńskie.
Przy omawianiu rozmnażania należy wspomnień o partenogenezie, czyli
dzieworództwie. Występuje ona w różnych postaciach u wielu grup zwierząt,
zarówno niższych jak i wyższych, jednak głównie bezkręgowców, a także u niektórych roślin. Polega ona na tym, że gameta żeńska rozwija się bez zapłodnienia. Rzadkie są przypadki, kiedy populacja składa się wyłącznie z samic
rozmnażających się tylko partenogenetycznie. W środowisku morskim zjawisko
to notowane jest bardzo rzadko.

5.1. Rośliny
5.1.1. Rozmnażanie bezpłciowe
Rozmnażanie bezpłciowe u roślin obejmuje rozmnażanie przez fragmentację plech i podział komórek oraz przez wytwarzanie zarodników. Rozmnażanie przez fragmentację plech lub tzw. cenobiów (zbiór komórek połączonych
galaretą lub otoczonych wspólną ścianą komórki macierzystej) jest bardzo powszechne. W ten sposób rozmnażają się m.in. sinice, zielenice tworzące wielokomórkowe plechy, jak Ulothrix, Ulva, oraz z brunatnic Sargassum i Fucus. Również u niektórych brunatnic i niekiedy krasnorostów wytwarzają się wielokomórkowe rozmnóżki, które po oddzieleniu się od macierzystej plechy mają
zdolność wykształcenia nowego organizmu.
Najprostszym sposobem rozmnażania bezpłciowego glonów jednokomórkowych jest podział komórki na dwie potomne wraz ze wszystkimi elementami
struktury komórkowej. U niektórych glonów, np. z rodzaju Peridinium, przed
podziałem następuje uwolnienie ciała komórki z pancerzyka, który zostaje wytworzony po podziale. U okrze mek i niektórych bruzdnic, np. Ceratium, każda
z dwu wytworzonych komórek siostrzanych otrzymuje połowę pancerzyka
komórki macierzystej. Drugą połowę wytwarza protoplast na nowo. Ponieważ
pancerzyk okrzemek składa się z dwóch nierównych części (wieczka i denka),
w wyniku podziału, gdy denko po podziale staje się wieczkiem, komórki pochodzące z generacji denka wykazują stopniowe zmniejszanie rozmiarów.
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Przed całkowitym skarleniem chroni okrzemki proces wytwarzania auksospor,
który poprzedzony jest aktem płciowym.
W rozmnażaniu bezpłciowym podstawową rolę odgrywają zarodniki lub
spory (z łac. sporae). U większości glonów zarodniki powstają we wnętrzu komórek. Są to tzw. endospory. Powstają one w zarodniach, czyli sporangiach. Po
pęknięciu ściany sporangium wydostają się na zewnątrz. Zarodniki, które powstają przez odsznurowanie części komórki, czyli nie we wnętrzu komórki, nazywają się egzosporami. Niektóre zarodniki opatrzone są wiciami i dzięki temu
mają zdolność ruchu, zwą się zoosporami lub pływkami. Nieruchome, pozbawione wici to aplanospory. Niektóre aplanospory mają kształt komórki macierzystej, czyli są to tzw. autospory. Zoospory, które mają wici w komórce macierzystej, a tracą je po opuszczeniu komórki, zwane są hemizoosporami. U krasnorostów w procesie przemiany pokoleń występują trzy typy aplanospor: monospory, karpospory i tetraspory. Wiele gatunków glonów ma zdolność wytwarzania tzw. zarodników przetrwalnikowych, charakteryzujących się grubymi
ścianami komórkowymi. Przetrwalniki mogą tworzyć się swobodnie, endogenicznie w komórce, wówczas zwane są cystami, lub są ściśle zrośnięte ze ścianą
komórki, w której powstają, są to akinety (= artrospory = hypnocysty = hypnospory).
5.1.2. Rozmnażanie płciowe
Rozmnażanie płciowe u roślin zachodzi na drodze izogamii, he terogamii
i oogamii. Zróż nicowanie to od nosi się do mobilności gamet i wie lkości ga mety żeńskiej w porównaniu z męską. Większość roślin w stanie wege tatyw nym ma komórki haploidalne – są więc one haplontami. Wytworzone przez
nie haploidalne gamety, łącząc się, dają diploidalną zygotę. Gdy już w zygo cie zachodzi me joza, haploidalne są tylko gamety. U innych, w stanie wegeta tyw nym, komórki są diploidalne (u tzw. di plontów), a haploidalne są tylko
gamety, gdyż mejoza zachodzi przy ich tworzeniu. Do di plontów zalicza się
okrzemki, nie które zieleni ce (Acetabula ria, Codium), niektóre brunatnice (Fucus, Sargassum, Ascophyllum) i rośli ny nasienne. Trzecią kategorią roślin są
haplodiplonty, u których w trakcie jednej ontoge nezy wyodrębnia się dwa
nie zależne etapy. Są to dwa pokolenia, różniące się fazami jądrowymi: z dip loidalnej zygoty powstaje diploidalna roślina, zwana sporofitem, na którym
w sporangiach wytwarzają się po proce sie mejozy haploidalne spory, z nich
wyrasta haploidalna roślina, zwana gametofitem, która wytwarza haploidalne
gamety, a te po zapłodnieniu (czyli syngamii) dają diploidalne zygoty i wów czas cykl roz wojowy jest zamknięty. Gatunki, u których gametofit i sporofit są
oddzielnymi osobnikami, nazywa się diplobiontami, natomiast gdy cały cykl
rozwojowy zachodzi na jednym osobniku, są to haplobionty.
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Następowanie po sobie, niejako rytmiczne, kolejnych pokoleń: gametofitu
dającego gamety i sporofitu – zarodniki, jest powszechne u roślin. U glonów
daje się wyróżnić 4 typy przemiany pokoleń (rys. 7).

Rys. 7. Typy przemiany pokoleń u glonów
Źródło: E. Malinowski, Anatomia roślin. PWN Warszawa 1966.

I. Typ najprostszy, notowany jest u jednokomórkowych zielenic, gdzie gametofit to gamety męskie i żeńskie, z których po kopulacji powstaje zygota,
będąca jednokomórkowym sporofitem. Zygota otacza się grubą ścianą komórkową, stając się zygosporą, która po zaistnieniu mejozy dzieli się na cztery zarodniki, będące równocześnie gametami i dlatego nazywane gonosporami. Jest
to typ przemiany pokoleń charakterystyczny dla haplontów.
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II. Typ przemiany pokoleń charakterystyczny dla innych haplontów, u których gametofit to wielokomórkowa roślina, osiągająca niekiedy znaczne rozmiary. Sporofit wykształcony jest wyłącznie przez zygotę w postaci zygospory,
z której po mejozie tworzą się zoospory lub aplanospory, a każda z nich może
dać początek nici potomnej. Taki typ przemiany pokoleń notuje się wśród zielenic z rodzaju Ulothrix i krasnorostów w klasie Bangiophyceae (np. Porphyra).
III. Typ charakterystyczny dla diplontów. Zwykle są to glony, u których sporofit jest wielokomórkowy i osiąga znaczne rozmiary. Stadium haploidalne jest
tu zredukowane do gamet. Jako typowy przykład może posłużyć morszczyn
(Fucus).
IV. Typ najbardziej charakterystyczny dla glonów, gdzie występuje typowa
przemiana pokoleń. Obejmuje on tzw. haplodiplonty. Gametofit i sporofit są
wielokomórkowe i podobne do siebie morfologicznie (przemiana izomorficzna)
lub różne pod względem kształtu (przemiana heteromorficzna). Przykładów
tego typu przemiany pokoleń dostarcza wiele glonów typowo morskich,
spośród zielenic (np. Enteromorpha, Ulva, Cladophora), brunatnic (np. Dictyota, Laminaria) i krasnorostów (np. Polysiphonia).
5.1.3. Sposoby rozmnażania się kilku grup roślin morskich
Chlorophyta (zielenice). Notowane są różne sposoby rozmnażania bezpłciowego. U gatunków jednokomórkowych zachodzi zwykły lub wielokrotny mitotyczny podział komórki. Wielokomórkowe lub wielojądrowe plechy mogą podlegać fragmentacji. Wytwarzanie zaopatrzonych w wici spor jest w tej grupie
glonów najczęstszym sposobem rozmnażania bezpłciowego. Pływki te powstają
albo przez wielokrotny podział dowolnej komórki w plesze, albo we wnętrzu
specjalnego zoosporangium. U form jednokomórkowych cała komórka macierzysta staje się zoosporangium. Opuszczające je komórki to najczęściej aktywne
fototaktycznie zoospory, mogące utracić wici, lub biernie unoszone aplanospory.
W rozmnażaniu płciowym u zielenic obecne są prawie wszystkie stadia.
Najprostsze występuje u jednokomórkowców, np. u Chlamydomonas eugametos,
gdzie kopulują 2 komórki, a ich zawartość jako ameboidalne izogamety łączy się
ze sobą. U innych przedstawicieli tego rodzaju przed kopulacją zachodzi
właściwa gametogeneza, podczas której komórka macierzysta dzieli się na 2–64
komórek potomnych. Te, jako izogamety zaopatrzone w wici, łączą się z innymi
genetycznie różnymi. Z zygot, w których zachodzi podział redukcyjny, wyrastają wegetatywne haplonty. U wielokomórkowych lub polienergidalnych
(komórczakowych) zielenic przeważa izogamia, zaś jednopienność (monoecia)
i dwupienność (dioecia) występują obok siebie. W tym drugim, rzadszym
przypadku (np. u Ulothrix, Ulva, Cladophora) genotypowe kształtowanie się płci

78

następuje podczas kiełkowania zygoty, gdy zachodzi podział redukcyjny. Regułą u wielokomórkowych zielenic jest to, że płciowe i bezpłciowe organy
rozmnażania tworzą się na tych samych haploidalnych organizmach. Jedynie
w ograniczonej liczbie rodzajów (Enteromorpha, Ulva, Cladophora, Chaetomorpha)
wykształciła się typowa przemiana pokoleń, gdy gametofit i sporofit to dwie
różne rośliny, które morfologicznie prawie od siebie się nie różnią. Jest to
haplo-diplobiontyczna, izomorficzna przemiana pokoleń.
Phaeophycae (brunatnice). Typy rozwojowe u brunatnic charakteryzują się
dużym zróżnicowaniem. Wszystkie je można sprowadzić do przemiany rośliny
haploidalnej (gametofitu) w diploidalną (sporofit). U niektórych (Dictyota) plecha tych dwóch generacji jest tak podobna, że odróżnić je można po analizie
struktury organów rozmnażania (tzn. po obecności sporangiów lub gametangiów). Cechą cyklów heteromorficznych jest postępujące karłowacenie gametofitów z jednej strony oraz skłonność do gigantyzmu saprofitów z drugiej. Skrajna forma tej dysproporcji wykształcona jest u listownic (Laminariales), gdzie gametofit jest mały, osiąga rozmiary mikroskopijne, zaś sporofit wyrasta w dużą
roślinę, długości 50 lub więcej metrów. Gametofity są zwykle dwupienne, przy
czym dymorfizm płciowy ograniczony jest do różnej struktury anteridium i oogonium. U brunatnic, podobnie jak u zielenic, notuje się wszystkie trzy możliwe
kombinacje gamet, a więc: izogamię (Phaeosporales), w większości przypadków anizogamię (Dictyotales, Laminariales), w skrajnych przypadkach oogamię
(Fucales).
Podział redukcyjny zachodzi zawsze podczas wykształcania się w sporangium zoospor. Z tych haploidalnych pływek rozwija się gametofit. Również może
się rozwijać z pozbawionych wici aplanospor lub tetraspor, jak u Dictyota dichotoma. Szczególny przypadek, w którym brak jest typowej haplo-diplofazowej
przemiany pokoleń, notuje się w rzędzie Fucales. Fazę diploidalną stanowi cała
roślina, zaś fazę haploidalną tylko gametangia. Na dwupiennych (np. Fucus serratus, F. vesiculosus) lub jednopiennych (niektóre gatunki rodzaju Cystoseira)
plechach obecne są tzw. konceptakle (wgłębienia w plesze), w których tworzą
się anteridia i oogonia. Podział redukcyjny zachodzi tu podczas gametogenezy.
Rhodophyta (krasnorosty). Rozmnażanie płciowe u krasnorostów można
kompleksowo przedstawić na przykładzie rodzaju Ceramium. Dojrzały, dwupienny gametofit wytwarza na końcu rozgałęzionych plech organy rozmnażania,
męskie – plemnie i żeńskie – lęgnie (karpogonium). Te ostatnie, buteleczkowatego kształtu, zaopatrzone są w tzw. włostek (trychogyne), który pełni rolę organu
przyjmującego gametę męską (spermatium). Cechą charakterystyczną dla krasnorostów jest obecność w cyklach rozwojowych nie urzęsionych gamet i spor.
Po kariogamii wyrastają z zygoty na haploidalnych gametofitach diploidalne
wici. One stanowią tzw. karposporofit, który wytwarza bez podziału redukcyj-
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nego diploidalne karpospory. Z nich wyrastają diploidalne rośliny (tetrasporofit), podobne do gametofitu. Specyfika tego cyklu polega na obecności diploidalnego pokolenia pośredniego – karposporofitu, rozwijającego się na haploidalnym gametoficie. Na tetrasporoficie w sporangiach po podziale redukcyjnym
tworzą się haploidalne tetraspory, z których wyrastają dwupienne gametofity.
Opisany cykl przemiany pokoleń przybiera różne modyfikacje. Obok przemiany izomorficznej częsta jest także heteromorficzna. W wielu przypadkach
cykl ten jest jeszcze nie rozpoznany, a szczególnie wiele jest niejasności w przebiegu faz jądrowych.
Phanerogamae (rośliny kwiatowe). Niewielka grupa zanurzonych, morskich
roślin kwiatowych (np. Posidonia, Zostera), które tworzą w litoralu zwarte łąki
podwodne, rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie przez rozrost kłączy.
W większości te kłącza są prawdopodobnie bardzo stare. Pokaźne osady po
części tworzą się z obumarłych kłączy i liści, na których rosną żywe rośliny. Na
niepozorne kwiatostany typowe dla tych roślin, których pyłki są roznoszone
przez wodę, natrafia się dość rzadko.

5.2. Zwierzęta
5.2.1. Zwyczaje rozrodcze
Cy kle roz wo jo we

U wielu morskich bezkręgowców rozwój obejmuje prawie tak kompleksowe
cykle jak u glonów, gdyż notuje się u tych zwierząt różnorodne typy rozmnażania, powiązane wzajemnym przeobrażeniem fenotypów. U wielu grup, aż do
Urochordata (Ascidiacea i Thaliacea), rozród bezpłciowy odgrywa szczególną rolę.
Każdy mitotyczny podział komórki pierwotniakowej jest traktowany jako rozród bezpłciowy. U Metazoa cel ten jest osiągany na drodze różnorodnych procesów morfogenetycznych. Najprostszy sposób to rozpad osobnika na dwie lub
więcej części (Porifera, Cnidaria, Nemertini, Polychaeta), przy czym każda z nich
ma zdolność zregenerowania pozostałości. Niektóre polipokształtne jamochłony
z grupy Cnidaria (Hydrozoa, Anthozoa, Scyphozoa) odsznurowują na swoim ciele
amorficzne kawałki tkanki, z których wyrastają pełnowartościowe osobniki potomne. Dalszym etapem rozwoju tego typu rozmnażania jest pączkowanie,
w czasie którego na organizmie macierzystym wykształca się z komórek somatycznych podobny osobnik potomny (np. u Cnidaria, Kamptozoa, Tentaculata,
Urochordata). Te osobniki potomne mogą się odłączyć od zwierzęcia rodzicielskiego lub być ze sobą połączone tkankowo. Wówczas tworzy się swoista postać
kolonii, w kształcie krzaczków, charakterystyczna dla wielu gatunków z Cnida-
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ria, Bryozoa, Pterobranchia i Urochordata. Wtedy może być wykształcone zróżnicowanie funkcjonalne i morfologiczne między poszczególnymi osobnikami w kolonii.
Rozmnażanie wegetatywne jest zawsze powiązane z płciowym. W najprostszym przypadku mogą te dwa typy rozmnażania zachodzić jednocześnie na
tym samym osobniku. Jednakże częściej ma miejsce typowa przemiana pokoleń,
kiedy wyodrębnione są dwie różne postacie o innych warunkach życiowych.
Jako typowy przykład może posłużyć cykl rozwojowy wielu Hydrozoa i Scyphozoa, których żyjące bentonicznie polipy stanowią pokolenie rozmnażające się
bezpłciowo, zaś pelagiczne meduzy – płciowo. Meduzy mogą tworzyć się, gdy
polip w całości przekształci się w postać pływającą (Cubomedusae) albo przez
strobilizację (Scyphozoa), albo pączkowanie (Hydrozoa). Jedno lub drugie pokolenie może być częściowo lub całkowicie zredukowane, lub rozbudowane, jak np.
u Rathkea octopunctata, gdzie zdolne do rozrodu płciowego meduzy rozmnażają
się bezpłciowo przez pączkowanie. Podobna dwupostaciowa przemiana pokoleń występuje u salp (Thaliacea).
Charakterystyczną cechą rozwoju ontogenetycznego bezkręgowców morskich i ryb jest obecność stadiów larwalnych. Te przeważnie ruchliwe stadia młodociane, które na drodze do dojrzałości przechodzą mniej lub bardziej skomplikowane przeobrażenia, różnią się od postaci dorosłej nie tylko wyglądem, ale
również trybem życia. Zasadniczo są to formy pelagiczne, rzadkie są przypadki
bentoniczne. Stanowią więc one stały składnik zooplanktonu. Znaczenie biologiczne tej fazy cyklu rozwojowego uwidacznia się przy przestrzennym zasiedlaniu areału zajmowanego przez gatunek, przy wymieszaniu między populacjami
oraz przy zasiedlaniu nowych przestrzeni. Znaczenie tego czynnika dynamicznego jest szczególnie istotne, gdy postać dorosła prowadzi bentoniczny, osiadły
tryb życia.
Płeć i określanie płci

Rozdzielnopłciowość i obojnactwo występują obok siebie w prawie wszystkich grupach systematycznych, z wyjątkiem ryb chrzęstnoszkieletowych, gadów, ptaków i ssaków. U bezkręgowców drugorzędne cechy płciowe ograniczają się do różnic w gonadach i dodatkowych organach płciowych. Wyjątek
w tym zakresie stanowią Echiurida i Cephalopoda. U tych ostatnich różnice płciowe przejawiają się w wielkości ciała, jego zabarwieniu i podobnych cechach.
Skrajny przypadek w tym zróżnicowaniu stanowi żeglarek (Argonauta argo). Samice, których dwa zmodyfikowane ramiona w postaci wapiennej łódeczki służą
jako komora lęgowa, mają ciało do 28 cm długości, podczas gdy pozbawione muszli samce zaledwie 3,5 cm. Dymorfizm płciowy u wyraźnie zróżnicowanych seksualnie Chondrichthyes ogranicza się zasadniczo do parzystych płetw brzusz-

81

nych, które u samców przeobrażone są w organ płciowy (pterygopodium).
U Osteichthyes są wykształcone wyraźne cechy płciowe (wielkość, pigmentacja
itd.), szczególnie zaznacza się to w wypadku małych, bentonicznych gatunków,
u których okres składania ikry związany jest często z pojawieniem się zróżnicowanego stroju godowego.
Obojnactwo jest względnie szeroko roz przestrzenione wśród ryb kostnoszkieletowych (np. Sparidae, Labridae, Serranidae). Wśród obojnaków wyróżnia się
grupy, u których następuje jednoczesne dojrzewanie gonad, oraz inne, u których proces ten jest przesunięty w czasie. Pierwszy typ jest dość liczny wśród
bezkręgowców i notuje się u niektórych morskich ryb kostnoszkieletowych. Do
takich należą częste w litoralu Morza Śródziemnego Serranellus scriba i S. cabrilla.
Dojrzewanie wcześniejsze gonad męskich (protandria) notowane jest np. wśród
Polychaeta u Ophryotrocha, u niektórych ślimaków (Calyptracaea) i pojedynczych
rozgwiazd (np. Asterina gibbosa). Odwrotny przypadek – dojrzewanie wcześniejsze gonad żeńskich (protogynia) jest stwierdzone przede wszystkim u niektórych morskich ryb kostnoszkieletowych (Labridae, Sparidae).
Kojarzenie w pary i zapłodnienie

Dojście do zapłodnienia jest wielce problematyczne wówczas, gdy – jak
w wypadku wielu zwierząt morskich – gamety u obu płci są wydalane do wody
i spotkanie się komórki jajowej i plemnika jest efektem całkowitego przypadku.
Mimo iż stopień sukcesu jest ograniczony, to jednak w tych naturalnych warunkach powstaje liczne potomstwo. Zdolność zapładniania wydalanych do wody
spermatozoidów określana jest najwyżej na 1–2 godziny. Ponadto komórki rozrodcze podlegają biernemu przenoszeniu wskutek ruchów wody. Jednakże znanych jest kilka czynników, które pojedynczo lub zbiorowo wspomagają możliwość spotkania gamety męskiej z żeńską. Podstawowym elementem jest synchronizacja okresu dojrzewania gamet w ramach tej samej populacji. Ważną
w tym zakresie rolę odgrywają m.in. temperatura, światło, fazy księżyca i czynniki odżywcze. Spełniają one jakby rolę „wyzwalacza” gametogenezy. Tak np.
dojrzałe płciowo litoralowe jeżowce (Psammechinus, Paracentrotus i in.) uwalniają
swoje gamety podczas silnego falowania. Wiele organizmów planktonowych
(hydromeduzy, żebropławy, strzałki i in.), jak również niektóre hydropolipy, robią to samo z dużą precyzją po zmianie oświetlenia (podczas świtu lub zachodu
słońca). Obecność samych plemników w wodzie, jak np. u Amphineura, może
spowodować wydalanie jaj u samic.
Zwierzęta aktywnie poruszające się mają dodatkowe możliwości wzbudzenia aktu wydalania gamet poprzez szczególne formy zachowania się dwóch
ułożonych obok siebie partnerów. Tak np. pełzające męskie i żeńskie osobniki
ukwiału (Sagartia troglodytes) wydalają gamety na zewnątrz, gdy dotkną się
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stopą. Wiele bentonicznych wieloszczetów (Errantia), będących w stanie dojrzałym płciowo, gromadzi się nocą pod powierzchnią wody dla dokonania tarła,
przy czym niektóre gatunki pod wpływem sygnału optycznego wydzielają
świecący śluz.
W innych przypadkach (np. Porifera, Hydrozoa, Anthozoa, Bryozoa) uwalniane
do wody zostają jedynie spermatozoidy, podczas gdy jaja pozostają pod opieką
osobników żeńskich, jednakże komórki plemnikowe muszą znaleźć drogę do
tych miejsc, gdzie złożone są jaja. Ruchy wody, takie jak prądy, mogą być w tym
procesie pomocne. Męskie osobniki polipa Halcampa duodecimcirrata (Anthozoa)
wydalają gamety, gdy panują odpowiednie prądy wody. Stwierdzono w wypadku wielu hydropolipów (Hydrozoa), u których jaja są składane w urnokształtnych gonadach, że plemniki reagują chemotaktycznie dodatnio na wydzielinę
gonad żeńskich i w ten sposób odnajdują do nich drogę.
Dalszy krok na drodze ekonomizacji zapłodnienia polega na bezpośrednim
wprowadzeniu plemników przez organizm męski do żeńskiego. Ten akt wymaga od obu partnerów celowego zachowania się, jak wytworzenie pakietów plemnikowych (spermatoforów), wówczas plemniki są składane bez większych strat
w ciele osobnika żeńskiego. Męskie osobniki krążkopława Tripedalia cystophora
przenoszą za pomocą swoich czułków takie spermatofory na czułki samic.
Hermafrodytyczne szczecioszczękie (Chaetognatha) wymieniają spermatofory
w procesie „nibykopulacji”, gdy wydostają się one z powierzchni ciała partnerów do żeńskich otworów płciowych. Różnie wykształcone, o niekiedy specyficznych dla danego gatunku kształtach, kapsuły spermatoforów u głowonogów
(Cephalopoda) są przez męskie osobniki za pomocą specjalnych, dla tego celu
przekształconych ramion (hektokotylus – ramię kopulacyjne), składane w zależności od gatunku albo w okolicach gęby (Sepia) lub w jamie płaszczowej (Octopus) osobników żeńskich.
Zapłodnienie wewnętrzne, tzn. wprowadzenie plemników do żeńskich genitaliów przy użyciu penisa lub podobnego organu, znane jest wśród morskich
bezkręgowców u Turbellaria, Rotifera, Nematoda, Solenogastres, Gastropoda
i Arthropoda. Podczas gdy u morskich ryb kostnoszkieletowych zapłodnienie
zewnętrz ne jest regułą, ple mniki u re kinów i płaszczek (Chondrichthyes) są
wprowadzane do otworu kloacz nego samic za pomocą organu płciowego,
którym są zmodyfikowane płetwy brzuszne. Gady i ssaki posiadają pe nis.
Kopulacja u żółwi morskich zachodzi pod wodą, przy czym samce ucze piają
się karapaksa samic i wprowadzają do ich kloaki ciało jamiste. Wale nie (Cetacea) również kojarzą się w pary w wodzie, przy czym partnerzy po wstęp nych zalotach przylegają na krótki czas do siebie brzuchami. U Pinnipedia
zapłodnienie zachodzi na lądzie, lodzie lub w wodzie.
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Cykliczność

W rozmnażaniu zwierząt morskich zaznacza się wyraźna cykliczność, objawiająca się okresowością nasilenia liczebności i sezonowością okresu rocznego.
Odnosi się to do okresów dojrzewania gonad, także dochodzenia do stanu
dojrzałego osobników w populacji, szczególnie ważne u form pelagicznych. Informacje dotyczące tej problematyki są niepełne. Jednakże wiadomo, że pewien
schemat cykliczności rozmnażania jest typowy dla danego gatunku i danego
siedliska. Ponadto bardzo ważne znaczenie mają warunki troficzne. Gametogeneza, szczególnie gdy jest związana z produkcją biologiczną, uzależniona jest
od bazy pokarmowej dla samic. Tak więc przestrzenny i czasowy rozkład produkcji pierwotnej wpływa na początek i przebieg procesów rozwojowych
u konsumentów. Zasada ta jest podbudowana empirycznie. Tam, gdzie produkcja pierwotna wykazuje nieznaczne wahania, np. w morzach tropikalnych, brak
jest wyraźnej cykliczności w rozmnażaniu. Wręcz prze ciw nie przed sta wia się
to w morzach po larnych, gdzie zaz nacza się wyraźnie rocz ne maksi mum
produk cji, z którym związana jest aktywność roz rod cza. Trze ba jednak
zaz naczyć, że u dużych zwierząt, których rozwój jest wie lolet ni, brak cy kliczności w rozmnażaniu. Zależności te były by dość pro ste, gdyby ga me toge ne za za leżała je dy nie od czyn ników tro ficznych. Inne ważne czyn ni ki, jak tem pe ra tu ra, światło itp., mają wpływ na fiz jolo gię roz rodu.
5.2.2 Bezkręgowce
Rozwój lar walny

Rozwój osobniczy morskich bezkręgowców jest prawie bez wyjątku złożony, tzn. występuje szereg stadiów larwalnych. Larwa jest to stadium młodociane w ontogenezie. Jej kształt, plan budowy, fizjologia i tryb życia są mniej lub
bardziej wyraźnie odmienne niż u form dorosłych, dla których wykształcenia
potrzebne jest ostateczne przeobrażenie. Ta metamorfoza zachodzi albo stopniowo,
albo w formie nagłych procesów transformacyjnych, co często związane jest z przejściem na całkiem inny tryb życia.
Większość larw bezkręgowców występuje przez krótszy lub dłuższy czas
jako drobne komponenty planktonu. Te pelagiczne larwy ekologicznie można
podzielić na dwa typy: planktotroficzne i lecithotroficzne. Pierwsze z nich
powstają ze stosunkowo małych, ubogich w żółtko jaj. Okres larwalny w tym
typie jest dłuższy niż u tzw. larw lecithotroficznych. Te rozwijają się z jaj bogatych w żółtko i znacznie większych, co zabezpiecza im samowystarczalność pokarmową aż do przeobrażenia. Tak więc larwy te nie potrzebują pożywienia
i dlatego brak u nich czynnego przewodu pokarmowego. U gatunków posiadających larwy planktotroficzne liczebność jaj jest znacznie większa niż u lecitho-
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troficznych; jest to związane z podwyższonym ryzykiem, ponieważ ze
względu na konieczność odżywiania się pokarmem rozproszonym w wodzie
stadium larwalne trwa w tym wypadku długo.
Z punktu widzenia zagadnień dotyczących dynamiki populacji, obecność
planktonowych larw u gatunków osiadłych lub poruszających się po dnie ma
istotne znaczenie, nie tylko przy zasiedlaniu nowych rejonów, ale również
w wymieszaniu się odległych od siebie populacji. Odległość, na jaką są przenoszone larwy, zależy od czasu trwania stadium larwalnego i zasięgu prądów
wodnych w rejonie, gdzie zostały złożone jaja. U badanych 195 różnych gatunków okres larwalny trwał w ponad 80% przypadków od kilku dni do 6 tygodni,
maksymalnie zaś do 26 tygodni. Również obliczenia szczegółowe wskazują, że
niektóre larwy w sprzyjających warunkach mogą pokonywać odległości tysięcy
kilometrów, co znaczy, że możliwe jest przemieszczanie się ich między brzegami
sąsiadujących kontynentów.
Ta szeroka dyspersja larw pociąga za sobą dalsze problemy. Analizując rozwój jakiegoś gatunku, który jako osiadły w stadium dojrzałym preferuje określony typ substratu, a jego larwy pelagiczne roznoszone są przez prądy na duże
odległości, nasuwa się pytanie, jak gotowe do metamorfozy stadium znowu
znajduje typowy dla gatunku substrat. Jedno ze starszych wyjaśnień odnosi to
zjawisko do przypadku, tzn. wszystkie larwy opadają na dno w momencie metamofrozy. Niektóre z nich osadzają się na dobrym podłożu, inne – dla których
to podłoże było niewłaściwe – giną. Ta teza „deszczu” larw jest przestarzała.
Liczne larwy, a może nawet i wszystkie, wykazują aktywność w wyszukiwaniu
właściwego substratu, przy czym jego jakość i charakter jest nie sprawdzany
(kontrolowany). Jeżeli podłoże nie odpowiada specyficznym wymaganiom gatunku, metamorfoza, a właściwie akt osadzania się, może się odwlec o kilka dni,
nawet tygodni. Doświadczenia prowadzone na gotowych do metamorfozy larwach wskazują na precyzję i trafność wyboru substratu.
Jako przykład można przytoczyć doświadczenia De Silvy, który testował
wybiórczość podłoża na 3 gatunkach małych wieloszczetów z rodzaju Spirorbis.
Dojrzałe osobniki S. borealis osadzają się chętniej na brunatnicy Fucus serratus,
podczas gdy S. corallina na krasnoroście Corallina officinalis, natomiast S. tridentatus na kamieniach. Larwy tych gatunków zostały umieszczone w naczyniach
doświadczalnych, w których mogły dokonać wyboru między dwoma substratami. Wyniki wskazują na istnienie aktywnej wybiórczości podłoża (tab. 2).
Larwy Hydractinia echi nata przytwierdzają się, gdy podłoże pokryte jest
warstwą bakterii, gdyż larwy te reagują na substancje chemiczne wydzielane
przez bakterie. W innym wypadku o miej scu osadzenia się larw decydują
warunki świe tlne, np. Bugula neri ti na (Bryozoa) pre feruje ciemne mie jsca, zaś
Bala nus ebur neus (Cir ripedia) lekko oświetlone.
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Tabela 2
Efekt wyboru substratu przez gotowe do metamor fozy lar wy 3 gatunków
Spirorbis (Polychaeta, Sedentaria)
Gatunek

Substrat

Osadzone lar wy
Liczba

Spirorbis borealis

Fucus ser ratus
Corallina officinalis

Spirorbis corallina

Fucus serratus
Corallina officinalis

Spirorbis tridentatus

Fucus ser ratus
Podłoże kamieniste

Spirorbis tridentatus

Corallina officinalis
Podłoże kamieniste

%

1297

98,63

18

1,37

2

3,08

63

96,92

0

0

52

100,00

0

0

55

100,00

Źródło: P. Tardent, Meeresbiologie. G. Thieme Verlag Stuttgart 1979.

U innych grup gatunków (np. larwy z Actinaria, Polychaeta, Gastropoda, Bivalvia) proces przemiany zachodzi w fazie pelagicznej i wówczas już zmetamorfizowane młode zwierzęta zmuszone są do szukania właściwe go podłoża. Przechodzenie pelagicznych larw do bentosu ukształtowało się na podstawie
genetyczno-selektywnych preferencji. Preferencje te są gwarancją, że określone
biotopy zawsze będą zasiedlane przez te same zespoły gatunków.
Niepelagiczne stadia rozwojowe

Te względnie rzadkie przypadki są najczęściej związane z opieką nad potomstwem lub pasożytnictwem potomstwa. Pierwsze trafia się u różnorodnie wykształconych form w prawie wszystkich klasach bezkręgowców. U licznych Hydrozoa i Anthozoa larwy pozostają w meduzach, utrzymując się w jamie gastralnej lub w specjalnych komorach lęgowych. U innych, m.in. Nemertini, Polychaeta,
Gastropoda, Crinoidea i Ophiuroidea następuje prawdziwa jajożyworodność, kiedy
w żeńskich przewodach płciowych przetrzymywane są nie tylko jaja, ale również larwy. Zapobiega to co prawda ginięciu larw, ale ogranicza ich rozprzestrzenianie. Znane są, m.in. u niektórych Hydrozoa, Anthozoa, a także Crustacea,
takie larwy, które żyją jako ekto- lub endopasożyty na innych organizmach.
Przedstawione powyżej typy rozwojowe mogą występować praktycznie we
wszystkich klasach bezkręgowców, nawet w obrębie tego samego rodzaju. Na
przykład typowy dla indopacyficznego litoralu ślimak Planaxis sulcatus (Prosobranchia) wytwarza u wybrzeży Nowej Kaledonii liczne, małe (ok. 100 µm) planktonowe larwy, podczas gdy populacje z Zatoki Perskiej są wyraźnie jajożywo-
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rodne. Ta różnorodność ma niewątpliwie swoje ekologiczne podłoże. Arktyczne
bezkręgowce wykazują prawie bez wyjątku niepelagiczne stadia rozwojowe
(opieka nad potomstwem). Typ larw pelagicznych staje się coraz bardziej charakterystyczny, gdy przesuwamy się w kierunku mórz ciepłych, co niewątpliwie
związane jest z geograficznym zróżnicowaniem intensywności i długości trwania
zakwitów fitoplanktonu, który stanowi podstawę pożywienia dla larw. Niskie temperatury mórz polarnych stwarzają warunki dla krótkookresowego wytworzenia
zasobów pożywienia potrzebnego dla przebiegu rozwoju.
Co się tyczy tych zagadnień, stosunki panujące w głębinach są niedostatecznie
poznane. Larwy planktotroficzne nie wchodzą w rachubę, ponieważ nie ma tam fitoplanktonu, a wędrówki pionowe z dużych głębokości do warstwy eufotycznej są
niemożliwe. W większości u form głębinowych znane są jaja duże, zasobne w żółtko, co umożliwia rozwój niepelagicznych lub lecithotroficznych stadiów młodocianych.
Klasyfikacja larw

Każdy kto miał do czynienia z jakościową czy ilościową analizą prób zooplanktonu zna trudności, które związane są z określeniem form larwalnych. Często
przyporządkowanie larwy do gatunku jest niemożliwe, w najlepszym wypadku
identyfikacja może być bardzo ogólnikowa. Zadanie może być jeszcze trudniejsze dlatego, że larwy o delikatnej budowie ciała, w większości z Arthropoda,
w materiale zakonserwowanym są zniekształcone tak, że trudno je rozpoznać.
Różnorodność postaci wolno żyjących larw jest duża, jednakże można wyróżnić określoną liczbę typów podstawowych. Typy te są charakterystyczne dla
określonych grup taksonomicznych, co oczywiście w przybliżony sposób pozwala ocenić znaczenie takiej grupy w ekosystemie (zob. tabl. 9).
Najprostsze larwy wykształcają gąbki (Porifera) i parzydełkowce (Cnidaria),
których budowa komórkowa odpowiada albo orzęsionej blastuli (celoblastula
i sterroblastula), albo jest dwuwarstwowa, z jamą prajelita, często lecithotroficzna – planula. Dla wielu gromad (Turbellaria, Kamptozoa, Nemertini, Mollusca, Sipunculoidea, Echiuroidea, Polychaeta, Phoronidea, Bryozoa, Pogonophora) szeroko rozpowszechnionym typem larwy jest planktotroficzna trochofora (trochophora). Larwa ta ma kształt nieco spłaszczonej formy złożonej z 2 stożków, stykających się
podstawami. Górny stożek, zwany episferą (episphaera), z której wykształca sią
część głowowa, zaopatrzony jest u podstawy w wieniec rzęsek przedgębowych
(prototrochus), które służą jako narząd lokomocyjny wytwarzający ruch wirowy.
Dolny stożek (hyposphaera), otoczony jest także wieńcem rzęsek podgębowych
(metatrochus), które jednak są znacznie słabiej rozwinięte. Pomiędzy obu tymi
wieńcami po stronie brzusznej znajduje się otwór gębowy. Otwór ten poprzez
przewód pokarmowy, wykształcony w postaci podkowy, kończy się na szczycie
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dolnego stożka otworem odbytowym. Jako organy wydalnicze służą protonefridia. Organy czuciowe rozmieszczone są na powierzchni episfery. Różnorodność
odmian form w tym typie, co ma wielokrotnie swoje odbicie w swoistych nazwach, polega na zmianie kształtu episfery, która może być wykształcona np.
w formie dzwonu przykrywającego hyposferę albo w postaci szeroko rozpostartych łatek. Ponadto mogą pojawić się dodatkowe wieńce rzęsek. Przeobrażenie larwy
w wielu wypadkach może zachodzić już w fazie pelagicznej i rozpoczyna się z reguły od części tułowiowej, a relatywnie późno obejmuje episferę, czyli część
głowową.
Inny podstawowy typ larwy – dipleurula, to planktotroficzna o dwubocznej
symetrii larwa szkarłupni (Echinodermata) i Enteropneusta. Jej cechą charakterystyczną jest to, że rzęski pozostają jedynie na wałeczku otaczającym okołogębową
wklęsłość brzuszną, tworząc wieniec okołogębowy. Na początku kulista larwa przekształca się w postać mniej lub bardziej podobną do kształtu właściwego dla danej
klasy taksonomicznej – przez wykształcenie licznych łatek lub zaczątkowych ramion. W dalszym rozwoju postać zewnętrzna dipleuruli najmniej zmienia się
u strzykw, u których przekształca się w tzw. aurikularię. Ma ona owalny kształt
ciała, otwór gębowy jest położony we wklęsłości brzusznej, przed i za którą występują 2 wypukłe płaty: przedgębowy i odbytowy. Okołogębowy wieniec rzęskowy
aurikularii, otaczający wklęsłość, tworzy w kierunku grzbietowym liczne wygięcia.
Larwa rozgwiazd, tzw. bipinnaria, ma wieniec okołogębowy, który dzieli się
na 2 zamknięte pierścienie rzęskowe: preoralny i silniej rozwinięty postoralny.
W późniejszych stadiach rozwojowych wieniec ten tworzy skomplikowane
boczne wygięcia, następnie na przedniej części ciała wykształcają się 3 specjalne
wyrostki albo „ramiona” i w ten sposób z bipinnarii powstaje następne stadium –
brachiolaria. Larwy jeżowców i wężowideł są tak do siebie podobne, że określa się je
wspólną nazwą – pluteus. Wieniec rzęskowy u tej larwy jest pojedynczy, wykształcony na brzegach 4 par długich ramion skierowanych ku przodowi. Każde ramię ma szkielet w postaci osiowo leżącej pałeczki wapiennej. Wszystkie larwy
szkarłupni mają symetrię dwuboczną i budowa pięcioramienna pojawia się w rozwoju z momentem tworzenia się układu ambulakralnego.
U skorupiaków typowym stadium wyjściowym metamorfozy jest larwa nauplius. O metamerycznej budowie owalnego ciała naupliusa świadczą 3 pary
przydatków: czułki pierwszej pary (antenule), czułki drugiej pary (anteny) i żuwaczki. Czułki pierwszej pary są jednogałęziste, zaś czułki drugiej pary i żuwaczki zaopatrzone są w 2 gałęzie. Ciało larwy składa się z płatu głowowego (akron), na którym znajduje się oko i czułki pierwszej pary, oraz 2 segmentów: antenalnego
i mandibularnego. Oprócz tego można jeszcze wyróżnić płat analny z otworem
odbytowym. Ciało naupliusa rośnie wzdłuż, strefa wzrostu powiększa się, zarysowują się nowo powstające segmenty z zawiązkami odnóży w postaci wzgórków.
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Najpierw wyodrębniają się segmenty obu par szczęk i przednie segmenty
tułowiowe (stadium metanaupliusa), następnie pozostałe tułowiowe, a najpóźniej
odwłokowe. W procesie metamorfozy, larwy co pewien czas linieją i po każdym linieniu są coraz bardziej podobne do postaci dorosłej. Stadium naupliusa występuje
u wszystkich niższych skorupiaków. W wypadku pełnego rozwoju u wyższych skorupiaków, np: u niektórych krewetek, proces przeobrażenia zaczyna się podobnie.
Z jaja wykluwa się nauplius, który stopniowo przeobraża się w metanaupliusa.
Potem pojawia się stadium nieobecne u skorupiaków niższych, ale bardzo charakterystyczne dla skorupiaków wyższych. Jest to stadium zoea z wykształconymi
już odnóżami gębowymi i szczękonóżkami oraz z zawiązkami odnóży tułowiowych, wyodrębnionym odwłokiem z ostatnią tylko parą odnóży. U zoea obecne są
zawiązki pary oczu złożonych, a głowotułów zaopatrzony jest zwykle w długie
kolce, służące najprawdopodobniej do zwiększenia powierzchni ciała. Następne
stadium charakteryzuje się pełnym wykształceniem dwugałęziastych odnóży
tułowiowych i zawiązków odnóży odwłokowych. Jest to stadium mysis. To stadium liniejąc przekształca się w młodego, w pełni ukształtowanego skorupiaka. U Decopada metamorfoza ulega przeważnie skróceniu, ponie waż część rozwoju zachodzi wewnątrz jaja i u licznych gatunków, np.: u krabów, bezpośrednio
z jaja wykluwa się postać zoea.
5.2.3. Osłonice
Kijanko podobne larwy żachw (Ascidiacea) posiadające cechy charakterystyczne dla strunowców (struna grzbietowa, zaczątkowe skrzela, układ mięśni), bytują przez krótki czas w planktonie. Metamorfoza, po osadzeniu się larwy na
podłożu, zachodzi w ciągu zaledwie kilku godzin. Następuje wówczas zanik
ogona łącznie ze struną grzbietową. Skrzela ulegają powiększeniu. Jednocześnie
zwierzę otacza się grubą, galaretowatą osłoną – tuniką. U siostrzanej grupy
sprzągli (Salpae) występuje opieka nad potomstwem. Embriony są odżywiane
przez organizmy macierzyste za pośrednictwem swego rodzaju łożyska i opuszczają je jako ukształtowane formy.
5.2.4. Bezczaszkowce
Larwy bytują kilka miesięcy w planktonie jako formy morfologicznie i anatomicznie podobne do dorosłych. Metamorfoza, która już się zaczyna w pelagicznej fazie wzrostu, dotyczy przede wszystkich gardzieli; podczas niej łuki
skrzelowe podlegają stopniowemu pomnażaniu.
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5.2.5. Kręgowce
Ryby

Agnatha. Pełny cykl rozwojowy śluzic (Myxiniformes) nie jest dostatecznie
poznany, jednak przyjmuje się, że jest to rozwój prosty. Minogi rozwijają się
z holoblastycznych jaj w mule wód słodkich, w postaci robakowatych larw, a po
przeobrażeniu spływają do mórz. U minogów morskich przeobrażenie zachodzi
po upływie 2–5 lat, a u rzecznych po 4 latach.
Chondrichthy es. Przerazy (Chimaeridae) są wyłącznie, płasz czki w większo ści, a re kiny wyjątkowo jajorodne. Duże, zasobne w żółtko jaja są osłonięte
trwałymi (odpornymi), zbudowanymi ze skórzastego materiału kapsułami,
których wielkość i kształt są specyficzne dla gatunku. Spiralnie skręcone prostokątne kapsuły u rekinka (Scyliorhinus) przyczepione są do trwałych obiektów, takich jak koralowce. Stopień rozwoju larw określa się przede wszystkim
na podstawie wiązki zewnętrznych skrzeli. Młode opuszczają okrywy jajowe
po kilkumiesięcznym rozwoju, już morfologicznie podobne do form dorosłych
(Scyliorhinus 8–10 miesięcy; Raja clavata 4–5 miesięcy).
Duże rekiny i płaszczki (np. Manta i Torpedo) są żyworodne i mimo to, że jaja
mają duży zapas żółtka, w ich rozwoju wykształca się specjalny typ łożyska.
W najprostszym przypadku soki odżywcze embrion pobiera przez ściany
macicy albo z systemu naczyń żółtkowych lub bezpośrednio przez nabłonek
embrionu. Następny wyższy poziom polega na wykształceniu tzw. żółtkowego
worka łożyskowego, w którego obrębie zachodzi ścisły kontakt między naczyniami worka żółtkowego a przekrwioną ścianą łożyska. Oofagia, czyli pożeranie
innych jaj przez odpowiednio zaawansowane stadia rozwojowe, jest również
notowana u rekinów.
Osteichthyes. W przeciwieństwie do niektórych chrzęstnoszkiele towych,
morskie kostnoszkiele towe produkują jaja względ nie małe i w dużych ilo ściach. Odnośnie do typu rozwojowego współczesnych Crossopterygii jest on
dotychczas nie poznany. Podobnie jak u Invertebrata im większa licz ba jaj,
tym mniej sza ich wielkość. Inne czynniki, mające wpływ na licz bę składa nych jaj, to zwyczaje tarliskowe i skala opieki nad potomstwem. Pełnomor skie ryby, u których nie ma ikry de nnej, a jaja są unoszone swobodnie w wo dzie, produkują ich bardzo dużo i są one względnie drobne. Wraz z natęże niem stopnia opieki nad potomstwem wzrasta wielkość jaj. Różne stopnie
opieki są prze de wszystkim wśród bentonicznych ryb kostnoszkiele towych
w litoralu (o zwyczajach tarliskowych ryb głębinowych nie wiele wiadomo).
Gady

Do gadów, które wróciły do środowiska morskiego, należą duże żółwie szyldkretowe (Cheloni dae), składające swoje jaja wie lkości kulek pingpongowych
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na lądzie. Czynią to w ściśle określonej porze roku, częściowo w powiązaniu
z rozległymi wędrówkami, przy czym wykazują one wyraźne przywiązanie do
miejsc lęgowych. Te znajdują, przeważnie na płaskim, piaszczystym brzegu,
gdzie samice zakopują w piasku jaja. W jajach, które są nawilżane dzięki podsiąkaniu wody morskiej, a jednocześnie ogrzewane promieniami słonecznymi,
zachodzi rozwój, trwający 2–3 miesiące, kończący się wykluciem małych żółwi.
Te uwalniając się zdążają szybko do wody. Mechanizm kierowania się żółwi ku
morzu nie jest poznany. Samica żółwia zielonego Chelonia mydas zagrze buje
w piasku od 75 do 200 jaj o przecię tnej średnicy 48 mm, przy czym składa je
w ciągu jednego okresu rozrodcze go trwającego około 2 tygodni, wdrapując
się na ląd 2–4 razy. Częstszy na wybrzeżach europejskich żółw karetta (Caretta caretta) składa jednorazowo 120–150 jaj, o średnicy 40–43 mm. O słabo po znanych pod wzglę dem trybu życia wę żach morskich (Hydrophiidae) wiadomo, że są one jajożyworodne, a ich młode przychodzą na świat w wodzie.
Ssaki

Wśród morskich ssaków wyróżnić można pod względem przystosowania się
w rozmnażaniu do środowiska wodnego dwie grupy: jedna, obejmująca Pinnipedia i pacyficzne wydry morskie (Carnivora), w której młode rodzą się na lądzie
lub lodzie, natomiast w drugiej grupie (Cetacea i Sirenia) – w wodzie.
Cykl rozwojowy morskich ssaków, które zamieszkują morza polarne, jest
związany z cyklem rocznym, co ma odbicie w długości ciąży trwającej 10–12
miesięcy. U Cetacea odpowiada to również okresowi rozwoju embrionalnego.
W wypadku Pinnipedia, z wyjątkiem morsów (Odobaenus), jest to skrócone o 2–4
miesiące, jednak implantacja blastocysty zachodzi dopiero ze znacznym opóźnieniem, tak że między spółkowaniem a porodem odstęp czasu wynosi również
11–12 miesięcy. Podczas gdy samice u Pinnipedia w ramach takiego cyklu przypuszczalnie corocznie wydają na świat od 1 do 2 młodych, sądzi się, że porody
u waleni zachodzą jedynie w cyklach 2–3-letnich. U ssaków żyjących w wodach
umiarkowanych i tropikalnych cykle rozwojowe nie są tak ściśle związane
z określonymi sezonami w roku.
Bliźnięta u morskich ssaków są rzadkością (u Cetacea ok. 1%), jest to z pe wnością związane z względnie dużym ciężarem płodu. U waleni i nie których
fok osiąga on 25–30% ciężaru ciała matki (u hipopotamów 1%, u ludzi 5%),
młode w prze ciwie ństwie do wie lu lądowych ssaków przychodzą na świat
w pełni roz winięte i zdolne do ruchu oraz muszą posiadać termoregulacyjnie
wydajny stosunek objętości do powierzchni. Charakterystycz ny ponadto jest
przyspieszony wzrost postnatalny, dzięki bogate mu w tłuszcz i białko pokar mowi matki. Ciężar ciała nowo narodzonej foki szarej (Halichoerus grypus),
która przy urodzeniu waży 16,8 kg, dziennie zwiększa się o 1,6 kg. Samice ze
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swej strony mogą w okresie karmienia stracić na wadze do 23% (około 168 kg).
Korzyści wynikające z tak szybkiego wzrostu mogą być rozpatrywane w różnych zależnościach: wzrost wielkości i siły mięśni związany jest z koniecznością
„dotrzymania kroku” rodzicom w ich wędrówkach, ponadto polepszają się warunki termiczne tych ciepłokrwistych zwierząt bytujących w zimnym środowisku.
Z reguły rozproszone populacje Pinnipedia, w zależ ności od gatunku
i położenia geograficznego, zbie rają się w określonej porze roku na lądzie lub
pływających krach, gdzie następuje kojarze nie się w pary. W pobli żu tych
miejsc przebywają one przez 3–4 tygodnie. Również na twardym podłożu sa mice wydają młode na świat, które tylko pod czas kil ku tygodni będą oseska mi, tzn. do rozkładu powiązań rozrodczych lub powrotu do życia koczowni czego. U morsa (Odobaenus rosmarus) odstawienie od piersi matki następuje
dopiero po ok. 10 miesiącach. Łączenie się w pary zachodzi z reguły krótko po
porodzie na lądzie, lodzie lub w wodzie. Samce otarii (Otariidae) i słoni morskich
(Mirounga) tworzą w okresie godowym haremy. Poligamiczne są również morsy
(Odobaenidae), natomiast większość fok (Phocidae) jest monogamiczna. Młode
rodzą się po 11–12 miesiącach, czyli wówczas gdy populacja znowu zbiera się na
właściwym dla siebie miejscu parzenia się.
Pacyficzna wydra morska Enhydra lutris kojarzy się w pary w wodzie przez
cały rok, tak że pojedyncze, już dobrze rozwinięte młode przychodzą na świat,
po ciąży trwającej 8–9 miesięcy, na osłoniętych, usytuowanych niedaleko od
wody miejscach stałego lądu.
W cyklu rozwojowym krów morskich (Sirenia), u których nie stwierdzono
szczególnej cykliczności sezonowej, łączenie się w pary i rozród zachodzi w wodzie. Młode ssą pod wodą wystające na piersiach sutki matek.
Większość danych o biologii rozrodu waleni (Cetacea) pochodzi albo z obserwacji okazjonalnych, albo z autopsji na obumarłych zwierzętach. Prócz tego
udało się opisać łączenie się w pary oraz narodziny różnych zębowców (Odontoceti) trzymanych w warunkach sztucznych.
O periodyzmie w cyklu rozwojowym informacji jest niewiele, ponieważ nieliczne gatunki (np. szarwal, biełucha) wydają swoje młode na świat w pobliżu
brzegów. W większości walenie są kosmopolitami, tak więc okres łączenia się
w pary i porodu każdorazowo zachodzi w innej przestrzeni geograficznej. Wieloryby bezzębne (Mysticeti), które podczas arktycznego lub antarktycznego
lata od wiedzają obfite żerowiska mórz lodowych, wędrują na północną lub
południową zimę w re jony umi arkowane, aby tam łączyć się w pary i rodzić.
Ciąża trwa prawie u wszystkich 11–12 miesięcy. Jak dotąd brak danych
o opóźnionej implantacji blastocystów. Porody bliźniąt zdarzają się
w 0,5–1,9%. Przyrost płodu jest 2,5–3 razy szybszy niż u innych ssaków, co
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jest związane z dużą wydajnością przenoszenia soków przez łożysko. Okresu
intensywnego wzrostu płodowego brakuje w sezonie, w którym fiszbinowce
mogą wykorzystywać obfite zasoby pokarmowe zdobyte w morzach zimnych.
Płód płetwala błękitnego (Balaenoptera musculus) rośnie podczas ostatnich 5
miesięcy ciąży od 1–3 m do 7 m. Młode są wydawane na świat w cieplejszych
wodach w pobliżu powierzchni wody (poród miednicowy). Noworod ki są
natychmiast zdolne do pływania, a dla zaczerpnięcia powietrza są wynoszo ne ponad powierzchnię wody nie tylko przez matki, ale również przez inne
walenie, nie kie dy obce dane mu gatunkowi. Młode ssą pod wodą z dwóch
sutków położonych w pobliżu matczynego otworu płciowego. U butlonosa
(Tursiops truncatus) posiłki trwające nie dłużej niż 1 min pobierane są co 2–3 godziny, również nocą. Duże walenie produkują dziennie około 600 l mleka, które
w porównaniu do mleka innych ssaków jest niezmiernie tłuste i bogate w proteiny, jednak z bardzo małą zawartością laktozy. Wzrost postnatalny jest
względnie szybki, podwojenie ciężaru z okresu porodowego następuje po około
1 tygodniu.
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6. Odżywianie się zwierząt

6.1. Mikrofagia
6.1.1. Mikrofagi planktonowe
Mikrofagi występujące w planktonie żywią się roślinnym nano- i mikroplanktonem oraz mikroplanktonem zwierzęcym i detrytusem. Tak wiąc są one
w większości konsumentami I rzędu. Można je znaleźć praktycznie we wszystkich taksonomicznych grupach planktonu zwierzęcego. Podstawowym sposobem pobierania pokarmu jest odfiltrowywanie cząsteczek zawieszonych w wodzie morskiej. Czasami drobne mikrofagi, np. Copepoda, aktywnie polują na pojedyncze mikroorganizmy i wysysają zawartość pochwyconej komórki, np.
okrzemki. Również strzałki, niedużej wielkości zwierzęta planktonowe, prowadzą drapieżczy tryb życia, napadając na rozmaite zwierzęta planktonowe.
Unieruchomione w wodzie wyczekują ofiary, którą atakują błyskawicznie.
Mogą to być widłonogi, wioślarki, a nawet larwy ryb, często wielkości drapieżcy.
Filtracja jako sposób odżywiania się wymaga wykształcenia u organizmów
odpowiednich przystosowań anatomicznych w celu wywołania wiru wody,
dzięki czemu cząstki zawiesiny są napędzane w kierunku otworu gębowego
zwierzęcia. Tak jest u ślimaków skrzydłonogich, gdzie orzęsione powierzchnie
skrzydłowato wykształconej nogi wprowadzają wodę w ruch, napędzając
cząstki pokarmowe do otworu gębowego. Podobnie u widłonogów (rodzaj Calanus), dzięki skoordynowanym ruchom licznych odnóży głowowych i tułowiowych, w tym szeroko rozstawionym antenom, powstają specyficzne, ciągłe wiry,
w wyniku których zawieszone w wodzie cząstki pokarmowe docierają do otworu gębowego, następnie są wychwytywane przez grzebieniowato wykształcone,
parzyste odnóża szczękowe (maxillae) i jako pokarm wprowadzane do gęby.
W wypadku widłonogów oraz wrotków, które zdobywają pokarm dzięki tzw.
aparatowi wrotnemu, zwierzę ta mają moż liwość re gulacji ilości pobranego
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pokarmu, jak i jego selekcji na cząstki jadalne i niejadalne, za pomocą specjalnych chemoreceptorów.
Inny typ filtracji polega na przepuszczaniu przez wnętrze ciała strumienia
wody, jak np. u sprzągli, gdzie w wyniku skurczów pierścieniowatych mięśni
woda jest wessana przez duży otwór gębowy do obszernej gardzieli. Na ścianach tej gardzieli cząstki pokarmowe są wychwytywane i kierowane obecnymi
w mięśniach rzęskami do przewodu pokarmowego. Specyficzny aparat pokarmowy występuje u ogonicy ojkopleury. Ta drobna ogonica, kijankowatego
kształtu wydziela galaretowatą osłonę, zaopatrzoną z przodu w 2 sitkowate
otworki, a z tyłu w otwór wypustowy. Ciągłe witkowate ruchy większego od reszty ciała ogona wytwarzają prąd, dzięki któremu woda wpływa przez otwory
wpustowe wydymając osłonkę jak pęcherzyk. Lejkowate sita przepuszczają do
wnętrza tylko tak małe organizmy jak wiciowce, które dostają się do gęby zwierzęcia. Przefiltrowana woda wydostaje się przez otwór wypustowy tworząc napęd odrzutowy.
6.1.2. Mikrofagi bentosowe
Szczególnie liczne są przykłady mikrofagii wśród bezkręgowców bentonicznych, dla których pożywienie stanowią żyjące na dnie mikroorganizmy oraz
przede wszystkim opadające na dno drobne formy obumarłe i detrytus różnego
pochodzenia. Wiele jest specyficznych narządów do pobierania drobnych
cząstek pokarmowych, które mogą aktywnie wyłapywać z wody te cząstki pokar mowe albo wykorzystywać osadzony na dnie materiał. W pierwszym wypadku cząstki pokarmowe są wyłapywane z wody w wyniku pasywnej lub
aktywnej filtracji, do czego służą specjalnie wykształcone części ciała lub organy.
Podobieństwo polega na tym, że cząstki pokarmowe wyłapywane są przez lepkie,
śluzowate naddatki będące wytworem nabłonka. Jedne z nich wykształcone są na
powierzchni ciała, inne wyściełają powierzchnie wewnętrzne jamy ciała.
Bierna filtracja o charakterze sedymentacji następuje wówczas, gdy filtrujące organy są wystawione na oddziaływanie przepływającej wody w warunkach mniej lub bardziej stałego prądu. To jest typowe dla wielu swobodnie
osiadłych koralowców i stułbiopławów. Jednakże większość prawdziwych filtratorów za pomocą orzęsionego nabłonka lub innych naddatków wywołuje sama
obieg wody, dzięki czemu cząstki pokar mowe osadzają się na silnie rozgałęzionych naddatkach ciała, a stamtąd przenoszone są do otworu gębowego. U mszywiołów (Bryozoa) jest to lofotor opatrzony podwójnym rzędem orzęsionych czułków, u wieloszczetów (Polychaeta Sedentaria) rolę tę spełniają
wiązkowate lub spiralnie ustawione naddatki na głowie, wystające z otworu za-

95

siedlonej rurki w mule dna. Spośród szkarłupni, u liliowców (Crinoidea) i wężowideł (Ophiuroidea) w tym celu wykorzystywane są rozgałęzione ramiona,
a u strzykw (Holothuroidea) wieniec silnie rozgałęzionych czułków otaczających
otwór gębowy.
W innym typie filtracji woda przepływa przez wnętrze ciała, gdzie na specjalnej wyściółce odkładają się przefiltrowane cząstki pokarmowe. Ten typ odżywiania występuje u gąbek (Porifera), tu woda wsysana jest do wnętrza ko mory ciała porami i kanali kami, a wypływa otworem głównym (osculum).
Niesione prądem wody cząstki pokar mowe wychwytywane są przez komór ki kołnierzykowate (choanocyty) za pomocą wypustek plazmatycz nych i tra wione w ich wnę trzu. Również typowymi przedstawicielami tej kategorii fil tratorów są małże (Bivalvia) i żachwy (Ascidiacea). U małży woda dostająca się
syfonem wpustowym do jamy płaszczowej wnosi cząstki pokarmowe, które
dzięki pracy nabłonka mi gawkowego są kie rowane do otworu gębowego.
Natomiast żachwy pobierają pokarm z wody przepływającej przez obszerną
jamę wymoszczoną śluzem, na którym osadzają się cząstki pokarmowe.
Odfiltrowane cząstki pokarmowe zebrane w porcje, otoczone śluzem, przetransportowane zostają za pomocą silnych rzęsek do otworu gębowego. U niektórych wieloszczetów, np. Sabella, rzę ski te są umiesz czone w łatach skrzeli,
tworząc system pozwalający na sortowanie cząstek na klasy wielkości. Naj większe cząstki jako bezwartościowe są od rzucane, średniej wie lkości wyko rzystywane są w połączeniu ze śluzem jako budulec rurek, w których zwie rzę ta mie sz kają, jedynie najmnie jsze przemie sz czane są do gęby jako po karm. Podobnie odbywa się sortowanie cząstek u wielu osiadłych filtratorów,
np. u gąbek wielkość cząstek pokarmowych uzale żniona jest od średnicy por,
przez które woda dostaje się do komory ciała.
Sedymentujące lub opadłe już cząstki organiczne są wykorzystywane przez
mikrofagi na różnych poziomach ponad dnem lub z samego dna. Niektóre formy, u których organy filtrujące wystają stosunkowo wysoko ponad dnem, wykorzystują wcześniej opadający materiał, inne wyłapują go tuż przed opadnięciem na dno, podczas gdy trzecia kategoria zadowala się materiałem osiadłym
na dnie. Dzięki temu konkurencja o pokarm wśród bentonicznych mikrofagów
jest złagodzona.
6.1.3. Mikrofagi nektonowe
W nektonie brak jest konsumentów I rzędu, którzy żerowaliby na fitoplanktonie. Jednakże zooplantkon, żywiący się fitoplanktonem, jest wykorzystywany
jako pożywienie przez przedstawicieli nektonu, odnosi się to tak do niedużych
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ryb, np. śledzi, jak i ogromnych waleni. W tej grupie organizmów wyraźnie zarysowują się dwa typy zdobywania pokarmu: formy małe prowadzą aktywne
polowania na pojedyncze organizmy planktonowe, w czym wyraźnie pomocne
są im narządy zmysłów, natomiast formy duże, jak walenie i płaszczki, pobierają
pokarm przez odfiltrowywanie go z wody. Dla zabezpieczenia energetycznego
te ogromne organizmy potrzebują znacznych ilości pokarmu. Na przykład
płetwal błękitny (Balaenoptera musculus) pobiera dziennie więcej niż 1 t kryla i towarzyszących mu drobnych organizmów planktonowych.
6.1.4. Filtracja
Wydajność filtracji, jako sposobu odżywiania, uzależniona jest od wielu
czynników. Współczynnik filtracji można wyliczyć z następującej zależności:

dC
 nG

 C 
S


dt
V
gdzie:
C – koncentracja komórek;
G – współczynnik filtracji, czyli objętość wody przefiltrowanej w jednostce czasu;
n – liczba osobników;
V – objętość środowiska;
S – sedymentacja komórek.

Po scałkowaniu powyższego równania różniczkowego otrzymuje się:
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a z tego następującą postać współczynnika filtracji
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Wielkość tego współczynnika jest różna w zależności od gatunku, jego stadium rozwojowego oraz rozmiarów komórek stanowiących pożywienie (tab. 3).
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Tabela 3
Objętość wody przefiltrowanej w jednostce czasu – przez wybrane gatunki Copepoda
Gatunek

Stadium

Calanus
finma r chi cus
i helgolandicus

Pokarm

Ob jętość przefil- Metoda
trowana (ml/24 h)

Wiciowce < 10 µ

4

Wiciowce >10 m

84,3

32

43

32

Okrzemki > 10 µ

Au tor

P

Marshall i Orr

P

jw.

P

jw.

32

Woda morska

36

Li czenie

Cor ner

CV

Wiciowce > 10 µ

101

Li czenie

Gauld

CV

Okrzem ki > 10 µ

4

32

P

Marshall i Orr

Wiciowce < 10 µ

0,3

32

P

jw.

Wiciowce >10 m

15,0

32

P

jw.

Okrzemki > 10 m

2,7

32

P

jw.

Wiciowce < 10 m

0,1

32

P

jw.

Wiciowce > 10 m

8,6

32

P

jw.

Okrzemki > 10 µ

2,7

32

P

jw.

Centropages hamatus

Acartia clausi

Źródło: jak tab. 1.

6.2. Makrofagia
6.2.1. Makrofagi planktonowe
Makrofagi należące do zooplanktonu to przedstawiciele wyższych poziomów łańcucha troficznego. Są one konsumentami co najmniej II rzędu. Zaopatrzone są w różnorodne przystosowania. U parzydełkowców (Cnidaria) zdobycz
chwytana jest za pomocą czułków i obezwładniana wskutek działania parzydełek, a następnie wciągana do jamy gastralnej, dzięki dużej rozciągliwości
otworu gębowego. Żebropławy (Ctenophora) jako aktywni drapieżcy łatwo
obezwładniają niekie dy dość duże zwierzę ta (skorupiaki, mięczaki, szczecio szczękie, liczne larwy) dzięki długim czułkom, zaopatrzonym w klejące ko mórki czepne. Przy połykaniu zdobyczy może się znacz nie rozsze rzyć otwór
gębowy i gardziel. Planktonowe ślimaki przodoskrze lne mają ryjek dla
obezwładnienia zdobyczy, a u strzałek otwór gę bowy otaczają z boków dwa
rzę dy chitynowych, ruchomych haków, służących do przytrzymywania i roz drabniania zdobyczy.
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Makrofagi w odróżnieniu od mikrofagów charakteryzują się dobrze rozwiniętymi organami zmysłów czułymi na światło, dotyk lub wyczuwającymi zmiany chemizmu środowiska. Receptory te są szczególnie przydatne przy wykrywaniu ofiary. Drapieżne, holoplanktoniczne Polychaeta mają np. duże, doskonale
wykształcone soczewki oczne.
6.2.2. Makrofagi bentoniczne
Makrofagi żywiące się dużymi roślinami i zwierzętami rzadko są osiadłe, jak
np. duże ukwiały (Anthozoa), które łapią długimi czułkami, zaopatrzonymi
w komórki parzydełkowe, mniejsze ryby, skorupiaki itp. Jednakże zasadniczo
makrofagi wymagają minimum zdolności ruchu oraz wykształcenia takich
zmysłów, które umożliwiają nakierowanie ich na źródło pokarmu za pomocą
wzroku, zapachu lub ruchu. Na makroglonach żerują jedynie nieliczne ślimaki
(Gastropoda), skorupiaki (Crustacea), jeżowce (Echinoidea) i pojedyncze ryby (Sparidae).
Dla części drapieżnych makrofagów pokarmem są organizmy osiadłe, które
posiadają pewne przystosowania dla obrony przed napastnikami. Jednakże
w wielu wypadkach drapieżcy radzą sobie z tymi przystosowaniami obronnymi. Na przykład obecne u parzydełkowców komórki parzydełkowe są pożerane
i wbudowywane we własne ciało, służąc do obrony gatunkom z Polychaeta, Bryozoa, Brachiopoda, Bivalvia, Gastropoda i Cirripedia. Niektóre ślimaki (Naticidae) za
pomocą ząbków raduli żłobią okrągłe dziury w muszlach małży, co umożliwia
im wykorzystanie miękkiego ciała ofiary. Inne ślimaki (np. Tritonium) otwierają
domki wapienne swoich ofiar na drodze chemicznej za pomocą wydzielanych
przez siebie silnych kwasów, solnego lub siarkowego. Potencjalne ofiary wykazują także pewne możliwości unikania swoich napastników. Żyjący w północnym Pacyfiku ukwiał Stomphia zaatakowany może oderwać się od podłoża
i odpłynąć z miejsca przyczepu, wykonując jednocześnie falujące ruchy
czułków, omamiając tym napastnika. Podobną reakcję obronną wykazują niektóre małże (Spisula, Pecten, Lima), które gdy zostaną dotknięte przez nóżki
ambulakuralne rozgwiazd, zaczynają gwałtownie ruszać okrywami muszli
otwierając i zamykając ją, utrudniając tym samym swobodny dostęp napastnika. Dla unikania makrofagów wiele potencjalnych ofiar wykazuje daleko posunięty stopień mimikry; dzięki odpowiednim reakcjom pigmentowania upodabniają się barwą górnej powierzchni ciała do otaczającego podłoża.
Wśród bentonicznych ryb, będących przedstawicielami tzw. nektobento su, wyksz tałciło się wie le specyficznych sposobów pobierania pokarmu,
jednak brak wśród nich wyraźnych filtratorów. Liczne drobne gatunki, np.
Syngnathi dae, jak również wiele kolorowych ryb z raf koralowych (Chaetodon-
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tidae, Pomacentridae i in.), wyłapują małe bezkręgow ce za pomocą pincetowato
wydłużonych pysków. Inne, zaopatrzone w mocno uzębione szczęki, obła mują gałąz ki koralowców (np. ryby papugowate, Calliodon) albo rozdrabniają
okrywy większych mięczaków (np. Chrysophris aurata).
6.2.3. Makrofagi nektoniczne
Większość ryb, których wielkość ciała przekracza 30 cm, to drapieżcy, którzy
żerują najczęściej na mniejszych od siebie rybach. Również pożywienie dla nich
stanowią przedstawiciele dużego planktonu, np. z Thaliacea, Scyphozoa i in.
Wśród ryb kostnoszkieletowych są także wysoce wyspecjalizowane formy
monofagiczne, jak np. samogłów (Mola mola) będący meduzofagem. Ryby drapieżne mają dobrze wykształcone narządy zmysłów, służące do wykrywania
ofiary. Ponadto są dobrymi pływakami, dotyczy to szczególnie tych stojących na
szczycie piramidy troficznej, np. rekinów, a z ryb kostnoszkieletowych tuńczyka, barrakudy i in.
Podstawowym źródłem pożywienia nektonicznych drapieżników są ryby
kostnoszkieletowe. Spośród ssaków antarktyczny lampart morski (Hydrurga leptonyx) jest wyspecjalizowany w polowaniu na pingwiny i inne ptactwo wodne
oraz młode foki, orka (Orcinus orca) atakuje obok ryb, inne walenie oraz foki, zaś
kaszalot (Physeter catodon) żeruje prawie wyłącznie na głowonogach, za którymi
wypuszcza się na znaczne głębokości, tj. do 1000 m.
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7. Produkcja biologiczna w morzu

7.1. Istota produkcji biologicznej
Produkcja biologiczna to proces tworzenia materii organicznej przez organizmy żywe. Proces tworzenia materii organicznej z komponentów nieorganicznych przez rośliny i bakterie foto- i chemoautotroficzne określany jest nazwą
produkcji pierwotnej. Całość w ten sposób zsyntetyzowanej materii organicznej
to materia powstała w wyniku produkcji pierwotnej brutto. Część z niej w wyniku procesów życiowych ulega remineralizacji. Reszta jest wykorzystywana na
budowę własnego ciała. Proces tworzenia tej części materii organicznej określany jest nazwą produkcji pierwotnej netto. Ta produkcja netto jest najważniejszym elementem procesu produkcji, gdyż stanowi ona źródło pożywienia dla
wszystkich zwierząt. Proces tworzenia własnej tkanki przez zwierzęta to produkcja wtórna. Jest on wieloetapowy w zależności od ilości ogniw danego łańcucha
troficznego. W procesie transformacji materii organicznej, przy przejściu z jednego poziomu do następnego, ze 100 g tkanki jako pożywienia tworzy się 10 g
nowej tkanki. Powstałe straty materii organicznej związane są z oddychaniem,
wydalaniem i innymi procesami destrukcyjnymi i w wyniku rozkładu, jako już
zremineralizowane sole biogeniczne, mogą być wykorzystane przez producentów do wytworzenia nowej materii organicznej. Tak więc elementy składowe
materii organicznej podlegają obiegowi i są wielokrotnie wykorzystywane, natomiast energia zawarta w materii organicznej przepływa jednokierunkowo
przez łańcuch troficzny. Energia promienista zasorbowana przez producentów
i zamieniona w energię chemiczną przechodzi w takiej formie przez wszystkie
etapy łańcucha pokarmowego, podlegając entropii i w ostateczności jako energia cieplna staje się biologicznie nieużyteczna.
Remineralizacja jest to proces powtórnego wykorzystania przez rośliny substancji pochodzących z rozkładu materii organicznej. Jest ona bezpośrednia,
gdy substancje z obumarłych zwierząt i roślin są możliwe do zużytkowania. Od-
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nosi się to przede wszystkim do zwierzęcych produktów przemiany materii.
Przykładem może być wydalany przez ryby trimethylaminoxyd. Fosfor wydalany jest w postaci fosforanów, azot w formie amoniakalnej. Obie te postacie
mogą być natychmiast pobierane przez rośliny. Wydalane przez niektóre
zwierzęta aminokwasy, mocznik i kwas moczowy mogą być także pobierane
przez niektóre rośliny. Większość materii jest jednak rozkładana i remineralizowana drogą pośrednią za pomocą bakterii. Stanowią więc one swoisty człon sieci troficznej w morzu, chociaż występują w wodzie w niedużych ilościach. Koncentrują się w wodach powierzchniowych na każdym obumarłym organizmie.
Dużo jest ich także w pierwszych kilku milimetrach osadów. Tam dokonują rozkładu osadzonej na dnie materii organicznej oraz opadłych i obumarłych organizmów. Bakteryjna przemiana materii przekształca stałą materię organiczną
w rozpuszczalną i w wielu wypadkach prowadzi do form nieorganicznych.
Połączenia fosforowe ostatecznie doprowadzane są do postaci fosforanowej,
amoniak utleniony do postaci azotynowej i azotanowej. Substancje organiczne
zawierające siarkę, poprzez postać siarczkową, są utleniane do siarczanów. Bakterie z jednej strony prowadzą rozkład materii organicznej, z drugiej strony stanowią one źródło pożywienia dla wielu zwierząt.

7.2. Mierzenie produkcji biologicznej
Problemy produkcji biologicznej zaprzątały już od wielu lat uwagę kolejnych generacji badaczy, a mimo to trudno stwierdzić, że wszystko w tym zakresie jest jasne i poznane. Największe problemy dotyczą metod określania
produkcji. Praktycznie dokładność stosowanych metod jest wątpliwa, ponieważ
wiele różnorodnych czynników warunkuje efektywność produkcji. Wielkość
produkcji określana jest ilością węgla związanego w substancję organiczną
w określonej przestrzeni i czasie, np. w gramach węgla na metr kwadratowy na
dzień lub rok.
7.2.1. Określanie „standing crop”
Wcześniejsze szacunki produkcji biologicznej w morzach prowadzone były
metodami pośrednimi przez określenie ogólnej materii roślinnej w wodzie, czyli
tzw. „standing crop”(ogólny plon z określonej przestrzeni). To nie określa produkcji, a jedynie ilość materii organicznej w momencie badania. Tworzenie się
i rozkład materii organicznej zmienia się w szerokim zakresie w zależności od
okresu wegetacjnego. Gdy rośliny będą bardzo szybko konsumowane przez
roślinożerne zwierzęta, nastąpi wysoka produkcja, jednak „standing crop” bę-
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dzie niski. W odwrotnym wypadku, przy długiej egzystencji roślin i słabym
wyżeraniu „standing crop” będzie wysoki, a produkcja niska. Na znaczny „standing crop” wpływ ma intensywność produkcji, szczególnie w kontekście warunków świetlnych panujących w wodzie oraz dopływu substancji biogennych.
Wielkość „standing crop” zależy także od stosunków wydajności produkcyjnej
roślin do stopnia wyżerania i szybkości opadania. Szacowanie produkcji przez
mierzenie „standing crop” musi uwzględniać wzrost wielkości populacji, jak i jej
spadek w wyniku wyżerania i opadania. „Standing crop” jest określany metodami oceny biomasy. W tym celu wykorzystywane jest między innymi zliczanie
pod mikroskopem liczby komórek fito- czy zooplanktonu, a następnie, z uwzględnieniem objętości osobniczej danego gatunku, wyliczanie ogólnej biomasy
w danej objętości wody. Również przez zawartość chlorofilu lub stężenie węglowodanów można szacować biomasę fitoplanktonu. Wiadomym jest, że zooplankton zawiera jedynie znikome ilości szczególnych węglowodanów, stąd też
określone ilości węglowodanów w wodzie morskiej odpowiadają zasadniczo
liczbie komórek glonów. Wielkość „standing crop” może być także szacowana
przez określenie ubytków azotanów i fosforanów w danej objętości wody.
7.2.2. Metody pomiaru produkcji pierwotnej
Węglowodany tworzą się podczas fotosyntezy, co zapisać można bardzo
prostym równaniem:
n CO2 + n H2O  (CH2O)n + n O2
Szybkość fotosyntezy i jej wielkość może być określana przez ilość wyprodukowanego tlenu lub związanego dwutlenku węgla.
Metoda tlenowa

Metoda ta polega na pomiarze rozpuszczonego tlenu (zwykle metodą Winklera) w próbie wody morskiej przed i po okresie ekspozycji, który trwa zwykle
kilka godzin. Dla pomiaru w warunkach naturalnych stosuje się butelki o objętości od 200 do 400 cm3. Do butelek tych nalewa się wodę z danej głębokości.
Jedna z nich jest przezroczysta, druga nieprzezroczysta, zwykle pomalowana na
czarno. Na danej głębokości butelki te eksponowane są zawsze parami, tzn. jasna i ciemna butelka obok siebie. W jasnej butelce zachodzi wzrost zawartości tlenu, interpretowany jako wiązanie węgla przez fitoplankton, czyli jest to przyrost biomasy określany jako produkcja netto (Pn). W ciemnej butelce ubytek tlenu jest interpretowany jako pomiar węgla uwolnionego podczas oddychania
fitoplanktonu (Rp). Suma tych dwóch wartości stanowi o ogólnej asymilacji węgla, czyli o intensywności fotosyntezy określanej jako produkcja brutto (Pb), czyli Pb = Pn + Rp.
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Metoda ta obarczona jest jednak błędami pomiaru. 1) W próbie wody morskiej zawartej w butelce pomiarowej obok fitoplanktonu obecne są też bakterie,
które zużywają tlen. Oddychanie bakteryjne może stanowić od 40 do 60% wartości ogólnego oddychania. Również w butelce ciemnej mierzy się ubytek tlenu
spowodowany oddychaniem zooplanktonu. 2) Mimo przeprowadzonej ekspozycji w warunkach naturalnych wzrost populacji w obu butelkach jest różny.
W butelce ciemnej prawie brak wzrostu, podczas gdy w butelce jasnej może on
wynosić 50–100%. 3) Stosunek cząsteczek tlenu uwalnianych do cząsteczek
dwutlenku węgla absorbowanych nie zawsze jest równy jedności. Przy syntezie
cukrów prostych – heksoz – wynosi on 1, natomiast przy syntezie tłuszczów 1,4.
W syntezie protein zależy on od często zmiennego źródła azotu: w wypadku
amoniaku wynosi 1,05, zaś azotanów bogatych w tlen 1,6. Reasumując, metoda
tlenowa dobrze określa produkcję brutto, jednak nie powinna być stosowana
w wodach mało produ kty w nych.
Metoda węgla znakowanego

Metoda ta polega na dodaniu do określonej objętości wody morskiej znakowanego węgla, w której zawartość CO2 jest znana. Zakładając, że CO2 z węglem znakowanym jest asymilowany je dynie podczas fotosyntezy oraz że
asymilowany jest on z taką samą szybkością co CO2 zwykły, można po okresie
ekspozycji określić ilość ogólną węgla związanego, przeliczając ilość zasymilo14
14
12
wanego C przez współczynnik odpowiadający stosunkowi C/ C na początku
ekspozycji. Praktycznie pomiar ten polega na umieszczeniu danej próbki wody
w ampułce, do której dodaje się węgla znakowanego zwykle w postaci dwuwęglanów. Następnie ampułkę zamyka się i eksponuje określony czas albo w warunkach naturalnych na danej głębokości lub w laboratorium z zachowaniem
zadanych warunków. Po okresie ekspozycji woda z ampułki jest filtrowana,
a ilość węgla znakowanego zasymilowanego przez fitoplankton jest określona
na podstawie pomiaru emisji promieniowania  na sączku. Metoda ta jest polecana do pomiarów produkcji pierwotnej netto.
Również metoda węgla znakowanego obarczona jest pewnymi niedomaganiami. 1) Eksperymentalnie stwierdzono, że również w ciemności zachodzi fik14
sacja CO2 i wynosi ona od 1% do 5% fotosyntezy maksymalnej przy pełnym
naświetleniu. Okazuje się, że procent ten może być wyższy u glonów pozbawionych odpowiednich zapasów soli biogennych i w tropikalnych wodach oligotroficznych asymilacja w ciemności może osiągać 50% asymilacji na świetle.
2) Dwutlenek węgla znakowany nie asymiluje się z tą samą szybkością co
nieznakowany, różnica wynosi 5–6%. Może to być zniwelowane przez
współczynnik korygujący, 1,05 lub 1,06. 3) Węgiel znakowany zasymilowany
w materii organicznej może wrócić do roztworu w wyniku oddychania; przy-
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puszcza się, że prawie 60% CO2 uwalnianego podczas oddychania jest z powrotem wykorzystywane w procesie fotosyntezy, również odnosi się to do węgla
znakowanego. Proponuje się wprowadzenie korekty dla oceny fotosyntezy
maksymalnej o 10%. 4) Podczas sączenia mogą nastąpić straty, część materii organicznej niecząsteczkowej może przedostać się przez sączki do roztworu. Ocenia się, że może to być od 10 do 20% produkcji cząsteczkowej fitoplanktonu. Jest
to więc błąd znaczny, jego waga jest stosunkowo mniejsza dla wód eutroficznych
w porównaniu z wodami oligotroficznymi. 5) Rozbieżność wyników bez korekty
z tymi, w których uwzględniono wspomniane poprawki, jest znaczna i może
sięgać od 50 do 100%. Okazuje się, że dane skorygowane nawiązują w znacznie
większym stopniu do uzyskiwanych metodą tlenową, niż nie skorygowane.
7.2.3. Metody pomiaru produkcji wtórnej
Produkcja wtórna jest to proces przetwarzania materii organicznej z już
wytworzonej. Zachodzi ona na dalszych, poza producentami (1), poziomach troficznych: roślinożerców (2), kilku, zwykle dwóch, (3–4) poziomach drapieżców.
Produkcja wtórna na poziomie 2 i 3 może zachodzić na przykład u widłonogów,
wykorzystujących pożywienie mieszane: fitoplankton i drobny zooplankton,
natomiast eufauzje mogą znajdować się na różnych szczeblach drabiny troficznej: na poziomie 3, gdy żywią się roślinożernymi widłonogami, czasami na poziomie 2, gdy konsumują bezpośrednio fitoplankton, oraz na poziomie 4, gdy
ich pokarmem są drapieżne widłonogi i strzałki. Niezależnie od poziomu konsumpcji, techniki pomiaru są takie same i wyraźnie różne od metod pomiaru
produkcji pierwotnej. Publikacji dotyczących produkcji wtórnej w morzu jest
znacznie mniej w porównaniu z liczbą opracowań produkcji pierwotnej. Kilka
podstawowych metod pomiaru produkcji wtórnej zostanie omówionych poniżej.
Metoda kohor ty

Kohorta (np. miot) jest to grupa osobników tego same go gatunku urodzo nych w jednym czasie. Jest to więc grupa osobników, które moż na wyodręb nić w populacji. Moż na założyć, że kohorta, która urodziła się w czasie t1
licząc n1 osobników o średniej wadze w1, po pewnym czasie t2 liczy n2 osobników o średniej wadze w2. Biomasa w chwili t1 była rów na n1 · w1, zaś w chwili
t2 wynosiła n2 · w2. Między t1 a t2 osobniki przybierały na wadze, jednak część
z nich ginęła śmiercią naturalną lub była pożerana przez drapież ników. Dla
ułatwienia rachunku przyjmuje się, że ubytek osobników jest rów nomier ny,
jednakże w rzeczywistości szybkość ubywania osobników w kohorcie w pier wszym okresie jest wię ksza w porównaniu z dal szym ich roz wojem.
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Produkcję kohorty określa się przyrostem biomasy osobników n2, dodając
do tego ciężar ciała osobników, które zginęły w okresie od t1 do t2, co można wyrazić następującym wzorem:

w 2  w 1 

P  n 2 ( w2  w1 )  ( n 1  n2 ) 

2

który po przekształceniu przyjmuje następującą postać:

 w 2  w1 

P  ( n2  n1 ) 

2 
Metoda wzrostu kumulowanego

Metoda ta służy do obliczania produkcji wtórnej gatunków o kilku stadiach
rozwojowych. Znając liczbę osobników danego stadium rozwojowego nx oraz
średni na osobnika przyrost wagi, produkcja danego stadium będzie wynosiła
nx · w, zaś produkcja ogólna będzie sumą produkcji poszczególnych stadiów,
czyli  n x   w. Do obliczenia produkcji dziennej, co łatwo można przeliczyć na
produkcję roczną, należy znać czas trwania każdego stadium tx podany w liczbie dni. Tak więc dla gatunku, który podlega w swoim rozwoju trzem stadiom,
produkcję dzienną można określić według wzoru:

P  n1

 w1
 w2
 w3
 n2
 n3
t1
t2
t3

Metoda wymiany „turnover”

W wypadku populacji wykazującej słabą fluktuację liczebności i biomasy, do
obliczenia produkcji można stosować metodę czasu wymiany („turnover time”).
Zakładając, że okres życia każdego osobnika jest taki sam i że każdy osobnik,
który zginie, jest zaraz zastępowany nowym, produkcja roczna może być zapisana wzorem:

P n

w
tn

gdzie:
n – liczba osobników;
w – średnia biomasa osobników;
tn – czas wymiany populacji (jeśli okres życia wynosi 4 miesiące, to wymiana zachodzi
3 razy w roku, czyli czas wymiany w populacji w cyklu rocznym wynosi 1/3).
Metoda fizjologiczna

Część przefiltrowanego pokarmu jest przez zwierzę zasymilowana w przewodzie pokarmowym, część nie strawiona wyrzucona w postaci fekaliów. Tak
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więc ważne jest określenie współczynnika asymilacji, który wskazuje na stopień
wykorzystania pożywienia. Współczynnik ten wyliczany jest z zależności między ilością pokarmu skonsumowanego (C) i ilością wydalanych fekaliów (F):

A

CF
 100
C

Wyrażany jest w procentach suchej masy lub materii organicznej (masa bezpopiołowa). Może też być określony przez ilość węgla, azotu lub fosforu.
Wartości współczynnika asymilacji wykazują duże zróżnicowanie, od 6 do
99% i są różne dla poszczególnych gatunków, np. lepiej asymilowane są wiciowce od okrzemek (tab. 4).
Tabela 4
Współczynnik asymilacji dla widłonoga Calanus hyperboreus, żywionego różnym pokar mem
Glony

Popiół (%)
wartość
średnia

rozrzut

Współczynnik asymilacji (%)
liczba obserwacji

wartość
średnia

rozrzut

liczba obserwacji

Okrzem ki
Thalassiosira fluviatilis

27,0

11,0–43,2

47

67,3

36,7–87,9

47

Skeletonema costatus

44,3

41,8–48,3

5

40,1

36,7–44,6

5

Cyclotella nana

30,3

27,2–32,2

4

59,1

42,9–76,5

4

Coscinodiscus sp.

56,2

37,3–70,0

4

50,9

32,6–63,3

6

Ditylum brightwellii

56,7

43,7–62,2

7

50,6

39,5–66,4

4

Rhizosolenia setigera

42,0

30,3–59,4

6

56,8

18,8–73,3

9

10,6

9,8–15,5

71,6

56,3–82,9

6

7,6

4,0–14,0

86,7

75,1–89,9

3

Bruzdnice
Exuviella sp.

6

Zielenice
Dunaliella sp.

3

Źródło: jak tab. 1.

Zasymilowany pokarm podlega w organizmie dalszej obróbce i jest zużytkowany do podtrzymywania metabolizmu dzięki zawartej w nim energii. Energia pokarmu skonsumowanego Qc podlega kolejnym etapom rozkładu według
zamieszczonego schematu:
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Na podstawie tego schematu można przeprowadzić analizę przychodu
i rozchodu energii, czyli sporządzić budżet energetyczny, który przedstawia się
następująco:
Qc – Qw = Qg + Qr
gdzie:
Qc – wartość energetyczna skonsumowanego pokarmu;
Qw – wartość energetyczna substancji wydalonych w fekaliach i substancji
zasymilowanej niemetabolicznej;
Qr – energia rozłożona w wyniku spalania metabolicznego w organizmie
będącego konsekwencją oddychania;
Qg – wartość ogólnej energii zawartej w ciele, czyli energia na wzrost.
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Na energię oddychania mogą składać się następujące elementy:
Qr = Qs + Qd + Qa
Qs – energia zużytkowana na metabolizm standardowy (zwierzę będące na czczo
i w bezruchu);
Qd – energia zużytkowana na dezaminację aminokwasów nie zużytych na budowę
białek, na trawienie i transport metabolitów;
Qa – energia zużytkowana w trakcie ruchu mięśni.

Na wartość energii Qw składają się dwa komponenty: frakcja zasadnicza Qf –
wartość kaloryczna fekaliów i frakcja Qn – wartość kaloryczna substancji azotowych niemetabolicznych. Tak więc uwzględniając wszystkie omawiane frakcje
energii, równanie bilansu energetycznego przyjmuje następującą postać:
Qc – Qf – Qn = Qg + Qs + Qd + Qa
Budżet energetyczny także przedstawiany jest w formie uproszczonej:
R=G+T+N
gdzie:
R–
G–
T–
N–

energia
energia
energia
energia

zawarta w racji pokarmowej;
zużytkowana na wzrost;
wydatkowana na oddychanie;
pokarmu niezasymilowanego.

Czyli energia wzrostu to:
G=R–T–N
Zastępując R – N współczynnikiem asymilacji, otrzymujemy
G = AR – T
Po przetransponowaniu tego zapisu na symbolikę uprzednio stosowaną
uzyskuje się zapis
Qg = AQc – Qr
Dla określenia wydajności energetycznej pokarmu stosuje się współczynniki
wzrostu zaproponowane przez Ivleva K1 i K2. Współczynnik K1 wydajności brutto ma postać:

K1 

Qg
Qc

zaś współczynnik K2 wydajności netto odpowiada stosunkowi wzrostu do pożywienia zasymilowanego, efektywnie zużytego przez organizm (Qw = Qf ):
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K2 

Qg
Q c  Qf



Qg
Qc

AQc Qg  Qr

Opierając się na drugim współczynniku Ivleva K2, charakteryzującym intensywność wzrostu organizmu, można obliczyć ene rgię wzrostu
Qg  Qr 

K2
, gdy zna ne jest K2 (współczynnik Ivle va) i Qr (straty ene rgii na
1  K2

oddychanie). Poprzez współczynnik od dychania, określany jako R  a  w b ,
można wyliczyć straty energetyczne związane z oddychaniem, przyjmując, że
są one funkcją tego współczynnika, i wówczas Q r  k c  a  wb , gdzie kc jest
współczynnikiem charakteryzującym zużycie tlenu. Ostatecznie, zastępując
energią wzrostu Qg produkcję jednostkową Pe dla konkre tnego organizmu
o ciężarze w, uzyskuje się:

Pe  k c  a  w b 

K2
1 K

 p  wb
2

gdzie:
p – współczynnik funkcyjny dla kc, a i K2.

Przyjmując, że w jest średnim ciężarem dla populacji o określonej liczbie osobników, można obliczyć produkcję ogólną. W praktyce stosuje się w miejsce Pe
współczynnik wzrostu Cw, określający wzrost na jednostkę czasu i na jednostkę ciężaru:

C

w



dw 1
  pw
dt w

b1

co pozwala na przyjęcie formuły ostatecznej

P   (C w ) i  wi  n i
gdzie:
ni
– liczba osobników w i–tej populacji;
wi
– ich średni ciężar;
(Cw)i – współczynnik wzrostu, określany przy zastosowaniu pomiarów fizjologicznych.

7.3. Czynniki determinujące wielkość produkcji pier wotnej
7.3.1. Światło
Światło jest elementem koniecznym dla zaistnienia fotosyntezy. Do powierzchni morza na szerokości 48°N dociera średnio energii promienistej, w za2
2
leżności od pory roku, od 805 cal/cm · dzień do 160 cal/cm · dzień. Ta ilość
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światła (E) zależy przede wszystkim od stopnia zachmurzenia i może być
określona równaniem:
E = E0 (1 – 0,71c)
gdzie:
E0 – ilość światła padająca na powierzchnię morza przy bezchmurnym niebie;
c – stopień zachmurzenia (zmieniający się w zakresie od 0 do 1).

Część światła padającego jest odbita od powierzchni morza. Przy morzu
spokojnym, ilość światła odbitego wynosi od 3 do 4% na szerokości 40°. Procent
światła odbitego rośnie szybko, gdy słońce znajduje się coraz niżej nad horyzontem, np. będzie wynosić 40% na szerokości 5°. Również stopień rozproszenia światła wzrasta, gdy powierzchnia morza jest coraz bardziej wzburzona,
przy słabym wietrze rośnie od 5–17% do 30% przy wietrze średnim lub silnym.
Po przejściu przez powierzchnię morza promienie słoneczne podlegają absorbcji przez wodę, ponadto rozproszeniu przez cząsteczki wody, a szczególnie
zawiesinę. Nasycenie światłem wody zmniejsza się wraz ze wzrostem głębokości.
Na krzywej opisującej spadek irradiacji można wyznaczyć dowolny punkt,
który charakteryzuje się właściwym dla tego punktu współczynnikiem ekstynkcji. Współczynnik ten, którego wielkość zależy od wielkości absorbcji i rozpraszania światła zapisuje się w postaci następującej:

K 
lub (ponieważ d log E 

dE
)
E

a po przekształceniu:

d log E
2
d E
Ed z
dE
  Kdz
E

K

gdzie:
E – natężenie światła;
z – głębokość.

Współczynnik K jest zwykle stały dla określonego przedziału głębokości.
Dlatego dla tych przedziałów możliwe jest zintegrowanie powyższego wyrażenia, które przyjmuje po stać log E = – K z , z cze go można wyprowad zać na –K
stępu jącą postać E  e z .
Fotosynteza jest ograniczona do warstwy powierzchniowej. Jej miąższość
wyznacza głębokość, na której wykształca się poziom kompensacyjny. Jest to
poziom, gdzie zrównana jest asymilacja z oddychaniem w ciągu doby. Poniżej
tej głębokości brak jest produkcji netto. Głębokość poziomu kompensacyjnego
uzależniona jest od ilości światła penetrującego wodę, co jest związane z geo-
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grafią Ziemi i wysokością Słońca na niebie. W czystych wodach mórz tropikalnych w południe przez cały rok może być wykształcony na głębokości 100 m.
W wyższych szerokościach latem w południe poziom kompensacyjny utrzymuje się na głębokości między 10 a 60 m, zaś zimą może się podnieść aż do 0 m.
Wówczas właściwie brak produkcji.
Wydajność fotosyntetyczna zależy proporcjonalnie od intensywności
światła aż do pewnej granicy, powyżej której dalszy wzrost naświetlania nie powoduje wzrostu fotosyntezy. Rośliny trzymane w silnym świetle przestają prawie fotosyntetyzować; tak więc jest to dla nich szkodliwe. Zjawisko to uzależnione jest jednak od różnych długości fal. Światło fioletowe i ultrafioletowe ma
najbardziej niekorzystny wpływ, również podczerwień hamuje asymilację. Przy
pełnym świetle dziennym, gdy ilość światła docierająca do powierzchni morza
jest maksymalnie duża, optimum fotosyntezy znajduje się na głębokości 5–20 m.
Powyżej tej głębokości produkcja szybko zmniejsza się. Również z tego względu
biomasa fitoplanktonu jest większa w niższych warstwach i większość gatunków tam zamieszkuje, z wyjątkiem kilku, które ograniczone są do powierzchniowej kilkucentymetrowej warstwy. Większość gatunków fitoplanktonu morskiego jest więc cieniolubna.
7.3.2. Temperatura
W procesach produkcyjnych temperatura jako czynnik środowiskowy odgrywa istotną rolę. Związane jest to ze specyficznym dla każdego gatunku optimum termicznym, w którym intensywność fotosyntezy jest największa. Zmienność
sezonowa w wydajności fotosyntezy zależy więc nie tylko od zróżnicowanego
w cyklu rocznym oświetlenia, ale także od zmieniającej się temperatury. Kombinacja minimum i maksimum intensywności radiacji słonecznej i temperatury w cyklu
rocznym w strefie klimatu umiarkowanego daje 4 ekstrema. Są to: zima (z kulminacją
pod koniec stycznia i na początku lutego) – niska radiacja i niska temperatura, wiosna
(kulminacja na przełomie kwietnia i maja) – duża radiacja i niska temperatura, lato
(kulminacja na przełomie lipca i sierpnia) – duża radiacja i wysoka temperatura, jesień (kulminacja na przełomie października i listopada) – niska radiacja i wysoka
temperatura. Dzięki tym kombinacjom uzyskuje się w autekologii 4 grupy gatunków o specyficznych wymaganiach termicznych i świetlnych, których sukcesja powtarza się cyklicznie co roku.
Cykl roz wojowy wielu zwierząt i roślin ma swoje odbicie w oscylacjach
rocznych temperatury. Dotyczy to szczególnie zwierząt i roślin bentosowych,
których jaja, larwy czy spory pojawiają się w toni wodnej przy odpowiedniej
temperaturze. Również gatunki holoplanktonowe charakteryzują się krótkimi
okresami intensywnego rozwoju. Przykładem tego jest poniższy opis struktury
biocenotycznej poszczególnych sezonów w Morzu Północnym.
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Zima (listopad–marzec). Holoplankton osiąga minimum rozwoju. Liczebność fitoplanktonu jest mała, chociaż obecne są niektóre rodzaje, jak np. Coscinodiscus, Biddulphia. Bruzdnice są bardzo rzadkie z wyjątkiem Ceratium tripos.
Widłonogi występują również w małej liczbie; przezimowują zwykle w postaci
stadium V. Zooplankton przebywa na ogół na większych głębokościach niż latem. Wiele bezkręgowców i niektóre ryby rozradzają się zimą i dlatego pojawiają się w planktonie jaja tych zwierząt. W planktonie zimowym przeważają
naupliusy Balanus balanoides, znacznie rzadsze są Verrucaria stroenna i Balanus crenatus.
Wiosna i wczesne lato (marzec–czerwiec). Notuje się szybki wzrost liczby
gatunków i biomasy okrzemek, które osiągają maksimum rozwoju pod koniec
marca i na początku kwietnia, niekiedy nieco później. Obecne są różne rodzaje:
Skeletonema, Chaetoceros, Lauderia, Thallassiosira, Coscinodiscus i Biddulphia. Zwykle
maksimum rozwoju poszczególnych gatunków następuje po sobie, choć czasami ta sukcesja może być zachwiana. Wczesną wiosną mają miejsce krótkotrwałe
zakwity określonych gatunków. Po tych zakwitach liczba komórek okrzemek
bardzo szybko wraca do przeciętnej. Wiosną w planktonie dalej liczne są jaja
i larwy, które wczesnym latem zupełnie znikną. Naupliusy Balanus balanoides
znikają w kwietniu i już w maju są osadzone jako formy dorosłe. W tym czasie
rozwijają się również larwy krabów: zoea i megalops. Przezimowujące widłonogi są już dojrzałe w lutym i przystępują w marcu do składania jaj. W kwietniu
pojawiają się ich stadia nauplialne.
Lato (czerwiec–sierpień). Okrzemki są dalej obecne, z najliczniejszym w tym
okresie rodzajem Rhizosolenia. Zaczynają się pojawiać auksospory w rodzaju
Coscinosira. W czerwcu i lipcu bruzdnice osiągają maksimum liczebności. Większość larw, które pojawiły się wczesną wiosną, kończy już metamorfozę i znika
z planktonu. Natomiast obecne są larwy tych gatunków, których stadia juwenilne rozwijają się w wodzie cieplejszej, do nich należą naupliusy Chthalamus stellatus i Elminius modestus. Formy holoplanktonowe w tym okresie są liczne i stanowią podstawową biomasę letniego zooplanktonu (Copepodea, Chaetognatha, Ctenophora).
Jesień (wrzesień–październik). Po letnim spadku następuje wzrost liczebności okrzemek z dużą różnorodnością gatunkową rodzajów Biddulphia i Chaetoceros oraz szczególnie licznymi jesienią Rhizosolenia i Coscinodiscus. Liczne są
larwy weliger i pluteus, bentonicznych małży. Sierpniowe pokolenie widłonogów przystępuje do metamorfozy, aby jako stadium V przezimować do następnego roku.
W fitoplanktonie bałtyckim również zaznacza się specyficzny roczny cykl
rozwoju. Wiosną, jesienią i zimą dominują różne gatunki okrzemek, zaś na
okres lata przypada zakwit sinic. Podobny schemat zmienności sezonowej noto-
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wany jest w Zatoce Gdańskiej. Ma on następujący przebieg. Wczesną wiosną
pojawia się zakwit okrzemek, z wyraźną przewagą w liczebności komórek takich rodzajów, jak Chaetoceros, Melosira i Thalassiosira, oraz gatunku Achnanthes
taeniata. Liczebność tych taksonów maleje w maju, a w ich miejsce pojawia się
w większych ilościach Skeletonema costatum. Okres lata charakteryzuje się wyraźną przewagą sinic, z dominantami Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena. Sinice wówczas wykazują nasilenie występowania, tworząc prawie
w całym akwenie bardzo intensywne zakwity ze szczytem zwykle przypadającym na lipiec. Najczęściej już w sierpniu (szczególnie w wewnętrznej Zatoce
Puckiej) następuje gwałtowny spadek liczebności sinic. Na początku lata notuje
się, zwykle towarzyszące sinicom, zakwity bruzdnic. Jesienią cały akwen zdominowany jest przez okrzemki, szczególnie gatunek Coscinodiscus granii. Dominacje
poszczególnych gatunków w rocznej rytmice rozwoju fitoplanktonu ograniczają
się zwykle do krótkiego, ściśle określonego w cyklu rocznym okresu. Maksimum liczebności danego gatunku może ulegać w cyklu rocznym pewnym przesunięciom w czasie, spowodowanym różnicami w kształtowaniu się warunków
klimatycznych (temperatury) w poszczególnych latach.
7.3.3. Biogeny
Biogeny lub nutrienty to pierwiastki chemiczne, które wchodzą w skład żywej materii organicznej. Jest ich wiele, zapotrzebowanie na nie jest zróżnicowane. Podstawowym składnikiem materii organicznej jest węgiel. Ze względu na
dostępność w środowisku morskim dwutlenku węgla, nie jest on czynnikiem
ograniczającym produkcję pierwotną. Zawartość w wodzie innych pierwiastków wykazuje niekiedy wyraźną fluktuację, stąd też niektóre mogą limitować
produkcję. Do takich zaliczane są przede wszystkim azot i fosfor.
Azot

W fitoplanktonie na 100 atomów węgla przypada od 10 do 20 atomów azotu. Zapotrzebowanie na azot jest więc duże, dlatego też jest on podstawowym
pierwiastkiem limitującym produkcję. Azot występuje w morzu w trzech formach mineralnych: amonowej (NH4+), azotynowej (NO2–) i azotanowej (NO3–).
W pierwszej kolejności wykorzystywana jest przez rośliny postać amoniakalna.
Niektóre gatunki sinic, jak np. obecny w wodach tropikalnych rodzaj Trichodesmium, wykazują zdolność fiksacji azotu atmosferycznego. Również stwierdzono, że sinice mogą absorbować azot organiczny w postaci amidu kwasowego.
Zawartość azotu w warstwie powierzchniowej mórz umiarkowanych charakteryzuje się wyraźną fluktuacją sezonową, wykazującą odwrotną zależność z nasileniem rozwoju fitoplanktonu, natomiast wraz z głębokością zanikają wahania
koncentracji azotu.
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Azot w środowisku naturalnym podlega określonemu zamkniętemu cyklowi przemian. Można więc mówić o pewnym bilansie azotowym w morzu. Azot
w fitoplanktonie jako związany, cząsteczkowy jest pobierany w znacznej mierze
przez roślinożerców (szczególnie zooplankton i ryby pelagiczne), część przechodzi do środowiska wskutek remineralizacji (wydalanie, obumieranie). Jednakże
zasadnicza część azotu zawarta w roślinożercach jest konsumowana przez organizmy mięsożerne. Na każdym poziomie zależności troficznych następuje strata
azotu organicznego, który przekształca się w efekcie do postaci azotu amoniakalnego, wykorzystywanego przez fitoplankton. W ten sposób cykl azotowy się
zamyka. Schemat obrazujący ten cykl (rys. 8) zawiera zasoby azotu azotanowego w morzu, wykorzystanie ich w strukturze piramidy troficznej oraz ubytki
spowodowane połowami. Zasoby azotu pod metrem kwadratowym w oceanie
światowym zostały wyliczone ze średniej głębokości przyjętej jako 3800 m oraz
3
średniej zawartości azotu szacowanej na 450 mg/m , co po przeliczeniu daje wartość 1700 g pod metrem kwadratowym. Przyjmując, że średnia produkcja fotosyntetyczna w oceanach wynosi 150 g węgla pod metrem kwadratowym na rok,
a na 100 atomów węgla w materii organicznej średnio przypada 16 atomów azotu, można określić, że około 30 g azotu jest wiązane w fitoplanktonie w ciągu
roku pod metrem kwadratowym. Wielkość ta składa się w 65% z zasobów, zaś
35% z bezpośredniego wykorzystania azotu amonowego pochodzącego
2
z rozkładu materii organicznej. Stratę azotu w ilości 2 µg/m na rok w wyniku
odłowów wyliczono z szacunku połowów na prawie 26 mln t rocznie z powie15
2
rzchni światowego oceanu (361 · 10 m ), przyjmując jako bazę zawartości azotu w ciele śledzia (3%).

Rys. 8. Schemat bilansu azotowego we wszechoceanie pod 1 m2
Źródło: jak rys. 3
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Fosfor

Fosfor jest pierwiastkiem koniecznym do zaistnienia materii żywej, ponieważ wchodzi w skład kwasu adenozynotrójfosforowego (ATP) i niektórych innych elementów składowych żywych komórek. Występuje on w środowisku
morskim w znacznie mniejszych ilościach niż azot, stąd jego duża rola w procesach produkcyjnych. W wodzie naturalnej obecny jest przede wszystkim w for–
2–
mie jonów ortofosforanowych, ponadto kwaśnych jonów H2PO4 i HPO4 .
Fosfor mineralny jest wbudowywany w ciało komórki poprzez formę glukozy
1-fosforanowej, która następnie podlega transformacji w glikogen i polifosforany. Również wolutyna, będąca materiałem zapasowym u wielu glonów, jest
pewną formą polifosforanów.
Struktura rozprzestrzenienia fosforu w oceanach jest taka jak azotu, tzn.
w warstwach powierzchniowych koncentracja fosforu podlega fluktuacjom sezonowym, zaś wraz z głębokością wahania te zanikają, a zawartość stopniowo
wzrasta. Poniżej 1000 m jest ona prawie stała i oscyluje wokół 50 µg-atomów
P-PO4 w litrze wody morskiej. Oprócz powszechnych w klimacie umiarkowanym fluktuacji sezonowych stwierdzono zmiany długoterminowe. U wybrzeży
Anglii na początku lat 20. notowano ponad 20 µg-atomów P-PO4/l, później obserwowano stopniowy spadek, aż do 12 µg-atomów P-PO4/l w 1948 roku, a następnie wzrost. Zjawisko to tłumaczy się napłynięciem w latach 20. zimnych
wód grenlandzkich w rejony Anglii.
Zawartość fosforu i azotu w organizmach jest zróżnicowana, co uwidacznia
się w bardzo dużej rozpiętości stosunku N:P, od około 5 do ponad 50 (tab. 5).
Uśredniony stosunek C:N:P (w atomach) dla fitoplanktonu wynosi 108:15,5:1, zaś
dla zooplanktonu 103:16,5:1, stąd dla planktonu ogólnie przyjmuje się 106:16:1. Te
dane odnoszą się do planktonu oceanicznego; dla fitoplanktonu bałtyckiego stosunek N:P przyjmowany jest jako 9:1. Stosunek azotu do fosforu w ciele organizmów
nie jest stały. W zależności od jego wahań w środowisku, może on przyjmować różne wartości w ciele komórki. Na podstawie dotychczasowych danych stwierdzono, że 1) stosunek N:P w jednokomórkowych glonach morskich może przyjmować wartości od co najmniej 3:1 do przeszło 30:1; 2) stosunek ten różni się w zależności od grupy glonów i dostępności obu biogenów; 3) chociaż brak w literaturze wskazań co do „normalnego” lub „optymalnego” stosunku N do P w glonach,
wartości zawarte między 5:1 i 15:1 są najczęściej spotykane i średnia wartość 10:1
jest najbardziej odpowiednia do przyjęcia. Najważniejszym z przedstawionych
wyżej uogólnień dla interpretacji ekologicznej wydaje się być punkt 2., ponieważ
np. okrzemki rozwijają się w wodach, gdzie stwierdzono duże wartości tego stosunku, zaś zakwity sinic w wysłodzonych akwenach (np. Bałtyk) notowano wówczas, gdy stosunek ten wyniósł około 10 i mniej. Ta ostatnia wartość nie musi pozostawać w żadnym związku z zapotrzebowaniem sinic na te pierwiastki, ponieważ
wiele z nich może uzupełniać sobie azot w różnej postaci.
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Tabela 5
Stosunek N:P (w atomach) dla różnych gatun ków fitoplanktonu
Gatunek fitop lanktonu i
źródło azotu

Temperatura wody

Asterionella japonica (+)

Autor
Kain i Fogg, 1960

Ditylum brightwellii (x) (NH4)

N
0,27(*)

P
0,05(*)

N:P
5,4

14°C

Strickland i in., 1969

19,3

1,8

10,7

Ditylum brightwellii (x) (NO3)

14°C

Strickland i in., 1969

17,5

1,9

9,2

Ditylum brightwellii (+)

20°C

Strickland i in.,1969

15,4

1,3

11,8

Prorocentrum micans (+)

Kain i Fogg, 1960

1,1(*)

0,05(*)

20,0

Peridinium sp. (+)

Kain i Fogg, 1960

0,47(*)

0,05(*)

9,2

Gonyaulax polyedra (x) (NH4)

22°C

Strickland i in., 1969

11,1

0,7

15,9

Gonyaulax polyedra (+)

22°C

Strickland i in., 1969

12,0

0,29

41,4

Cachonina niei (x) (NH4)

20°C

Strickland i in.,1969

13,9

1,7

8,1

Cachonina niei (x) (NO3)

20°C

Strickland i in., 1969

12,4

1,2

10,3

20°C

Cachonina niei (x)

Strickland i in., 1969

7,0

0,73

Isochrysis galbana (+)

Kain i Fogg, 1960

1,6(*)

0,03(*)

Fitoplankton morski

Har ris i Riley, 1956

9,6
53
16,7

3

* Dane w µg-atomach na 1 mm glonów. Pozostałe w µg-atomach na 100 µg-atomów węgla.
+ Na podstawie doświadczeń laboratoryjnych.
x Na podstawie prac terenowych.
Źródło: jak tab. 1.

Inne pierwiastki biogenne

Okrzemki dla wytworzenia swoich pancerzyków krzemionkowych winny
znaleźć w środowisku morskim odpowiednią ilość krzemu. Krzem stanowi
ponad 60% składników mineralnych, a krzemionka to 15–20% ich ciążaru suchego. Krzemionka stanowi również budulec pancerzyka wiciowców krzemionkowych. Poza fitoplanktonem krzem znajduje się również w pancerzach promienic
i spikulach licznych gąbek. Mimo iż w skorupie ziemskiej krzem jest wszechobecny,
woda morska nie jest nasycona krzemionką, której rozpuszczalność wynosi około
100 mg/l, jednakże wartości najczęściej spotykane to 8–9 mg SiO2/l (4 mg Si/l).
W warstwach powierzchniowych jest go mniej i wraz z głębokością wzrasta jego
zawartość. W rejonach przybrzeżnych, szczególnie w ujściach rzek, jest go sporo.
Do mikroelementów, przez niektórych autorów zwanych oligoelementami,
należą żelazo, mangan i miedź. Brak ich w pożywkach, na których hodowane
były glony morskie, istotnie ograniczał wzrost. Miedź znana jako czynnik toksyczny, jednakże wiele substancji organicznych ma zdolność kompleksowania
lub chelatowania jej, przez co maskowane jest oddziaływanie biologiczne. Po-

117

nadto niektóre witaminy wpływają na wzrost fitoplanktonu: są to witaminy B12
i B1. Eksperymental nie stwierdzono, że jest wiele czynników środowisko wych, które rzutują na efekty produkcyjne; między innymi pH, zasolenie,
obecność antybiotyków ograniczających rozwój bakte rii.
Ruchy mas wodnych

Czynnikiem stymulującym produkcję jest jakikolwiek ruch wody, który
przyczynia się do zwiększenia koncentracji biogenów w warstwie eufotycznej.
Ruchy konwekcyjne, będące efektem zmian temperatury wody, wzmocnione silnym falowaniem przyczyniają się do rozprowadzenia równomiernego biogenów w całym słupie wody. W klimacie umiarkowanym dzieje się tak wiosną i jesienią. Jest to zjawisko ważne, gdyż następuje wówczas, wydźwignięcie biogenów, które w okresach stagnacji termicznej, w wyniku sedymentacji cząstek organicznych, znalazły się poniżej punktu kompensacyjnego. Silne falowanie
sztormowe, przez mechaniczne przenoszenie osadów dennych z litoralu do toni
wodnej oraz erozyjnego oddziaływania na brzeg, powoduje wzbogacanie rejonu nerytycznego w biogeny. Również uważa się, że fale wewnętrzne przybijając
do brzegu mogą wynosić na powierzchnię masy wód głębszych.
Wiejące od lądu wiatry powodują odsuwanie powierzchniowych mas wodnych, zwalniając jakby miejsce dla wydostających się z głębszych warstw mas
wodnych. Zjawisko to jest szczególnie jaskrawe na zachodnich wybrzeżach dużych kontynentów, gdzie woda z upwellingu wzbogaca skierowane na zachód
wody prądów równikowych. Mimo że woda ta wydobywa się z głębokości
200–300 m, jest ona dostatecznie bogata w biogeny, aby rejony Prądu Kanaryjskiego, Benguelskiego i Zachodnioaustralijskiego uczynić bardzo żyznymi.
Wokół Antarktydy rozciąga się również obszar upwellingu, co umożliwia zintensyfikowanie produkcji w ciągu krótkiego okresu letniego; produkcja w tym
rejonie nie jest limitowana koncentracją biogenów. W Arktyce, gdzie niewiele
wody wydobywa się z głębi ku powierzchni, w okresie lata notuje się niedobór
biogenów, dlatego też tam zasoby biogenów grają rolę czynnika limitującego
produkcję. Również rejony dywergencji, szczególnie styki prądów ciepłych z zimnymi, są obszarami o dużej produktywności biologicznej.
7.3.4. Wyżeranie
Wyżeranie przez zwierzęta biomasy roślinnej jest istotnym czynnikiem
wpływającym na tzw. wielkość żniwa („standing crop”). Wielkości zmierzonej
produkcji pierwotnej zależą także od liczebności populacji konsumentów I rzędu i ich dynamiki biologicznej. Ten ostatni parametr kształtowany jest przede
wszystkim przez intensywność pobierania pokarmu, na co ma wpływ wiele
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czynników środowiskowych, jak natlenienie, temperatura i inne. Odzwierciedleniem tego są skutki zmian pór roku w klimacie umiarkowanym (rys. 9.).

Rys. 9. Krzywa biomasy fitoplanktonu na łowisku Georges Bank
Źródło: R.V. Tait, Meeresökologie. Thieme Verlag Stuttgart 1981.

Ważnym elementem w intensywności wyżerania jest wybiórczość pokarmowa. Jest to zjawisko bardzo specyficzne i mało poznane. Niektóre gatunki planktonowe były pod tym kątem badane. Spośród Mysidaceae, takie gatunki jak
Hemimysis slabberi, Praunus neglectus, Praunus flexuosus, Neomysis integer
i Mesopodopsis slab beri wykazują okre ślony ruch w kierunku skupień okrzemek (Skeletonema, Thalassiosia, Biddulphia, Nitzschia) oraz kultur mieszanych
z wiciowcami, jak Chlamydomonas, Peri di nium, Dicrateria i Oxyrrhis, Artemia sali na, zaś różne małe widłonogi wędrują w kierunku gatunków z rodzaju Nitzschia, Biddulphia i Thalassiosira. Kultury takich rodzajów, jak Lauderia, Coscinodiscus, Eucampia, Syracosphaera i Exuviel la, nie wykazują żadne go przyciągającego efe ktu. Mysidaceae zdecydowanie oddalają od takich wiciowców, jak Rhodomonas i Gymnodinium, oraz kultur bakterii. Od dzie lne badania prowadzone
nad Calanus finmarchicus wykazały, że znacz na liczba testowanych osobników
kierowała się za następującymi rodzajami: Coscinodiscus, Sceletonema, Ditylium,
Chlamydomonas, Gymnodinium, Oxyr rhis i kulturami mieszanymi tych rodzajów. Stwierdzono, że zwie rzę to unikało rodzaju Chlorella.

7.4. Kalkulacja produkcji
Celem badań ekologicznych jest pełne rozpoznanie stosunków wzajemnych
między organizmami oraz ich otoczeniem. Cel ten zostaje osiągnięty wówczas,
gdy parametry wzrostu biomasy mogą być wyrażone za pomocą konkretnych
liczb. Gdy to jest możliwe, łatwym staje się stosowanie modeli matematycznych
w opisie wzrostu danej populacji. Opracowano różne modele matematycznego
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sfor malizowania produkcji pie rwotnej. Riley na podstawie wie loletnich po miarów produkcji w Atlantyku zastosował nastę pującą for mułę:

dP
 P ( Ph  R  G )
dt
gdzie:
P – produkcja fitoplanktonu;
Ph – wielkość fotosyntezy;
R – oddychanie;
G – wyżeranie przez zooplankton.

Równanie to zostało później rozbudowane przez rozwinięcie treści zawartych w wyrazach Ph, R i G i zastąpienie ich wielkością światła, stężeniem biogenów, temperaturą i liczbą żerujących zwierząt.

dP
 pI 0

P
(1 e – kz1 )(1 N )(1 V )  R 0 e rT  gZ 
dt
 kz 1

gdzie:
P – liczebność fitoplanktonu;
p – stała fotosyntetyczna wyrażona w g C/m2 (jest to ilość wyprodukowanego
węgla na dzień w warunkach przeciętnego nasłonecznienia);
I0 – przeciętne nasłonecznienie warstwy powierzchniowej w cal/min;
k – współczynnik eksynkcji (1,7 + głębokość odczytu zanurzenia krążka Secchiego w m);
z1 – głębokość strefy eufotycznej (głębokość, na któ rej in ten sy w ność światła
2
wy no si 0,0015 cal/cm · min;
N – redukcja wielkości fotosyntezy przez niedobór biogenów (wyrażone w mg
3
ATP/m w warstwie pow. /0,55, gdy zawartość fosforu wynosi mniej od 0,55);
V – redukcja wielkości fotosyntezy przez pionową turbulencję;
R0 – wielkość oddychania fitoplanktonu przy O°C;
r – zmiana wielkości R wraz z temperaturą, przy czym r przyjmuje takie wartości,
aby wzrost temperatury o 10°C podwoił wielkość R;
T – temperatura w°C;
g – ubytki fitoplanktonu spowodowane wyżeraniem na 1 g węgla;
2
Z – ilość zooplanktonu w g C/m .

Przedstawione powyżej równanie pozwala wyliczyć produkcję pierwotną
z uwzględnieniem zmian jej wielkości w cyklu rocznym, z wyeksponowaniem
różnic w poszczególnych 12 miesiącach.
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Riley przedstawił również model liczebności dla roślinożernego zooplanktonu

dH
= H (A – R – C – D)
dt
gdzie:
H–
A–
R–
C–
D–

liczebność zooplanktonu;
asymilacja pokar mu;
oddychanie;
wyżeranie przez zwierzęta mięsożerne;
obumieranie.

Przedstawione modele, mimo wielu mankamentów ze znalezieniem dobrych współczynników, całkiem nieźle odzwierciedlają rzeczywistość.

7.5. Zróżnicowanie geograficzne produkcji
7.5.1. Geograficzna zmienność cyklów sezonowych w produkcji
Czynnikiem różnicującym wielkość produkcji pierwotnej w różnych rejonach świata jest przede wszystkim temperatura. W wodach ciepłych organizmy
rosną na ogół szybko i wcześnie przystępują do rozrodu, w zimnych zaś żyją
dłużej, wolniej rosną i rozmnażają się późno. Tak więc przy tej samej biomasie
w wodach ciepłych jest większa urodzajność, czyli produkcja.
Charakter przebiegu produkcji w cyklu rocznym zależy od szerokości geograficznej (rys. 10). Jest on podobny po obu stronach równika. W strefie zwrotnikowej jeden szczyt rozwoju przypada na okres grudnia. Już w wodach
ciepłych pojawiają się dwa szczyty: wczesnowiosenny i jesienny, które wraz
z przesuwaniem się ku biegunom zbliżają się do siebie, aby w wodach polarnych zlać się w jeden, przypadający w Arktyce na przełomie czerwca i lipca.
Przebieg krzywej charakteryzującej zmienność biomasy fitoplanktonu w cyklu rocznym jest efektem różnego przebiegu nasilenia czynników de ter minujących produkcję w różnych szerokościach geograficznych. Najle piej ten
cykl jest roz poznany dla strefy umiar kowanej (rys. 11).
7.5.2. Wielkości produkcji pierwotnej wszechoceanu
Najbardziej produktywnymi rejonami są te, gdzie najszybciej następuje odnawianie biogenów, a mianowicie obszary przybrzeżnego wynoszenia wód (upwellingu) i dywergencji prądów. Tak więc obraz produkcji pierwotnej odzwierciedla dwa typy strefowości – równoleżnikową i wzdłużkontynentalną.
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Rys. 10. Sezonowość rozwoju planktonu w różnych szerokościach północnego Atlantyku
–––– – fitoplankton, ······ – zooplankton
Źródło: L. Zienkiewicz, Morza ZSRR, ich fauna i flora, 1959.

W Oceanie Atlantyckim znaczna większość wód odznacza się umiarkowaną
produkcją pierwotną, wynoszącą w ciągu jednej doby średnio 100–250 mg
węgla przyswajanego przez fitoplankton w całym słupie wody mieszczącym się
2
pod powierzchnią 1 m . Jednakże zróżnicowanie tej wartości jest dość znaczne,
bo waha się od 0,02–0,03 g C/m2 w centrum cyrkulacji okrężnej (np. w Morzu
Sargassowym) do 3–5 g C/m2 u wybrzeży Namibi. Średnia dla całego oceanu
2
produkcja pierwotna wynosi 0,19 g C/m na dobę, a roczna produkcja węgla –
9
9
7,3 · 10 t, na 23 · 10 t w całym wszechoceanie.
W Oceanie Spokojnym wielkość produkcji pierwotnej waha się od kilku2
dziesięciu miligramów do 650 mg węgla pod 1 m wody na dobę. Najniższa produkcja jest w rejonach subtropikalnej i tropikalnej cyrkulacji okrężnej, powodującej opadanie wód powierzchniowych. W rejonie subarktycznym, we
wschodniej części strefy równikowej, a także w tych rejonach tropików, gdzie pojawia się stały wpływ podpowierzchniowych wód, wielkość produkcji pierwotnej
2
2
osiąga 150–250 mg C/m na dobę. Większe wartości (250–500 mg C/m na dobę)
charakterystyczne są dla wód przybrzeżnych w rejonach przypolarnych, a w tropi-
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Rys. 11. Flu ktuacje roczne temperatury, koncentracji biogenów, fitoplanktonu i zooplanktonu w wodach powierzch niowych strefy umiarkowanej
Źródło: jak rys. 9.

ku – dla rejonów najintensywniejszego wynoszenia wód głębinowych (np. przy
brzegach Ameryki Południowej i Środkowej). Największe wartości produkcji
2
sięgające ponad 500 mg C/m na dobę notowane są w północnych wodach krainy
borealnej, przy brzegach Kamczatki, Japonii i Alaski. Średnia wielkość produkcji
w tych rejonach wynosi ponad 200 mg C/m2 na dobę.
Wielkość produkcji pierwotnej w Oceanie Indyjskim waha się od dzie2
siątków do setek mg C/m na dobę. Najwyższa produktywność, ponad 500 mg
2
C/m na dobę, notowana jest w północnej części oceanu, w szczególności
wzdłuż wybrzeży Morza Arabskiego, w Zatokach Adeńskiej i Perskiej, a także
w Morzu Andamańskim. W strefie pasatów i w rejonach przybrzeżnych Afryki
i Australii wielkość produkcji pierwotnej obniża się, ale jeszcze sięga wartości od
2
100 do 250 mg C/m na dobę, dopiero w centralnych rejonach południowej strefy zwrotnikowej notowane są najmniejsze wartości. Analizując wielkość produkcji pierwotnej Oceanu Indyjskiego, gdzie obszary niskoproduktywne w porównaniu z takimi w innych oceanach są nieduże, można określić go jako uro-
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dzajny. Średnia wielkość produkcji pierwotnej dla Oceanu Indyjskiego wynosi
2
2
222 mg C/m na dobę, podczas gdy dla Oceanu Atlantyckiego – 190 mg C/m na
2
dobę, a Oceanu Spokojnego – 127 mg C/m na dobę.
2
Najbardziej produktywne, o produkcji powyżej 250 mg/m na dobę, we
wszystkich oceanach są rejony przybrzeżne i wody nerytyczne; stanowią one
ogółem 13% powierz chni wszechoce anu. Jeże li doliczyć do tego rejony
o średniej produkcji (100–150 mg/m2 na dobę), to okazuje się, że 37% powierzchni wszechoceanu zajmują wody o średniej i podwyższonej produkcji, a 63%
2
to wody niskoproduktywne. Tak więc prawie 150 mln km – co odpowiada powierzchni Oceanu Spokojnego – to wody o skrajnie niskiej produktywności.
Szacunek wielkości produkcji pierwotnej we wszechoceanie wykonywany
był przez wielu autorów, dlatego też w literaturze można natrafić na dość znaczne rozbieżności. Globalna produkcja roczna w latach sześćdziesiątych oceniana
9
była na (20–25) · 10 t węgla, zaś ostatnio uważa się, że jest ona znacznie większa
9
i może osiągać ponad 65 · 10 t węgla.
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8. Stosunki populacyjne w morzu

8.1. Istota pojęcia populacji
Wyższą w stosunku do organizmu, naturalną jednostką strukturalną rzeczywiście istniejącą w przyrodzie jest populacja. Populacja jest to grupa osobników
tego samego gatunku, w której zachodzą podstawowe procesy ekologiczne.
W wyniku istnienia odpowiednich relacji między populacjami tworzą się biocenozy.
Pojęcie populacji dla nauk przyrodniczych zostało zaczerpnięte z socjologii.
Każdą populację określają cztery zasadnicze cechy; są to: liczebność (liczba osobników), podobieństwo, żywotność, ograniczenie w czasie i przestrzeni. Każda
populacja w określonym czasie składa się z danej liczby osobników żywych,
mających wspólne cechy i zajmujących określoną przestrzeń. Istota podobieństwa osobników w populacji związana jest ze wspólnym pochodzeniem, wspólnym dziedzictwem. Tak więc populacja jest to zbiór osobników powiązany procesami rozmnażania, w obrębie którego zachodzi ciągła wymiana genów, czyli
jest to grupa osobników o wspólnej puli genowej. Ten ważny element definicji
populacji spowodował, iż jest ona także traktowana jako podstawowa jednostka
w badaniach genetycznych i ewolucyjnych.
W zależności od rozmiarów przestrzeni, jaką zajmują populacje, wyróżnia
się trzy ich kategorie: geograficzne, ekologiczne i elementarne. Populacja geograficzna obejmuje osobniki jednego gatunku, zamieszkujące rozległy ale jednolity geograficznie obszar. Ten typ populacji, jak i gatunek, ze względu na rozległość zasiedlenia nie tworzy jednak zbioru osobników powiązanych procesami rozrodu, jednakże potencjalnie wymiana genów w takiej grupie może zachodzić. Populacja ekologiczna lub cenotyczna obejmuje osobniki jednego gatunku
zamieszkujące określoną biocenozę. Populacja elementarna wykształca się
w określonym mikrobiotopie, np. na odosobnionym kamieniu zalegającym na
piaszczystym dnie.
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Populację daje się scharakteryzować za pomocą funkcji statystycznych,
które są wyłącznie właściwościami grupy, a nie należących do niej osobników.
Są to między innymi takie właściwości jak zagęszczenie, rozrodczość, wskaźnik
urodzin, śmiertelność, wskaźnik śmiertelności, rozkład wiekowy i potencjał biotyczny, rozkład przestrzenny, typ krzywej wzrostu, itp. Populacje mają również
cechy genetycznie związane z ekologią. Odnosi się to przede wszystkim do
zdolności adaptacyjnych.

8.2. Parametry biostatystyczne populacji
8.2.1. Stan populacji
Stan populacji albo inaczej wielkość populacji jest to liczba osobników budujących daną populację w określonym momencie. Na przykład wszystkie śledzie
zasiedlające Bałtyk tworzą stan populacji śledzi bałtyckich. Stan ten może być
przedstawiony w postaci ich ogólnej biomasy. Pewna liczba osobników takiej
populacji jest niemożliwa do określenia, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia tzw. „spisu powszechnego”. Taka forma oceny stanu populacji jest
możliwa jedynie, i to też z większą lub mniejszą dokładnością, w rezerwatach
przyrody. Powszechnie ocenę stanu przeprowadza się za pomocą prób losowych, wybranych z wielu różnych punktów zasiedlenia przez daną populację. Na podstawie takich wyliczeń określa się stan względny, który zbliżony
jest do stanu absolutnego. Stopień podobieństwa tych dwóch stanów sprawdzany jest za pomocą różnych testów statystycznych, przede wszystkim z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa.
Metody pomiaru liczebności populacji można zgrupować w kilku kategoriach (dla przykładu podano trzy). 1) Liczenie wszystkich osobników, czyli metoda „spisu powszechnego” możliwa do zastosowania dla organizmów dużych,
łatwo dostrzegalnych, niezbyt ruchliwych, tworzących stada lub kolonie. 2) Metoda tzw. „kwadratów”, polegająca na liczeniu organizmów na poletkach,
których liczba powinna być tak określona, aby można było właściwie ocenić
liczebność na badanej powierzchni. 3) Metody znakowania stosowane w populacjach ruchliwych. Pobiera się próbę zwierząt do znakowania, którą następnie
wypuszcza się na wolność. Po pewnym czasie, w następnej próbie pobranych
zwierząt ze stosunku osobników znakowanych do nie znakowanych określa się
wielkość całej populacji.
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8.2.2. Zagęszczenie populacji
Zagęszczenie populacji jest to stosunek liczebności populacji do określonej
jednostki przestrzeni. Wyraża się to jako liczbę lub biomasę osobników populacji
na danej przestrzeni lub w objętości. W badaniach morskich zagęszczenie popu3
lacji określa się zwykle dla gatunków planktonowych w 1 l lub 1 m , lub pod
1 m2 powierzchni wody, zaś dla gatunków bentosowych na 1 m2 powierzchni
dna.
Zagęszczenie populacji oddaje stopień pokrycia przez daną populację
określonej, zasiedlanej przez nią powierzchni. Ze względu na to, że na ograniczonej przestrzeni może wyżywić się i utrzymać tylko ograniczona liczba osobników, stopień zagęszczenia ma istotne znaczenie dla przeżycia populacji.
Granice możliwości przeżycia populacji wyznacza wielkość minimalna i maksymalna zagęszczenia populacji. Największe szanse przeżycia stwarza wielkość
optymalna, różna oczywiście od wielkości minimalnej i maksymalnej.
8.2.3. Rozrodczość, wskaźnik urodzeń
Rozrodczość jest to wrodzona zdolność populacji do wzrostu licze bności
przez wytwarzanie nowych osobników. Wyróż nia się tzw. maksymalną roz rodczość populacji, określaną niekie dy jako absolutną lub fizjologiczną, kie dy rozród warunkuje tylko fizjologia gatunku. Natomiast w rzeczywistości
rozród populacji odbywa się w określonych warunkach środowiskowych,
pod wpływem pre sji czynników ekologicz nych, co daje tzw. rozrodczość eko logiczną lub rzeczywistą. Nie jest to wie lkość stała, w odróżnieniu od rozrod czości fizjologicz nej, i podlega nieprzewidzianym wahaniom.
Rozrodczość określa się liczbą osobników urodzonych w ciągu określonej
jednostki czasu, czyli

N n
, gdzie Nn oznacza liczbę nowych osobników poput

lacji. Stopień rozrodczości określa wskaźnik urodzeń. Jest to stosunek rozrodczości do stanu populacji, czyli rozrodczość na jednostkę populacji
uproszczenia rozrodczość

N n
. Dla
Nt


N
  , wówczas wskaźnik urodzeń R  
.
N
t

W stabilnych warunkach ekologicznych każdy gatunek ma określony potencjał biotyczny, czyli zdolność wydania potomstwa, jego przeżycia i rozmnożenia się. Wielkość tego potencjału kształtowana jest przez stopień oddziaływania środowiska, określany jako opór środowiska.
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8.2.4. Śmiertelność, wskaźnik śmiertelności
Śmiertelność jest zjawiskiem przeciwstawnym do rozrodczości, oznacza wymieranie osobników w populacji. Podobnie jak w wypadku rozrodczości wyróżnia
się śmiertelność teoretyczną, inaczej minimalną, czyli umieranie osobników ze starości. Zależy to od fizjologicznej długości życia, która jest zwykle znacznie większa
niż ekologiczna długość życia. Ta ostatnia wyznacza tzw. śmiertelność ekologiczną
lub rzeczywistą, czyli ubytek osobników w populacji spowodowany wieloma czynnikami zewnętrznymi, wynikającymi z presji środowiska (drapieżcy, choroby, głód,
zanieczyszczenia itp.). Śmiertelność ekologiczna jest to ta, którą obserwujemy
w przyrodzie i określana jest liczbą osobników ginących w ciągu określonej jednostki
czasu. Jeżeli ją oznaczymy literą grecką µ, to wskaźnik śmiertelności zapisać można

jako R  ; jest to stosunek śmiertelności do ogólnego stanu populacji.
N
Obraz śmiertelności populacji przedstawiają tzw. tabele przeżywalności, czyli
statystyczne schematy rozkładu liczebności w odpowiednich przedziałach wiekowych. Dane z tych tabel przeniesione na wykresy, gdzie na osi odciętych są naniesione przedziały czasowe, a na osi rzędnych liczba osobników, dają tzw. krzywe
przeżywania. Są one różne. Wyodrębniono zasadniczo trzy główne typy krzywych
przeżywania (rys. 12).

Rys. 12. Typy krzywych przeżywania. Liczby osobników przeżywających na 1000 podane są w skali
logarytmicznej (rzędna). Wiek wyrażony jest jako procent długości życia (odcięta)
A – większa śmiertelność występuje przy końcu okresu życia; B1 – tem po przeżywania podlega
ostrym zmianom przy przechodzeniu z jednego stadium rozwojowego do drugiego; B2 – tem po przeżywania w zależności od wieku jest wielkościż stałą (krzywa teoretyczna); B3 – krzywa
lekko esowata nawiązująca do linii B2; C – śmiertelność w okresie stadiów młodocianych jest
bardzo wysoka
Źródło: E.P. Odum, Podstawy ekologii. PWRiL Warszawa 1977.
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8.2.5. Wskaźnik mnożności
Bezwzględny przyrost liczby osobników w populacji określony jest przede
wszystkim różnicą między rozrodczością a śmiertelnością. Wielkość tej różnicy
to wskaźnik mnożności (), czyli

 = – µ
Gdy  = µ, stan populacji jest niezmienny, gdy > µ,  jest > 0, liczba osobników wzrasta, zaś gdy < µ,  jest < o, liczba osobników maleje.
Podobną interpretację ekologiczną stosuje się do różnicy między wskaźnikiem
urodzeń a śmiertelności, co daje wskaźnik tempa wzrostu (r)
r = R – R
Dodatkowym elementem wpływającym na fluktuacje liczebności osobników w populacji jest zjawisko migracji (imigracji i emigracji). Znaczenie tego
zjawiska jest szczególnie duże w populacjach stykających się ze sobą lub zasiedlających obszary blisko siebie położone, jednakże jego zaistnienie zależy od stosunków panujących między osobnikami. Imigranty często są przepędzane z populacji lub nie znalazłszy pożywienia i schronienia giną.

8.3. Struktura populacji
Rozkład osobników w populacji określa jej strukturę. Wyróżnia się strukturę
genetyczną, która dotyczy stosunku homozygot do heterozygot oraz rozkładu
różnych genotypów w populacji. Zagadnieniami tymi zajmuje się genetyka populacyjna. Struktura ekologiczna obejmuje cztery typy rozkładu osobników
w populacji na grupy: wiekowy, płci, funkcji i w przestrzeni. Struktura genetyczna i ekologiczna wzajemnie się przenikają, dając początek podstawowym
procesom ewolucyjnym.
8.3.1. Struktura wiekowa
Struktura wiekowa polega na wyodrębnieniu klas wiekowych. Klasa wiekowa obejmuje te wszystkie osobniki populacji, które mają jednakowe właściwości
fizjologiczne i ekologiczne. U zwierząt zwykle wyodrębnia się trzy klasy wiekowe: okres rozwoju (od zapłodnienia jaja do osiągnięcia dojrzałości płciowej),
okres rozrodu (okres aktywnej reprodukcji) i okres starczy.
Na podstawie analiz struktury wiekowej można określić żywotność populacji (rys. 13). Gdy struktura ma charakter piramidalny, czyli gdy osobników
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Rys. 13. Struktura wiekowa w populacjach
A – popu lacja rosnąca; B – populacja stacjonarna; C – populacja wykazująca regresję
Źródło: B. Stugren, Zasady ekologii ogólnej. PWN Warszawa 1976.

młodszych klas wiekowych jest więcej niż starych, populacja jest rozwojowa.
Gdy liczba osobników w poszczególnych klasach wiekowych jest podobna,
mamy do czynienia z populacją stacjonarną. Populacje o strukturze balonowej,
gdy liczba młodzieży jest mniejsza od liczby osobników starych, wykazują regresję.
8.3.2. Struktura płciowa
Struktura płciowa występuje u gatunków rozdzielnopłciowych; jest to stosunek liczby osobników żeńskich do męskich. Liczba osobników żeńskich określa potencjał rozwojowy populacji i ma związek z wielkością wskaźnika wzrostu
populacji.
8.3.3. Struktura funkcjonalna
Niektóre gatunki, tzw. społeczne, charakteryzują się wewnętrznym podziałem funkcji między zespołami osobników w ramach zorganizowanej grupy
„społecznej”. Klasycznym przykładem jest rój pszczół. W morzu strukturę funkcjonalną wykazują tzw. kolonie polimorficzne niektórych jamochłonów i mszywiołów, gdzie poszczególne grupy osobników mają różną budowę i spełniają
różną funkcje.
8.3.4. Struktura przestrzenna
Sposób, w jaki osobniki populacji pokrywają zajmowany przez siebie obszar,
wykorzystują i przekształcają go, określa charakter struktury przestrzennej. Zasadniczo wyróżnia się trzy typy struktury przestrzennej: rozkład równomierny,
przypadkowy i skupiskowy (rys. 14). Jednakże w rzeczywistości można napot-
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Rys. 14. Typy struktury przestrzennej
A – rozkład równomierny; B – rozkład przypadkowy; C – rozkűad skupiskowy
Źródło: jak rys. 13.

kać pięć typów rozmieszczenia: 1) równomierny, 2) losowy (przypadkowy),
3) losowo skupiskowy, 4) równomiernie skupiskowy, 5) grupowo skupiskowy.
Rozkład równomierny

Struktura przestrzenna rozkładu równomiernego przedstawia stan idealny.
Polega on na tym, że zajmowana przez populację powierzchnia wykorzystana
jest równomiernie, czyli że odległości między poszczególnymi osobnikami są
jednakowe. W naturze rozkład ten nie istnieje, spotkać się z nim można jedynie
w sztucznych biotopach organizmów zakorzenionych, czyli w uprawach roślin
użytkowych, a w morzu w uprawach glonów bentosowych, eksploatowanych
przemysłowo.
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Rozkład przypadkowy

Charakter tego rozkładu polega na nieuporządkowanym rozproszeniu osobników danej populacji na zajmowanym przez nią obszarze. W rozkładzie tym
pojedynczy osobnik może w sposób przypadkowy zająć każde miejsce w przestrzeni, tak więc miejsce to zostało zajęte losowo. Taki całkowicie przypadkowy
rozkład osobników w naturze jest mało prawdopodobny, gdyż mógłby zaistnieć
jedynie wtedy, gdy brak jest zupełnie jakichkolwiek oddziaływań pomiędzy
osobnikami.
Rozkład skupiskowy

Ten typ struktury zasiedlania spotykany jest powszechnie w przyrodzie. Polega on na tworzeniu skupień osobników. W tym rozkładzie prawdopodobieństwo natrafienia na pojedynczego osobnika w danym punkcie zależy od obecności w tym miejscu innych osobników, czyli inaczej, gdy w jakimś punkcie biotopu
obecny jest osobnik, duże jest wówczas prawdopodobieństwo znalezienia tam innych osobników tego gatunku. Tworzenie takich skupień jest uzasadnione ekologicznie, gdyż czynniki ekologiczne, jak biogeny, pożywienie, miejsce schronienia i in.,
są w przestrzeni rozmieszczone nierównomiernie. W środowisku morskim zjawisko tworzenia skupień, określone nazwą „patchiness”, jest powszechne. Ważnym
elementem tworzenia skupisk są także instynkty socjalne i płciowe. Skupiska te
wykazują zwykle dalszy etap struktury przestrzennej i rozmieszczone są losowo
lub grupowo. Prowadzi to do swoistego zagospodarowania zajmowanego terytorium.
Tworzenie agregacji

Tworzenie ławic u ryb i małży lub stad u ssaków morskich ma głębokie uzasadnienie ekologiczne. Osobniki występujące w grupie są mniej narażone na
niebezpieczeństwo niż pojedyncze, ponieważ ich łączna powierzchnia wystawiona na oddziaływanie środowiska jest mniejsza w stosunku do masy oraz
także dlatego, że grupa może łatwiej przekształcić siedlisko. Rozmiary agregacji,
jak i stopień skupiania się, są specyficzne dla gatunku i mogą być różne w zależności od okresu rozwoju. Znaczenie biologiczne zjawiska skupiania się zostało
uogólnione w tzw. zasadzie Alleego (rys. 15), z której wynika, że: 1) przegęszczenie prowadzi do wzmożonej śmiertelności; 2) każda populacja posiada optimum zagęszczenia i wówczas zarówno przegęszczeniu jak i niedogęszczeniu
towarzyszy zwiększona śmiertelność.
Terytorializm

Grupowe wykorzystywanie obszaru prowadzi do jego podziału przez poszczególne grupy, wykazujące duży stopień izolacji i wzajemnej nietolerancji.
Stopień związania z zajmowanym obszarem jest zróżnicowany. Najbardziej
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Rys. 15. Graficzne przedstawienie zasady Allego. Liczebność populacji – odcięta, li czba przeżywających osobników – rzędna
A – niska śmiertelność połączona jest z małym zaęgszczeniem populacji; B – niska śmie rtelność połączona jest ze średnim zagęszczeniem populacji
Źródło: jak rys. 13.

podstawowy wycinek obszaru to terytorium, czyli przestrzeń własna grupy,
broniona przed innymi osobnikami. Szerszym obszarem jest rewir; obejmuje on
przestrzeń regularnie penetrowaną przez osobniki grupy. Natomiast przestrzeń
życiowa to cały obszar, na którym rozgrywa się życie populacji. Terytorializm
jako forma zachowania się populacji w morzu nie został stwierdzony powszechnie, częsty jest on u ssaków i ptaków morskich oraz niektórych ryb, np. u ciernika.

8.4. Dynamika populacji
Zbiór osobników, który stanowi populację, podlega ciągłym zmianom ilościowym. Stanowi to o dynamice populacji. Stan ilościowy populacji zmienia się
w określonych odcinkach czasu. W kolejnych momentach t0, t1, t2, ...tn liczebność
populacji wynosi N0, N1, N2, ...Nn osobników. Zjawisko to opisane jest prawami
matematycznymi.
8.4.1. Wzrost nieograniczony
Populację, której liczebność rośnie sukcesywnie wraz z upływem czasu, można opisać prostym równaniem:

N t  N 0 N

 constans
t  t0
t
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gdzie:
N0 – liczebność początkowa w czasie t0;
Nt – liczebność po upływie czasu t.

N w każdym następnym odcinku czasu jest zwielokrotnione w stosunku
do wartości wyjściowej. Dlatego też przyrost taki ma charakter wykładniczy.
Wielkość przyrostu określa wskaźnik tempa wzrostu (r), wynikający z różnicy
między wskaźnikiem urodzeń a śmiertelnością. Wartości bezwzględne maksymalnego tempa wzrostu przeliczone na osobnika w populacji, czyli tzw. rmax, są
specyficzne dla gatunku. Gdy przyrosty  zbliżają się do wartości granicznej,
a mianowicie do zera, wartość punktową wykładniczego wzrostu populacji opisuje się prostym równaniem różniczkowym
dN
 r N
dt
Całkując to równanie otrzymuje się informację o liczbie organizmów
w chwili t.
rt

Nt = N0 e
gdzie: e – podstawa logarytmu naturalnego.

Po zlogarytmowaniu powyższego równania otrzymuje się
rt

loge Nt = loge N0 + loge e = loge N0 + rt
co wskazuje, że wraz z upływem czasu loge N zmienia się liniowo, tzn. na papierze półlogarytmicznym wartości N naniesione na skalę czasu t dadzą linię
prostą o kącie nachylenia r, która przetnie się z osią y w miejscu określonym
przez loge N0, czyli liczebność początkową.
8.4.2. Wzrost ograniczony
W warunkach naturalnych żadna populacja nie może rosnąć wykładniczo
przez dłuższy okres. Natrafia ona po pewnym czasie na ograniczenie spowodowane wieloma czynnikami o zróżnicowanym charakterze. Wówczas krzywa
wzrostu z kształtu litery J przyjmuje kształt li tery S. Po wstępnym szybkim
wzroście (okres narastania) nastę puje zahamowanie (okres hamowania) i li czebność populacji utrzymuje się na określonym poziomie zbliżonym do stacjonarnego (okres stacjonarny). Sytuację tę najlepiej opisuje równanie krzywej
logistycznej Verhulsta-Pearla

dN
 K  N 
 rN  
dt
 K 
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a po scałkowaniu

N

K
1 e a – rt

gdzie:
a – stała całkowania;
K – górna asymptota krzywej esowatej, która określa wydolność środowiska przez
stan najwyższej możliwej liczby osobników.

Krzywa logistyczna odzwierciedla rzeczywiste fluktuacje zagęszczenia jedynie w bardzo uproszczonej formie. Stan stacjonarny nie jest okresem spokoju,
a zachodzą tam ustawiczne acykliczne fluktuacje o wąskim zakresie wahań.
8.4.3. Czynniki zależne i niezależne od zagęszczenia
Liczebność populacji może być ograniczona wieloma czynnikami związanymi z zagęszczeniem populacji. Gdy wpływ ten nie zmienia się wraz ze zmianą
gęstości, tzn., że niezależnie od zmniejszenia się zagęszcze nia dalej następują
ubytki osobników, mamy do czynie nia z grupą czynników nie zależnych od
zagęsz cze nia. W taki sposób oddziałują czynniki środowiskowe. Jeże li
jednak stopień oddziały wania jakiegoś czynnika zmi e nia się wraz z gę sto ścią, tzn. licz ba os obników ule gających wpływowi danego czynnika zmie nia się wraz z gęstością, mamy wów czas do czynie nia z grupą czyn ników
zależnych od gęstości. W taki sposób odd ziału ją często czynniki biotycz ne,
jak pasożytnictwo, drapieżnictwo.
Uwzględniając oddziaływanie tych czynników można zmodyfikować zapis
równania logistycznego

dN
 K  N 
 rN  
 mN


dt
K
gdzie:
m – wskaźnik tempa wzrostu zależnego lub niezależnnego od gęstości, obrazujący,
ze względu na znak (minus), stopień rozrzedzenia populacji w przeliczeniu na
osobnika.

Tak więc dodanie czynnika mN obniża potencjał tempa wzrostu populacji.
8.4.4. Selekcja r i K
Charakter wpływu na populację czynników i zjawisk zależnych i niezależnych od zagęszczenia jest różny. Jest on specyficzny i wykształcił się ewolucyjnie jako efekt przystosowawczy. Teoretycznie można wyróżnić dwa przeciwstawne typy selekcji przystosowawczej, określane w literaturze jak r i K. Charak-
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Tabela 6
Wybrane cechy selekcji r i selekcji K
Warunki
środowiskowe

Selekcja r

Selekcja K

zmienne i (lub) niemożliwe do
przewidzenia, niepewne;

dosyć stałe i (lub) możliwe do
przewidzenia, dość pewne;

Śmiertelność

często katastroficzna,
bezkierunkowa, niezależna od
gęstości;

ukierunkowana, zależna od gęstości;

Krzywa
przeżywania

często typu C;

zwykle typu A i B;

Gęstość populacji

zmienna w czasie,
niezrównoważona, zazwyczaj
poniżej pojemności bezpiecznej,
w zespołach lub ich częściach
nienasyconych, w próżni
ekologicznej, każdego roku
występu je rekolonizacja;

dość stała w czasie, zrównoważona,
bliska pojemności bezpiecznej,
w zespołach nasyconych,
rekolonizacja nie jest konieczna;

Wewnątrzi międzygatunkowa
konkuren cja

zmienna w intensywności, często
nie występuje;

zwykle ostra;

Selekcja sprzyja

– szybkiemu rozwojowi oso bnika,

– wolniejszemu rozwojowi osob nika,

– wysokiej warto ści maksymalnego

– większej zdolności do kon kurencji,

tempa wzrostu, rmax,
– wczesnemu rozrodowi,

– opó źnionemu rozrodowi,

– małym rozmiarom ciała,

– dużym rozmiarom ciała,

– jed norazowej repro dukcji;

– wielokrotnej reprodukcji;

Długość życia

krótka, zwykle poniżej 1 roku;

długa, zwykle znacznie ponad 1 rok;

Skutek

wysoka produktywność;

wysoka wydajność.

Źródło: E.R. Pianka, Ekologia ewolucyjna. PWN Warszawa 1981.

terystyka cech tych selekcji jest prosta (tab. 6), jednakże w przyrodzie jest trudno znaleźć przykłady, które by w pełni odpowiadały przedstawionym cechom.
Gatunki wykazują selekcję pośrednią między tymi skrajnymi typami. Można
powiedzieć, że dana populacja wykazuje np. większą „strategię przystosowawczą” typu r od innej populacji. Winno się przyjąć pewne kontinuum selekcji r-K, przy czym miejsce danej populacji na tym kontinuum jest zmienne i zależy od środowiska i czasu.
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8.4.5. Cykle populacyjne
Oprócz wahań w liczebności populacji w wąskich granicach stanu stacjonarnego, u niektórych gatunków stwierdzono obecność wahań o bardzo szerokim
zakresie. W określonych odstępach czasu liczebność populacji osiąga wartości
szczytowe, podczas wzmożonej rozrodczości, by w pewnym momencie bardzo
szybko i drastycznie zmaleć przy wielkiej śmiertelności. Zjawiska te zachodzą
w określonych cyklach wieloletnich. Takie cykle populacyjne opisano u ryb
północnego Atlantyku (np. u śledzia i dorsza), Morza Kaspijskiego (np. u płoci)
oraz innych zbiorników wodnych. Znane są wyraźne cykle liczebności populacji
gryzoni na półkuli północnej. Wyjaśnienie przyczyn tych cyklicznych zmian
w liczebności badanych populacji jest wielorakie. Były hipotezy, które wiązały
to zjawisko z cyklicznością plam na słońcu lub tzw. zjawiskiem cykliczności losowej. Aktualnie w literaturze można spotkać się z czte rema grupami hipotez
wyjaśniających. W rzeczywistości, w konkre tnym przypadku mogą działać
łącznie dwa, a nawet więcej z hipotetycznych mechanizmów cykliczności.
Mechanizmy te zostały opisane i wyjaśnione na podstawie badań populacji
lądowych.
Hipoteza odzyskiwania składników odżywczych

Hipoteza ta tłumaczy cykliczność liczebności w populacji gryzoni (zwłaszcza lemingów) zamieszkujących rejony arktyczne. Spadek liczebności tych populacji związany jest z cyklicznością zmian jakości ich pokarmu roślinnego. Przy
dużej liczebności zwierząt następuje wyczerpanie pożywienia wartościowego,
ponieważ większość soli biogennych jest zmagazynowana w odchodach,
których rozkład chemiczny w chłodnym klimacie tundry arktycznej trwa długo.
Dopiero po upływie kilku lat, gdy uwolnione sole zostaną pobrane przez
rośliny, wartościowy pokarm powoduje wzrost liczebności i cykl się powtarza.
Hipoteza oscylacji w układzie ofiara – drapieżca

Istota oscylacji liczebności w układzie ofiara – drapieżca polega na wzajemnej interakcji dwóch elementów tego układu. Gdy populacja drapieżcy jest
rzadka, wskutek mniejszej jej żarłoczności liczebność populacji ofiary wzrasta,
co jednak dzięki zwiększeniu zasobów pokarmowych powoduje wzrost liczebności drapieżcy, atakującego ofiarę. Wówczas liczebność populacji ofiary spada,
co w efekcie pociąga za sobą spadek liczebności drapieżcy. W ten sposób cykl
tego układu się zamyka. Dokładnie jest on omówiony przy opisie interakcji
między populacjami (rozdz. 8.5).
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Hipoteza zjawisk stresowych

Stwierdzono, że w okresach bardzo dużej liczebności norników, gryzonie te
odbywają między sobą liczne walki. Pojawia się wówczas u nich syndrom stresu
przejawiający się zwiększeniem ciężaru nadnerczy. Osobniki stają się bardzo
agresywne, co powoduje ograniczenie rozrodu. W tym okresie liczebność populacji znacznie spada i następuje istotne rozrzedzenie populacji, a potem stopniowy powrót do wzrostu liczebności i w ten sposób cykl się zamyka.
Hipoteza regulacji genetycznej

Hipoteza ta wyjaśnia poczyny oscylacji liczebności populacji cyklicznymi
zmianami w składzie puli genowej. W okresie małej liczebności konkurencja
między osobnikami jest mała, w związku z czym charakteryzują się one typem
selekcji r. Gdy liczebność wzrasta do największej, konkurencja jest silna i następuje wówczas przesunięcie w kierunku selekcji K. Tak więc przeciętne fenotypy
nigdy nie reprezentują osobników najlepiej przystosowanych, wobec czego
pula genowa w takiej populacji zmienia się z pokolenia na pokolenie i nie ma
w niej nigdy stałej równowagi, a odwrotnie – zachodzi stała oscylacja między
selekcją r i K, co ma swoje odbicie w cyklicznych, następujących po sobie okresach małej i dużej liczebności.
8.4.6. Strategia wzrostu liczebności
W populacjach ustabilizowanych rozrodczość musi kompensować śmiertelność. Z tego względu, wobec zmian środowiskowych, procesy narodzin i śmierci, które są ze sobą powiązane, muszą ewoluować łącznie. Gdy następuje wzrost
śmiertelności, dla zachowania egzystencji danej populacji musi nastąpić wzrost
rozrodczości. Wzrost rozrodczości zawsze wymaga albo zwiększenia całkowitego budżetu energetycznego, albo zmiany proporcji jego składowych. Może on
zachodzić przez: 1) czę stsze przystępowania do rozrodu, 2) zwiększenie liczby
młodych w miocie, 3) wydłużenie okresu rozrodu. Wielokrotne przystępowanie
do rozrodu jest korzystniejsze dla organizmów długo żyjących i późno
osiągających dojrzałość płciową, niż dojrzewających szybko i żyjących stosunkowo krótko. Wzrost liczby potomstwa jednorazowo produkowanego daje więcej korzyści organizmom krótko i szybko dojrzewającym, niż żyjącym długo
i późno dojrzewającym. Gdy przeżywalność osobników dojrzałych jest mała,
wielokrotność przystępowania do rozrodu jest kompensowana dużą liczbą potomstwa w pierwszym okresie reprodukcji.
Z punktu widzenia strategii rozrodu osobniki w populacji są nierównowartościowe i zróżnicowane pod względem dostosowania do istniejących warunków. Im więcej energii przekażą potomstwu rodzice, tym lepiej jest ono
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przystosowane do istniejących warunków. Jeżeli ilość energii przeznaczonej na
rozrodczość jest stała, to wraz ze wzrostem liczby potomstwa następuje spadek
wartości właściwości przystosowawczych. Tak więc optymalizacja strategii rozrodczej polega na kompromisie wyboru między selekcją r (produkowaniu możliwie największej liczby potomstwa) a selekcją K (produkowaniu potomstwa
o najlepszym dostosowaniu). Kompromis ten realizuje się na wielu płaszczyznach: ciężaru ciała, długości życia, przeżywalności dorosłych i młodzieży, gęstości populacji, przestrzennych i sezonowych zmianach dostępności zasobów.
8.4.7. Strategia zdobywania pokarmu
Dla podtrzymania liczebności i zapewnienia reprodukcji potrzebny jest pokarm, który w środowisku występuje w niedomiarze. Wobec tego pokarm ten
musi być zdobywany. Dla zapewnienia minimum strat energetycznych, czyli
pozyskania jak największych korzyści z pokarmu, wykształciła się u organizmów ruchliwych pewna „strategia” zdobywania tego pokarmu. Strategia ta wykształciła specyficzne zachowania u zwierząt, które są wynikiem optymalizacji
pomiędzy zyskami i kosztami związanymi ze zdobywaniem pokarmu. Zwierzęta planktonożerne, ze względu na większe wysycenie środowiska pokarmem,
tracą znacznie mniej czasu w porównaniu z drapieżcami na poszukiwanie pokarmu.
U zwierząt drapieżnych wyróżnia się cztery fazy poszukiwania pokarmu:
1) decyzja gdzie szukać, 2) poszukiwanie pokarmu, 3) zlokalizowanie pokarmu
i podjęcie decyzji o pogoni, 4) pogoń, pochwycenie i zjedzenie. Niekiedy czas
na realizację poszczególnych etapów jest różny w zależności od grupy zwierząt,
np. ryby żerujące w zaroślach łąk podwodnych większość czasu poświęcają na
poszukiwanie łąk zarośli glonów, natomiast mniej na pościg mało ru chli wych
or ganiz mów stanowiących łatwą zdobycz. Inaczej te stosunki przedstawiają się
u tzw. „poszukiwaczy” ofiar. Tu wykształciły się dwie strategie: 1) wyczekiwania
i ataku z zaskoczenia i 2) aktywnego polowania.
8.4.8. Dostosowanie osobnika do populacji
Dostosowanie stanowi swego rodzaju wypadkową między fenotypem osobnika a oddziaływaniem całokształtu czynników środowiska. Dostosowanie
w populacjach z przewagą selekcji K jest pod większym wpływem czynników
biotycznych, natomiast z przewagą sele kcji r jest w znacznie wię kszym stopniu uzależ nione od fizycz nych czynni ków środowi ska. Wyższy dynamizm
dostosowania mają osobniki rozmnażające się. Dlate go ważnym elementem
dostosowania jest roz mnażanie płciowe, będące podstawowym źródłem
zmienności osobników. Dzięki wymieszaniu i rekombinacji genów, rozmna -
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żanie płciowe zapewnia powstawanie nowych genotypów. Znanych jest wiele
mechanizmów, które są źródłem zmienności genetycznej. Do nich należy między innymi sprzężenie i inwersja chromosomów oraz translokacja i heterozja.
Zmienność genotypowa, czyli zmiany w genotypie, ponieważ jest dziedziczna,
ma istotną wartość selekcyjną w procesach dostosowania.
Specyficzną formą dostosowania jest behawior socjalny, czego przejawem
jest postawa altruistyczna w stosunku do innych członków grupy. Wyłączając
opiekę rodzicielską, jako szczególny przypadek selekcji rodzinnej, można zetknąć
się z wieloma przypadkami altruizmu wewnątrzpopulacyjnego. Prawdziwy altruizm zdarza się wówczas, gdy osobnik ponosi straty na korzyść swojego sąsiada, natomiast behawior pseudoaltruistyczny, polega na tym, że z zachowania takiego mają korzyści obie strony. Dla wyjaśnienia postaw altruistycznych często
sięga się do struktury rodzinnej, czyli współpracy między osobnikami blisko
spokrewnionymi. Teoretycznie rzecz ujmując, dla podtrzymania propagacji
własnego genotypu, osobnik odniesie większe korzyści, gdy zginie ocalając swoje rodzeństwo, co najmniej dwóch osobników spośród swoich braci i sióstr, czyli
tyle genów ile on ma. Znane są prostsze przykłady zachowań społecznych, jak
np. instytucja strażników. Podczas gdy stado żeruje, jeden osobnik stoi na czatach. Wymiana strażników powoduje, że grupa czuje się bezpieczna podczas
stosunkowo długiego czasu konsumowania pokarmu.

8.5. Interakcje między populacjami
We wzajemnym oddziaływaniu na siebie dwóch populacji można wyróżnić
kilka interakcji:
1) neutralizm – populacje na siebie nie wpływają, w tym wypadku nie można
mówić o interakcji, ponadto uważa się, że prawdziwy neutralizm jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a nawet w przyrodzie nie występującym;
2) mutualizm – obligatoryjna interakcja wzajemnie korzystna;
3) protokooperacja – interakcja wzajemnie korzystna, ale nie obligatoryjna;
4) komensalizm – komensal odnosi korzyści, a gospodarz nie ponosi strat;
5) amensalizm – jedna z dwóch populacji ponosi szkody, a druga nie osiąga korzyści;
6) konkurencja – obie populacje wzajemnie się ograniczają;
7) drapieżnictwo – drapieżca zabija i spożywa osobniki populacji ofiary;
8) pasożytnictwo – pasożyt wykorzystuje populację gospodarza, która ponosi
straty.
Przedstawione powyżej stosunki mają charakter oddziaływać troficznych.
Ponadto można wyróżnić stosunki typowe, polegające na oddziaływaniach
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przez przekształcenia właściwości biotopu, stosunki fabryczne, gdy osobniki
jednego gatunku wykorzystują osobniki innego lub jego obumarłe szczątki, lub
produkty rozkładu jako materiał budulcowy, oraz stosunki foryczne, gdy osobniki jednego gatunku przenoszą na sobie osobniki innych gatunków.
8.5.1. Konkurencja
Konkurencja jako forma interakcji zachodzi wtedy, gdy dwie populacje korzystają z tych samych zasobów w niedomiarze. Następuje wówczas obniżenie
dostosowania i poziomu zrównoważenia gęstości obu populacji. Dzieje się tak
wskutek bezpośredniego obniżenia dostępności zasobów oraz większego zużytkowania czasu i energii na konkurowanie, co w innym przypadku mogłoby być
zużytkowane na podtrzymanie życia i rozród. Konkurencja może być realizowana dwojako – na bezpośrednich agresywnych spotkaniach między konkurentami, czyli na drodze tzw. interferencji, oraz przez obniżanie dostępności do zasobów, czyli na drodze tzw. eksploatacji. Nasilenie konkurencji jako procesu uzależnione jest od stopnia wysycenia środowiska. W próżni ekologicznej jest ona
niewielka, o ile istnieje, zaś w środowisku całkowicie wysyconym jest ona bardzo ostra.
Równania konkurencji

Teoretyczne podstawy konkurencji zostały sfor mułowane w latach 20.
ubiegłego wieku przez Lotkę i Volter rę, w postaci pary równań, będących
modyfikacją rów nania logistycznego Verhulsta-Pearla
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Równania te, aby miały sens konkurencyjny, muszą występować razem,
gdyż przedstawiają liczebność obu populacji zwiększoną o wzajemne na siebie
oddziaływanie. To oddziaływanie jest określone przez współczynniki konkurencji  i , w których zawarty jest wpływ konkurencyjny wyrażający się wzajemnym ograniczaniem liczebności.
Wynik konkurencji zależy od względnych wartości K1 i K2 oraz  i . Dla rozwiązania równań konkurencji trzeba sprawdzić, przy jakiej gęstości populacji N1
gęstość populacji N2 będzie zawsze przybierać wartość zero i odwrotnie, przy jakiej gęstości N2, N1 będzie równe zero. Okazuje się, że gdy N2 osiąga K1/, to N1
nie może wzrastać, oraz gdy N1 osiąga K2/, to N2 nie może rosnąć. Na rys. 16
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Rys. 16. Stan równowagi li czebności populacji N1 (dN1/dt = 0), ograniczony własną pojemnością bezpieczną K1 i oddziaływaniem populacji N2. Linia ra1=0 odzwierciedla wszystkie warun ki równowagi, przy których populacja N1 jest niezmienna. Obszar zakreskowany obejmuje wartości
dodatnie tego parametru, przy których populacja N 1 wzrasta, zaś pozostały obszar to wartości
ujemne, przy których popu lacja maleje. Analogiczny schemat można sporządzić w tym sa dN 2
mym układzie dla populacji N 2, z tym że punkty przecięcia izokliny
 0 są wyznaczone
dt
przez K2 i K2/, a strzałki biegną równolegle do osi N 2
Źródło: E. Pian ka, Ekologia ewolucyjna. PWN Warszawa 1981.

przedstawiono rozkład liczebności populacji N1 będącej pod konkurencyjnym
wpływem populacji N2. Gdy analogiczny wykres dla populacji N2 nałożymy na
poprzedni, uzyskamy cztery kombinacje, w których położenie stanów równowagi jest różne (rys. 17). Tylko jeden spośród czterech przypadków prowadzi do
stałej równowagi. Dzieje się tak wtedy, gdy żaden z obu gatunków nie może
osiągnąć liczebności wystarczającej do wyeliminowania współkonkurenta, tzn,
gdy K1 < K2/ i K2 < K1/. Każda z populacji musi w większym stopniu hamować wzrost własny niż wzrost liczebności konkurenta. W stanie równowagi wielkość populacji znajduje się poniżej własnych pojemności bezpiecznych K1 i K2.
Stąd wniosek, że w warunkach konkurencji populacje nie osiągają liczebności,
jaką mogłyby osiągnąć przy braku konkurencji.
Równania konkurencji obarczone są licznymi założeniami, dlatego też ograniczona jest ich użyteczność praktyczna, gdyż po pozbyciu się tych założeń stają
się one nierozwiązywalne. Do głównych założeń należą: 1) każdy osobnik populacji N1 ma swojego odpowiednika w populacji N2, 2) zasoby są całkowicie
homogenne i występują w nadmiarze, 3) zajmowane przez populacje środo wisko jest w pełni wysycone.
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Rys. 17. Cztery kombinacje oddziaływań konkurencyjnych
A – izokli na gatunku N1 leży ponad izokliną gatunku N2, w konku rencji zawsze zwycięży gatunek 1; jedyny stan równowagi trwałej (kropka) gdy N1 = K1 i N2 = 0; B – sytuacja przeciwna, gatunek 2 jest sprawniejszym kon kurentem i wypiera gatu nek 1; jedyny stan równowagi
trwałej (kropka) gdy N2 = K2 i N1 = 0; C – wynik konkurencji trudny do przewidzenia, gdyż
każdy z gatunków w większym stopniu hamuje wzrost populacji konkurenta, niż wzrost
własnej populacji; występują 3 stany równowagi, jednakże stan łącznej równowagi obu gatunków (punkt przecięcia izoklin) jest nietrwały i w końcu przesunie się w którąś ze stron; istnieją więc dwa stany równowagi trwałej, gdy N2 = K2 i N1 = 0 oraz N1 = K1 i N2 = 0; zwycięstwo zależy od początkowych proporcji li czbowych obu gatunków; D – żaden z gatunków
nie zwycięża, oba bowiem w większym stopniu powstrzymują wzrost własnej populacji niż
wzrost populacji konkurenta; jedyny stan równowagi jest wyznaczony przez punkt przecięcia się izoklin (Ne1 i Ne2); oba gatunki koegzystują, gdy gęstości ich popu lacji znajdują się po niżej odpowiednich pojemności bezpiecznych.
Źródło: jak rys. 16.
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Konkurencyjne wypieranie

W rozważanych powyżej czterech przypadkach, trzy prowadzą do sytuacji,
w której jeden z gatunków eliminuje ostatecznie swego konkurenta całkowicie,
a sam dąży do wysycenia środowiska. Sytuację tę tłumaczy hipoteza określona
zasadą konkurencyjnego wypierania. Polega ona na tym, że dwa gatunki ekologicznie identyczne nie mogą żyć razem w tym samym miejscu i czasie. Po jakimś czasie wspólnego bytowania jeden z nich musi istnieć na peryferiach
areału drugiego gatunku. Stąd też całkowite pokrywanie się wymogów ekologicznych dwóch populacji jest niemożliwe. Tak więc jeżeli dwa gatunki współegzystują, to muszą się one różnić swą ekologią.
Hipoteza konkurencyjnego wypierania została zweryfikowana doświadczalnie przez Gausego, rosyjskiego ekologa zajmującego się populacjami. Przeprowadził on szereg badań nad zjawiskami konkurencyjnymi w populacji jednego
gatunku oraz w populacjach różnych gatunków. Do badań używał populacji
drożdży i pierwotniaków. Najbardziej znana praca dotyczy konkurencji między
dwoma blisko spokrewnionymi gatunkami pierwotniaków – Paramecium caudatum i Paramecium aurelia. Oba gatunki hodowane były w laboratorium na tym samym pożywieniu. P. caudatum po pewnym czasie zawsze całkowicie zanikał,
mimo że w podobnych warunkach pod nieobecność P. aurelia świetnie przeżywał, zaś właśnie P. aurelia przeżywał w konkurencji, osiągając przy tym stały poziom liczebności. Ze względu na to, że prace Gausego w istotnej mierze przyczyniły się do sformułowania hipotezy konkurencyjnego wypierania, w literaturze nosi ona nazwę zasady Gausego.
Dowody na konkurencję w warunkach naturalnych

Konkurencję trudno jest udowodnić na podstawie badań nad naturalnymi
populacjami. W rzeczywistości jest ona powszechna w przyrodzie i stanowi ważny element kształtujący ekologię wielu gatunków. Wykrycie aktualnie działającej konkurencji jest trudne, gdyż obserwowane struktury oddziaływania są
ewolucyjnie ukształtowane i mają pozory harmonijności. Tak więc dowody na
konkurencję w warunkach naturalnych mają charakter „poszlakowy”. Można je
rozpatrywać w trzech kategoriach: blisko spokrewnionych gatunków, przemieszczenia cech, niekompletności flory i fauny.
Blisko spokrewnione gatunki, które ewolucja doprowadziła do ekologicznej
separacji, nazywamy gatunkami sympatrycznymi. Różnice między nimi mogą
polegać na: wykorzystywaniu różnych siedlisk, zróżnicowaniu w poszczególnych
okresach doby aktywności biologicznej, posługiwaniu się różnym pokarmem.
Konkurencję o siedlisko można wyjaśnić na przykładzie zasiedlenia skalistych
wybrzeży Szkocji przez 2 taksony pąkli, Balanus balanoides i Chthamalus. Chthamalus zasiedla wyższą strefą niż Balanus, ponieważ lepiej znosi wyschnięcie. Piętro-
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wość ta zawsze jest zachowana w takiej kolejności, mimo że larwy obu tych taksonów zasiedlają znacznie szerszą strefę od tej, którą zajmują osobniki dorosłe.
Przemieszczenie cech odnosi się do sytuacji, w której dwa gatunki zwykle
żyjące oddzielnie (allopatria), gdy występują na wspólnym terenie (sympatria),
wykazują wzrost różnic. Zróżnicowanie to może mieć formę morfologiczną, fizjologiczną lub behawioralną. Najczęściej dotyczy różnic morfologicznych
w budowie narządów służących do pobierania pokarmu, co determinuje różnice w wielkości ofiar.
Niekompletność zbiorowisk gatunków stwierdza się przy porównaniu
składu gatunkowego fauny kontynentu i przyległych wysp, na które przemieściły się zaledwie niektóre z gatunków, zajmując bardziej zróżnicowane sie d li ska i większą ich liczbę niż na lądzie. To znaczy, że na lądzie gatunki te poddane były presji konkurencyjnej.
8.5.2. Drapieżnictwo
Układ drapieżca – ofiara jest zależnością kierunkową, ponieważ jedna strona tego układu (drapieżca) odnosi korzyści, podczas gdy druga (ofiara) straty.
Na tym właśnie polega różnica drapieżnictwa i konkurencji, gdyż w tym ostatnim wypadku obie strony interakcji są ograniczone. W układzie drapieżca –
ofiara działają dwie przeciwstawne siły selekcyjne: unikanie drapieżcy przez
ofiarę i wykształcenie u drapieżcy coraz to lepszych sposobów zdobywania ofiary. Tak więc ofiara będzie ewoluować w kierunku unikania interakcji, podczas
gdy drapieżca dąży do jej utrzymania. Mechanizm ten doprowadził do wykształcenia wielu ciekawych przystosować, jak świecące „wędki” głębinowych
ryb, czy przybieranie barw ochronnych lub różne ubarwienie ryb od strony
brzusznej i grzbietowej.
Układ drapieżca – ofiara został sformalizowany w deterministycznym modelu Lotki i Volterry w postaci pary równań różniczkowych

 dN 1
 dt  ( r1  p 1 N 2 ) N 1

dN
 2  (r  p N ) N
2
2
1
2
 dt
gdzie:
N1
– liczebność populacji ofiary;
N2
– iczebność populacji drapieżcy;
r1 i r2 – współczynnik tempa wzrostu: ofiary, a w wypadku drapieżcy, ze względu
na znak minusowy, oznacza śmiertelność;
p1 i p2 – stałe określające drapieżnictwo (p1 – współczynnik obronności ofiary, p2 –
współczynnik agresywności drapieżcy).

145

Dla rozwiązania tych rozważań trzeba przyjąć dwa podstawowe założenia,
że na liczebność ofiary nie ma wpływu pokarm, czyli zasoby dla niej są w nadmiarze, oraz w każdym spotkaniu ofiary z drapieżcą ona ginie.
Gdyby ofiara nie była pod presją drapież cy, jej licze bność ograniczałaby
je dynie pojemność bezpie czna K 1. Drugim punktem granicz nym jest tak
małe zagę sz cze nie, które nie pozwala na utrzymanie kontaktów, aby zapew nić roz ród, poniżej którego populacja ofiary musi wyginąć. Ponadto istnieje
pe wna gęstość populacji drapie żcy, przy której nie występuje ani spadek, ani
wzrost licze bności ofiary, co można wyznaczyć izokliną ofiary (dN1/dt = 0)
w układzie współrzędnych N1 i N2 (rys. 18). Powyżej izokliny populacja ofiary maleje, poniżej rośnie.

Rys. 18. Hipotetyczny kształt izokliny liczebności ofiary (A) i drapieżcy (B)
A – populacja ofiary rośnie w polu zakreskowanym i maleje poza granicą wyznaczoną przez
izoklinę, tj. w polu jasnym; B – poniżej pewnego progu gęstości populacji ofiary X osobniki
drapieżcy nie są w stanie złowić wystarczającej liczby ofiar, tak więc po lewej stronie tego progu gęstość populacji drapieżcy maleje, po prawej zaś rośnie, o ile populacja ta nie osiągnęła jeszcze pojemności bezpiecznej, tj. K2
Źródło: jak rys. 16.

Podobnie w wypadku drapieżcy. Maksymalna liczebność drapieżcy ograniczona jest jego pojemnością bezpieczną K2, zaś minimalna uzależniona jest od liczebności ofiary. Tak więc istnieje pewna progowa gęstość ofiary, poniżej której drapieżca będzie ginąć z głodu. W ten sposób uzyskujemy obraz izokliny drapieżcy
(dN2/dt = 0). Gdy obie izokliny przedstawimy w jednym układzie drapieżca – ofiara (rys. 19), z ich przecięcia powstaną cztery pola, w których liczebność obu gatunków kształtuje się różnie. W polu I liczebność obu gatunków rośnie, w polu II rośnie liczebność drapieżcy, a ofiary maleje, w polu III liczebność obu gatunków maleje, a w polu IV liczebność ofiary rośnie, a drapieżcy maleje. Wektory wzrostu, jako
wypadkowa tendencji wzrostu lub spadku liczebności, przebiegają różnie w zależ-
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Rys. 19. Zależności relacji drapieżca – ofiara
A – niesprawny drapieżca, który nie potrafi w wystarczającym stopniu eksploatować populacji ofiary dopóki ta ostatnia nie osiągnie gęstości bliskiej pojemności bezpiecznej; spirala
strzałek skierowanych do wewnątrz oznacza tłumienie oscylacji w układzie, co kończy się
osiągnięciem punktu stałej równowagi; B – szczególnie sprawny drapieżca, który jest w stanie
eksploatować bardzo rozrzedzoną populację ofiary, tj. w pobliżu dolnej granicy jej gęstości;
strzałki tworzą spiralę skierowaną na zewnątrz, co oznacza rosnącą amplitudę oscylacji, która
prowadzi ostatecznie do wygaśnięcia układu; C – przeciętnie sprawny drapieżca, który potrafi eksploatować ofiary przy pośredniej gęstości jej populacji; strzałki tworzą zamknięty krąg,
zatem oscylacje obu komponentów układu są trwałe, gdyż ich ampli tu da się nie zmienia
Źródło: jak rys. 16.
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ności od miejsca przecięcia się izoklin. Będą się zawijać, gdy przecięcie izoklin
nastąpi przy większej gęstości populacji ofiary, będą się rozwijać przy mniejszej,
oraz tworzyć zamknięty krąg przy optimum gęstości ofiary. Te trzy sytuacje, gdy
doda się czynnik czasu, charakteryzują kolejno tłumienie oscylacji, rozwijanie
i stałą amplitudę oscylacji. Najbardziej optymalny jest przypadek oscylacji o amplitudzie słabej. Oscylacja tłumiona, zwijająca się może z upływem czasu
osiągnąć stan równowagi. Natomiast przypadek rozwijania prowadzi do wyniszczenia ofiary, w rezultacie czego drapieżca sam będzie musiał zginąć, chyba że znajdzie pokarm zastępczy.
W wyniku przeprowadzonych licznych eksperymentów oraz opisów relacji
drapieżca – ofiara w naturze stwierdzono, że szczyty liczebności ofiary i drapieżcy nie przypadają na ten sam okres. Maksimum gęstości populacji ofiary musi
zawsze wyprzedzać maksimum liczebności drapieżcy, gdyż w przeciwnym wypadku drapieżca nadmiernie wyeksploatowałby ofiarę, w wyniku czego zginęłaby zarówno ofiara, jak i sam drapieżca.
8.5.3. Pasożytnictwo
Pasożytnictwo jako interakcja dwóch populacji jest podobne do drapieżnictwa. Pasożyt i drapieżca napadają na inny organizm i żywią się jego materią organiczną. Jednakże metoda wykorzystywania ofiary jest różna. Drapieżca zabija
i pożera swoją ofiarę. Pasożyt zaś zmuszony jest do pewnego rodzaju kompromisu. Tak korzysta z substancji odżywczych żywiciela, aby utrzymać go przy życiu. W interesie pasożyta jest nie uśmiercać swej ofiary.
Relacja pasożyt – żywiciel nie jest tak prosta jak drapieżca – ofiara, gdyż pasożyt przed przystąpieniem do korzystania z żywiciela musi przeciwstawić się
obronnej reakcji żywiciela, oprzeć się trującemu działaniu środowiska w ciele
żywiciela. Tak więc układ pasożyt – żywiciel jest systemem trójczłonowym: pasożyt – środowisko pasożyta – żywiciel. Elementami środowiska pasożyta są:
1) dodatnio wpływające na jego rozwój: substancje odżywcze, ciśnienie osmotyczne, stężenie tlenu i potencjał oksydoredukcyjny; 2) czynniki hamujące rozwój: trujące produkty przemiany materii, przeciwciała, antytoksyny.
Dla układu pasożyt – żywiciel, podobnie jak drapieżca – ofiara, stosowano
także modele deterministyczne. Wymagają one jednak innych założeń. System
pasożyt – żywiciel powstaje jedynie wtedy, gdy pasożyt jest w stanie odnaleźć
i zainfekować żywiciela. Stosuje więc on tzw. strategię wybiórczą. Niektórzy
autorzy uważają, że zaistnienie relacji pasożyt – żywiciel jest uwarunkowane
je dynie przypadkiem. Jed nak można przyjąć, że populacja pasożytów syste matycz nie przeszukuje środowisko w celu znalezienia żywiciela. Tak więc przestrzeń przeszukiwania (obszar, w którym poszukiwani są żywiciele) stale wzrasta,
zaś przestrzeń opanowana (zainfekowana część populacji żywiciela) rośnie do
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Rys. 20. Związki między niszami dwóch gatunków
A – nisza zawierająca się całkowicie w niszy in nego gatunku; układ niestabilny prowadzący
do ostrej konkurencji; B – zachodzące na siebie nisze mają jednakowy zakres; oba gatunki odczuwają konku rencję w jednakowym stopniu; C – zakres zachodzących na siebie nisz nie jest
jednakowy; intensywność konkuren cji nie jest jednakowa dla obu partnerów, ponieważ gatunek S2 większą część swej niszy wykorzystuje wspólnie z gatunkiem S1; D – ni sze są tylko styczne ze sobą, bez możliwości bezpośredniej konkurencji, która mogła dawniej istnieć; E – nisze rozdzielone bez wzajemnych oddziaływań konkurencyjnych
Źródło: jak rys. 16.
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określonego momentu, mianowicie do czasu, póki istnieją potencjal ni żywi cie le. Od tego momen tu pasożyty zaczynają między sobą konku rować.
Układ pasożyt – żywiciel charakteryzuje się trójfazową strukturą w czasie.
Pierwsza faza to infekcja, gdy pasożyt musi przezwyciężyć mechaniczną reakcję
obronną żywiciela i utrzymać się przy życiu w specyficznych fizyczno-chemicznych warunkach ciała żywiciela. Druga faza obejmuje pobieranie pokarmu
w organicznym mikrobiotopie żywiciela. W tej fazie reakcja obronna żywiciela
polega na oddziaływaniach chemicznych, groźniejszych dla pasożyta w porównaniu z fazą poprzednią. Trzecia faza to okres intensywnego rozmnażania się
pasożyta i jego wewnętrznej i ze wnętrz nej ekspansji. Po osiągnięciu szczyto wego punktu liczebności populacji pasożyta, następuje ustabili zowanie się
jego gęstości wokół stanu stacjonar nego. Stan ten jest wypadkową niedosko nałości strategii ataku pasożytów i strategii obrony żywicie la. Stan ten ma
charakter ujemnego sprzężenia zwrotnego, tzn. liczebność pasożyta utrzymana jest na poziomie nie zagrażającym życiu żywiciela.

8.6. Nisza ekologiczna
Pojęcie niszy ekologicznej zmieniło się w historii rozwoju ekologii. Po raz
pierwszy pojęcia tego użył na początku lat 20. XX wieku Grinnell. Według niego
niszą jest wszystko to, co określa rolę funkcjonalną i wyznacza miejsce organizmu w biocenozie. Wyeksponowany jest tu aspekt przestrzenny niszy. Nieco później Elton powiązał niszę z elementem biotycznym środowiska, a mianowicie
powiązania populacji z pokarmem i wrogami naturalnymi. W latach 50. XX wieku pojawiły się w literaturze naukowej pojęcia „niszy przestrzennej” i „niszy
funkcjonalnej”, „niszy siedliskowej” i „niszy behawioralnej”. Hutchinson definiuje niszę jako całokształt warunków, w jakich populacja żyje i odtwarza się.
Odum natomiast określa niszę ekologiczną jako „miejsce bądź status organizmu
w obrębie danego zespołu i ekosystemu wynikające ze strukturalnych przystosowań organizmu, jego reakcji fizjologicznych oraz specyficznego behawioru
(wrodzonego i (lub) wyuczonego)”. Tak więc można powiedzieć, że nisza to
aktywność populacji w miejscu, gdzie bytuje, będąca wynikiem adaptacji do
środowiska. Podstawowym elementem niszy jest więc stopień dostosowania do
środowiska.
Przyjmując niszę jako stopień dostosowania na gradiencie środowiskowym,
uzyskuje się obraz krzywej dzwonowatej. Skoro wiele czynników środowiskowych determinuje aktywność organizmu, Hutchinson de finiuje niszę jako
n-wymiarową prze strzeń, obejmującą całkowity zakres warunków, w których
dany organizm prowadzi swoją aktywność biologiczną. Nisza ekologiczna jest
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więc elementem składowym biocenoz. Tak więc każda biocenoza wypełniona
jest różnorodnością nisz, które wykazują zróżnicowany stopień wzajemnych
relacji, od nakładania się, przez konkurencję, do całkowi tego roz dzie lenia
(rys. 20).
Nisza zmienia się w czasie i przestrzeni, ponieważ zmienne jest środowisko
fizyczne i biotyczne, którego jest wypadkową. Zmiany te mogą mieć dwojaki
wymiar czasowy: krótkookresowe w skali ekologicznej, czyli zaledwie kilku
generacji, lub długookresowe w skali geologicznej, obejmującej wiele generacji.
Taki proces prowadzi do specjalizacji nisz, polegającej np. na wytworzeniu się
z jednej niszy dwóch, co ma znaczenie populacjotwórcze, a w efekcie prowadzi
do wyodrębnienia się nowych gatunków.
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9. Aktualne problemy biologii morza

Zadaniem biologów morza jest opisanie i zrozumienie struktury i funkcjonowania największego na Ziemi systemu ekologicznego. Obejmuje on ekosystemy morskie, które w odróżnieniu od lądowych mają niewiele barier, ograniczających swobodne przemieszczanie się organizmów.
W rozwoju każdej dyscypliny wyodrębnić można fazę wstępną – opisową,
po której następuje okres analizy faktów, gdy zaczynają być rozumiane zjawiska
i istnieją możliwości ich ilościowego określenia, a w końcu podejmowane są
próby przewidywania kierunku rozwoju procesów ekologicznych. Do rozwoju
opisu zjawisk ekosystemowych zasadniczym warunkiem jest właściwa baza faktów, którą dla wielu rejonów geograficznych należy dopiero stworzyć. Gdzie indziej natomiast w ostatnich kilkunastu latach przejście od opisu do analizy zjawisk zostało bardzo przyspieszone. Badania naukowe w oceanografii biologicznej wykazują tendencję koncentrowania się na poziomie organizmów. Należy
jednak więcej uwagi poświęcić badaniom właściwości i funkcjonowania ekosystemów. Bezwzględna presja człowieka na środowisko morskie i intensywność,
z jaką się to odbywa, wymusza szybki rozwój technik programowania. Właściwe kierowanie rybołówstwem oceanicznym wymaga utrzymania na odpowiednim poziomie i ustabilizowania produkcji biologicznej, szczególnie w rejonach
szelfowych. Tak więc niezmiernie ważne jest poznanie mechanizmów funkcjonowania ekosystemów morskich.
Bezpośrednie obserwacje organizmów morskich są często bardzo utrudnione i większość poczynań w tym zakresie, siłą rzeczy, jest pośrednia. Każda technika pomiarowa ma zasadnicze ograniczenia w stopniu rozpoznania zjawiska.
Te niedociągnięcia ograniczają stopień poznania zjawisk, ale jednocześnie wymuszają ulepszenia metodyczne w technikach zbioru materiałów, ich analizy,
a szczególnie lepszego powiązania danych biologicznych ze środowiskowymi.
Wiele jest jeszcze problemów otwartych w poznaniu życia w oceanie; istnieją
pewne obszary wiedzy w tej dziedzinie, które wykazywać będą szczególne możli-
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wości postępu w najbliższych kilku dziesiątkach lat. Zostaną one dalej scharakteryzowane.

9.1. Dynamika sieci troficznej
W ostatnim czterdziestoleciu stopień rozpoznania produkcji pierwotnej
planktonu znacznie wzrósł dzięki zastosowaniu techniki pomiaru węgla znakowanego. Technika ta wykazuje rozbieżności w wynikach pomiarów w porównaniu z innymi stosowanymi metodami wówczas, gdy ilość biogenów jest ograniczona, światła jest w nadmiarze, a rozpuszczonej materii organicznej i bakterii
jest dużo. Okazuje się, że szacunki produkcji są zaniżone szczególnie w dobrze
prześwietlonych warstwach o stałej stratyfikacji w rejonach subtropikalnych
i tropikalnych. Oto zagadnienia, które szczególnie wymagają badań: rola różnych frakcji wielkościowych producentów, szczególnie nanoplanktonu;
przepływ rozpuszczonej materii organicznej do i z formacji producentów; rola
bakterii w planktonie; znaczenie czasu trwania inkubacji oraz rozmiaru komór
w szacowaniu błędów podczas pomiarów; udział pozaplanktonowych producentów w wiązaniu węgla w rejonach przybrzeżnych i ujściach rzek.
Gdy produkcja pierwotna określana jest jako element przepływu energii,
nasuwa się pytanie o jakość produktu i jego przydatność w sieci troficznej.
Struktura wielkościowa zbiorowisk fitoplanktonu może kształtować udział materii organicznej w różnych elementach łańcucha pokarmowego. Wybiórczość
pokarmowa u zwierząt żerujących na fitoplanktonie jest daleko zróżnicowana
i należy ustalić, czy jest to wyłącznie mechaniczna reakcja na wielkość komórki
pożywienia, czy jakaś reakcja behawioralna. Dynamika zakwitów, schemat sukcesji gatunków w zbiorowiskach fitoplanktonu oraz czynniki warunkujące skład
gatunkowy zbiorowisk są podstawą w zrozumieniu przebiegu procesu produkcji pierwotnej w ekosystemie. Klasyczne prace nad łańcuchem troficznym odnoszą się do konsumpcji względnie dużych komórek fitoplanktonu, takich jak
okrzemki i bruzdnice, przez tzw. zooplankton sieciowy, czyli właściwie widłonogi. Obecnie wiadomo już na pewno, że bardzo drobni producenci (nanoplankton i pikoplankton) są odpowiedzialni za znaczną część produkcji organicznej oraz że są oni wyżerani przez małe skorupiaki, wiciowce i konsumentów sieci śluzowych powstałych z wydzielin (sedymentatorzy bierni).
Problemy dotyczące stratyfikacji pionowej produkcji, znaczenia zjawiska
chmurkowatości („patchiness”), zależności przeżywania planktonicznych larw
od minimum zagęszczenia komórek w objętości wody oraz relacji maksimum
chlorofilu i komórek do maksimum produkcji, mogą być efektywnie rozwiązane
jedynie z zastosowaniem techniki ciągłych profili. Techniki ciągłego pomiaru
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produkcji pierwotnej oraz stosowanie sond do pomiaru stężenia biogenów
usprawniłoby radykalnie możliwość weryfikacji hipotez odnośnie do przestrzennych zależności procesów biologicznych w strefie fotycznej. Zastosowanie
fluorometrów i liczników cząstek w holowanych na falach przyrządach stwarza
możliwość sprawdzenia hipotez o pionowym i poziomym rozmieszczeniu życia
w warstwach powierzchniowych. Ułożone w określonym szyku urządzenia
z tymi samymi czujnikami będą stanowiły przewrót w badaniach nad zmianami
w czasie, co jest ważne tak w skali minut jak i lat.
Rola mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki, drożdże i inne grzyby)
w sieci pokarmowej zarówno płytkich, jak i głębokich rejonów pelagicznych
oraz środowisk bentonicznych w produkcji i destrukcji węgla organicznego
oraz utylizacji rozpuszczonej materii organicznej winna być określana ilościowo. To właśnie może być podstawą zrozumienia przepływu węgla organicznego
przez ekosystemy morskie. Zarówno węgiel rozpuszczony jak i cząsteczkowy
mają dwie obszerne pule; jedna obejmuje materiał stosunkowo odporny, który
odtwarza się wolniej w porównaniu do czasu regeneracji organizmów, druga
zaś mniejsza pula, o szybkim tempie krążenia, składa się ze składników przyswajalnych przez bakterie i inne heterotrofy. Tak więc część produkcji pierwotnej zawsze związana jest z mikroorganizmami. Potrzebna jest przeto większa
ilość informacji o żerujących na bakteriach konsumentach, takich jak orzęski
i małe widłonogi oraz tzw. „zjadacze sieci śluzowych”. Podobnie niewiele jest
wiadomo o roli bakterii w uzdatnianiu detrytusu, przez co podnoszą się jego
walory smakowe i możliwość przyswajania. Zespoły żyjące poniżej zasięgu wędrówek (tj. poniżej 1000–1500 m) korzystają prawie wyłącznie z „deszczu” opadających cząstek jako źródła energii. Grudki detrytusu wytworzone na niedużych głębokościach z czasem opadając głębiej stają się smaczniejsze jako pokarm przez oddziaływanie bakteryjne.
Inna rola bakterii tak w toni wodnej jak i w środowisku bentonicznym,
zarówno wód płytkich jak i głębokich, polega na mineralizacji materii organicznej. Istnieje potrzeba określenia gdzie i w jakich warunkach rola ta jest ważna,
jaki jest ekologiczny wpływ wyżerania zbiorowisk mikroorganizmów przez
pierwotniaki. Aktywność remineralizacyjna mikroorganizmów jest ważna
w określaniu procesów geochemicznych tak w toni wodnej, jak i na oraz w osadach.
Współcześnie rozwijające się techniki pozwalają na stosunkowo dokładne
określanie biomasy bakterii i pierwotniaków (np. przy zastosowaniu mikroskopów fluorescensyjnych, elektronowych, szczególnie skanningowych, oraz
technik mikroautoradiograficznych). Dostatecznie precyzyjna identyfikacja taksonomiczna, do poziomu rodzaju, może być już wykonana dla wielu, choć nie
dla wszystkich pierwotniaków. Badania taksonomiczne bakterii wpłynęły na
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rozwój metod izolacji i hodowli komórek, jak również problemów dotyczących
kryteriów taksonomicznych. Postępy w identyfikacji morskich bakterii wymagają rozwoju wiedzy podstawowej o organizmach, ich fizjologii i systematyce.
Bakterie morskie przystosowane są do życia nawet w skrajnie rozcieńczonym
–7
–8
środowisku organicznym (10 i 10 -molowym). To rodzi pytania natury fizjologicznej odnośnie do natury systemu transportu materii organicznej zachodzącej w tak
niskich stężeniach i sposobu, w jaki są one zdolne do samoregulacji wzrostu lub jak
ich wzrost regulowany jest przez zewnętrzne czynniki środowiska (np. przez
wyżeranie).
Inne problemy dotyczą tempa produkcji, np.: czy życie bakterii można
porównać do głodowej egzystencji, czy ich wzrost jest ciągły, czy żyją na poziomie przeciętnego zabezpieczenia potrzeb, czy ich wzrost wykazuje większą wydajność od innych organizmów morskich. Metodyka tych badań obejmuje techniki określania obiegu materii przez wszystkie elementy ekosystemu, które
związane są z mikrobami (np. konsumpcja tlenu), aż po pomiary wskaźnika wydajności syntezy bakteryjnego DNA.
Rozkłady pionowe zawartości w słupie wody elementów biochemicznych
(RNA, DNA i ETS) są nową techniką szacunku biomasy, współczynników oddychania i wzrostu organizmów.
Korelacja między produkcją pierwotną a współczynnikiem wzrostu bakterii
na poziomie enzymatycznym pozwala mieć nadzieję na lepsze zrozumienie
tych procesów, ponieważ określanie ich w ten sposób wymaga krótkiego czasu,
oraz dzięki temu można ominąć błędy wynikające z różnicy wielkości prób
i długości inkubacji.
Badania struktury sieci pokarmowej wyższych poziomów będą nadal prowadzone przez określanie sposobów pobierania pokarmów, analizę zawartości
jelita oraz innymi nowocześniejszymi metodami przy użyciu znakowanych aminokwasów lub technik immunologicznych. Zwyczaje pokarmowe zmieniają się
w trakcie rozwoju organizmu oraz w zależności od sezonu, tak więc zebranie
odpowiednich danych jest bardzo czasochłonne i uciążliwe. Często też trudne
jest wyodrębnienie detrytusojadów, którzy grają znamienną rolę w procesach
obiegu materii. Ocena przepływu energii w ekosystemach morskich musi również opierać się na dokładnych badaniach fizjologicznych. W tych badaniach za
podstawę trzeba przyjąć poznanie procesów biochemicznych oraz specyficznych dla ekosystemu morskiego szczególnych przypadków, jak np. wydajność
pokarmowa sedymentatorów biernych, gdy utracą sieć z pokarmem, albo czynności drapieżców, takich jak kalmary lub skorupiaki dziesięcionogie, które
rozdrabniają pokarm na zewnątrz. Wydajność asymilacji i wzrostu oraz
współczynnik respiracji, tak spoczynkowe jak i aktywne, są znane tylko w wypadku niewielu organizmów żyjących na płyciznach, a najmniej dla gatunków
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głębokowodnych. Wstępne wyniki wskazują na wyraźne zmiany procesów fizjologicznych i biochemicznych w zależności od głębokości, co spowoduje zmiany w aktualnych koncepcjach dotyczących przepływu energii.

9.2. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu
Porównywanie różnych typów ekosystemów otwiera wiele nowych pytań.
Do jakiego stopnia procesy zachodzące w tych systemach są zdeterminowane
przez ich granice (tak jak w wypadku systemów granicznych – ekotonów)?
Czym się różnią wyraźnie ograniczone ekosystemy, np. w lagunach i estuariach,
od zespołów otwartych brzegów piaszczystych lub skalistych? Porównywanie
ekosystemów, w których bariery ekologiczne odgrywają znacznie mniejszą rolę,
jak np. otwarte rejony oceanicznych wód oligotroficznych czy eutroficznych,
pozwala dodatkowo wyjaśnić zróżnicowanie procesów regulacyjnych.
Chociaż opisy struktury ekosystemów są statyczne, dają one nieco pojęcia
o ich dynamice. Trudno jest uzyskać dane o wydajności procesów ekologicznych,
w tym także dotyczących obiegu materii i przepływu energii, choć są one konieczne w modelowaniu ekosystemu. Oczywiście potrzebne są przede wszystkim wartości biomasy. W wypadku makrobentosu i ryb pomiary biomasy charakteryzują
się coraz większą dokładnością.
Dla zrozumienia procesów biologicznych, często o podstawowym znaczeniu, potrzebna jest znajomość oddziaływań wiatrowych, turbulencji i prądów,
które stanowią dynamiczne tło zjawisk biologicznych. W istocie biologia korzysta z rozwoju innych dziedzin i w dużym stopniu postęp w biologii uwarunkowany jest osiągnięciami w fizyce morza i technologii. Zjawiska fizyczne występujące w górnej od 100- do 200-metrowej warstwie mają istotne odbicie w oceanografii biologicznej. Turbulencja, stratyfikacja termiczna, falowanie wewnętrzne i in. wpływają na ilość biogenów w strefie fotycznej, a to właśnie niezależnie
od skali środowiska determinuje wielkość produkcji biologicznej.
W ekosystemach wiele procesów na siebie się nakłada, stąd też przedstawienie ich w kon we ncji alge brai cz nej lub nawet gra fi cz nie jest czę sto za bie giem nie efe ktywnym i nie oddającym rzeczywistości. Inną metodą jest symulacja numeryczna na podstawie pary równań modelowych. Wyraża się je pewną
liczbą zmiennych stanu i zestawem równań, określających transfer między tymi
stanami. Zwykle tymi zmiennymi stanu są biomasy poszczególnych grup funkcjonalnych w ekosystemie, zaś równania opisują takie procesy, jak pobieranie
biogenów, produkcję, żerowanie, wydalanie, oddychanie, wymianę bentoniczną, adwekcję i dyspersję.
Takie formuły oparte są na koncepcji piramid troficznych uzyskanych z badań biocenoz lądowych, gdzie zależności pokarmowe są mniej więcej stałe. Or-
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ganizmy morskie często zmieniają swój poziom troficzny w ciągu życia osobniczego (np. z roślinożernych na mięsożerne), stąd też w tych biocenozach sieć
troficzna ciągle zmienia swoją strukturę. W ostatnich latach wykonano teoretyczną analizę możliwości funkcjonowania sieci pokarmowej pozbawionej stałej
struktury, jednakże ta teoretyczna praca musi być przetestowana w badaniach
eksperymentalnych i modelowych.
Po prawie dwudziestoleciu doświadczeń nad modelami wielopoziomowych
procesów można pokusić się o opinię, że próba odtworzenia zachowań całości
systemu przez łączenie właściwości jego części może nigdy się nie udać. System
naturalny jest wewnętrznie samoregulowany w zakresie integracji procesów
i zachowań, czyli w stanie tzw. homeostazy, dlatego też modelowanie wszystkich tego typu zjawisk stworzyłoby model zbyt skomplikowany.
Istnieje więc wielka potrzeba nowej teorii ekosystemu, która miałaby się tak
do biologii organizmów, jak np. reguła gazu do ruchu cząsteczek. W tym ostatnim wypadku obliczenia statystyczne pozwalają na uogólnienie nieregularnych
ruchów cząsteczek w pewną całość, pod warunkiem, że znane są ograniczenia
systemu. W ekologii możliwość wykorzystania szerokiego wachlarza technik
matematycznych w celu operowania skomplikowaną gamą danych wzmocni
poszukiwania ogólnych hipotez i teorii.
W ostatnich latach dla poznania całościowego (holistycznego) procesów
ekologicznych przeprowadza się badania w zamkniętych ekosystemach morskich, które w zale żności od wielkości okre śla się mianem mikrokosmosu lub
mezokosmosu. W każdym przypadku istnieje ograniczenie co do rozmiaru organizmów, które taki system tworzą; mniejsze organizym i zespoły są lepszym
materiałem doświadczalnym i główne elementy obiegu biogeochemicznego
mogą być doskonale symulowane szczególnie dla regionów przybrzeżnych.
W przyszłości winien nastąpić wzrost zastosowania takich systemów, aby mogły
być pogłębione problemy ekologii teoretycznej, dynamiki ekosystemowej, sukcesji gatunkowej itd. Rozwój modeli numerycznych może być wzbogacony,
gdy zostaną one zwe ryfikowane eksperymentalnie na modelach żywych.
W dodatku stwierdza się wzmożone wykorzystanie takich żywych modeli do
badania efektów zanieczyszczenia i innych czynników wywołujących zakłócenia w ekosystemie przybrzeżnym.

9.3. Skala i czas zjawisk biologicznych
We wszystkich badaniach oceanograficznych bardzo ważna jest charakterystyka przestrzenno-czasowa zjawiska w celu zastosowania takich metod zbioru
prób, aby uzyskane wyniki były porównywalne. Skala „patchiness” (chmurko-
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watości w rozmieszczeniu przestrzennym) zmienia się w zależności od analizowanego parametru (chlorofil, biomasa planktonu lub pojedynczy gatunek ma
specyficzny schemat rozmieszczenia przestrzennego). Porównanie danych
planktonowych, zebranych w jednym miejscu (z dominacją czynnika czasowego), z danymi zebranymi za pomocą siatek ciągnionych (z dominacją czynnika
przestrzennego) jest wyjątkowo trudne.
W większości próby biologiczne mają skalę przestrzenną od 10–2 do 101 km,
a skalę czasu zamykającą się w granicach od kilku minut do tygodni. Jednakże
zasięg oddziaływania pojedynczej komórki mieści się w mikroskali i jest zdominowany bardziej przez dyfuzję molekularną niż mieszanie turbulentne. Dyfuzja
w spokojnej wodzie na przestrzeni 1 µm trwa tylko 1 sekundę, 1 mm – trochę
ponad minutę, zaś 1 m – więcej niż dwa tygodnie. W zakresie małej skali zachodzą wszystkie ważne procesy biologiczne, takie jak przenikanie rozpuszczonych cząsteczek przez błony komórkowe, pożeranie przez organizmy
zwierzęce komórek fitoplanktonu czy oddziaływanie chemiczne między organizmami.
Również w skali przestrzeni kilkumetrowej są nie rozwiązane ważne problemy dotyczące pojawiania się zakwitów glonów, możliwości przeżycia konsumentów, sukces rekrutacyjny larw ryb, które muszą dysponować odpowiednio
zagęszczonym pokarmem. Odnośnie do rozkładu pionowego najważniejsze to
wiedza dotycząca mikrowarstw w rozmieszczeniu organizmów, szczególnie
w warstwie eufotycznej i w pobliżu termokliny, konieczna do zrozumienia dynamiki produkcji pierwotnej i jej spożytkowania.
1
3
Szybki wzrost badań fizycznych w mezoskali (10 –10 km) pociągnął za sobą
niebywały postęp w badaniach biologicznych. Jest czasami skomplikowane
określenie sukcesji gatunków w zespołach, które są przemieszczane, gdyż trudno wyznaczyć stadium inicjalne; zmiany biologiczne zachodzą w tej samej skali
czasowo-przestrzennej co ruchy wody. Pomimo wielu badań fizycznych nad ruchem wirowym, dotychczas nie wiadomo, do jakiego stopnia wiry (w odróżnieniu od zamkniętych kolistych prądów), w których cząstki wody podlegają adwekcji, zachowują swoje właściwości. Badanie nad biologiczną transformacją
zespołów podlegających wirom uzależnione jest od lepszego rozpoznania fizycznej strony zjawiska. Właściwie pełne zrozumienie ważnych procesów mezoskalowych w oceanie wymaga informacji ze wszystkich dziedzin przyrodniczych: fizyki, chemii i geologii, jak również biologii, zebranych razem w analizie interdyscyplinarnej.
W większej skali czasowo-przestrzennej wyłania się wiele ważnych problemów, które są zarówno stymulujące naukowo, jak i podstawowe w racjonalnym wykorzystaniu i kształtowaniu ekosystemów morskich. Niektóre z tych
problemów są aktualnie badane, jak zjawiska okresowe: biologiczne zróżnico-
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wanie w tworzącej się stratyfikacji czy opis wielkoskalowych i biogeograficznych cyklów życiowych gatunków oraz niecykliczne zjawiska, takie jak
nagły wzrost liczebności rozgwiazdy Acanthaster planci, zjawisko Nino w rejonie
prądu peruwiańskiego oraz zmiany w zasobach sardynek i anczowet w pobliżu
Kalifornii. Często błędnie sądzono, że są one efektem działalności ludzkiej. Czas
reakcji biologicznej na zmiany warunków fizycznych jest różny i czasami może
sięgać dziesiątków lat, czyli dłużej niż możliwości obserwacji przez jedną generację ludzi. Również dla znacznie dłuższej skali czasowej badania biologiczne są
bardzo ważne, szczególnie w określeniu trendu zmian klimatycznych, czemu
służą studia paleologiczne. Wiele danych z mikropaleontologii interpretuje się
na podstawie współczesnych badań ekologii takich grup, jak otwornice, promienice, wiciowce wapienne czy małżoraczki. Te prace są częściej wykonywane
przez geologów niż biologów, dla których wydają się one trywialne. Udział biologów w takich studiach, zapewniający kompatybilność ich wyników z nowoczesnym myśleniem biogeograficznym, winien wzmocnić wiarygodność paleooceanograficznych uogólnień. Opis zjawisk wielkoskalowych i długoterminowych wymaga większej współpracy między biologami i geologami.

9.4. Wpływ człowieka na ekosystemy przybrzeżne
Obszary mórz szelfowych oraz akwenów przybrzeżnych różnią się od otwartego oceanu ze względu na znaczny wpływ trzech czynników: długoterminową
zmienność w klimacie, bezpośrednie skutki eksploatacji zasobów żywych oraz
skutki chemizacji środowiska, będących efektem aktywności człowieka. Rozróżnienie tych trzech elementów jest niezmiernie trudne, jednakże bardzo ważne
z punktu widzenia naukowego; ma także podstawowe znaczenie we właściwym kształtowaniu środowiska. Różnorodność skali czasowo-przestrzennej, nie
jest to tylko element statystyczny, wpływa na organizmy, których cykle życiowe
są w tę skalę wmontowane. Wyodrębnienie i zrozumienie odpowiedniej skali
zjawiska jest bardzo istotne, gdyż ma ona inną amplitudę w ekosystemie nerytycznym niż oceanicznym.
Zróżnicowanie struktury wewnętrznej, tj. przepływ energii w ekosystemie
oraz fizyka tego systemu, jest przede wszystkim uzależniona od dopływu czynników z zewnątrz. Dokładne rozpoznanie rozmiaru i charakteru tych wpływów
jest tak samo ważne jak znajomość właściwości wewnętrznych.
Obecnie programy badań procesów przybrzeżnych połączone np. z obserwacją klimatu, pogody i połowów mają charakter monitoringu, czyli kontroli
stanu środowiska, tak więc pominięte są interakcje i zależności podstawowych
elementów systemu, które go stanowią. Jest wiąc to obszar, gdzie większe
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współdziałanie między dyscyplinami jest niezbędne. Ponadto badania przybrzeżne mają zasięg lokalny. Każdy akwen ma sobie właściwe charakterystyki fizyczne, które wpływają na procesy biologiczne. Niemniej jednak istnieją pewne
ogólne prawidła ekosystemowe w zróżnicowanych strukturach lokalnych. To
wzmaga potrzebę badań porównawczych, o których mowa była wcześniej, aby
uzyskać lepsze i jaśniejsze uogólnienia. Bez określenia tych ogólnych prawidłowości niemożliwa będzie ekstrapolacja poznanych zjawisk w jednym akwenie na inne rejony i tym samym stworzenie racjonalnych podstaw do
kształtowania środowiska. Zjawiska degradacji mają inny przebieg np. w Morzu
Północnym, w morzach okalających Stany Zjednoczone czy Japonię, jednak
podstawowe prawa ekologiczne realizują się podobnie.

9.5. Powiązania oceanografii biologicznej
z biologią ogólną
Oceanografia biologiczna jest źródłem wielu idei i koncepcji, które znajdują
szerokie wykorzystanie w biologii ogólnej. Ekosystemy lądowe zdają się
być bardzo skomplikowane przez obecność w nich dużej ilości mikrosiedlisk.
W oceanie natomiast zespoły organizmów wykazują prostszą strukturę, a warunki fizyczne są lepiej poznane. Tak więc ogólna teoretyczna wiedza o ekosystemach oceanicznych jest lepsza. Rozwój nowych w tym zakresie koncepcji będzie
miał niewątpliwy wpływ na ekologię lądową. Dotyczy to szczególnie problemów
dynamiki populacji.
Innym polem inwencji twórczej i poszukiwań nowych hipotez w biologii ogólnej są badania reakcji fizjologicznych organizmów zamieszkujących specyficzne
siedliska w morzu, np. populacje bytujące w rejonach ujść wód gorących. Istnieje
przypuszczenie, że bakterie zasiedlające te rejony wykazują taki typ chemosyntezy,
jaki funkcjonował w geologicznej przeszłości przed wyewoluowaniem się mechanizmów fotosyntezy. Ponadto ekologiczne badania tych populacji dostarczają interesującego materiału nad strategią adaptacji i reprodukcji w specyficznych warunkach środowiskowych. Również inspiracją do badań nad fizjologicznym aspektem
adaptacji są opisy przejawów życia z dużych głębokości, dotyczy to szczególnie reakcji fizjologicznych na wysokie ciśnienie hydrostatyczne.

9.6. Powiązania oceanografii biologicznej z rybactwem
Nauki rybackie to obszerne pole, gdzie odkrycia oceanobiologiczne mogą
być wykorzystane. Głównym zadaniem badań rybackich jest zlokalizowanie no-
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wych zasobów, które występują w zagęszczeniu opłacalnym dla eksploatacji,
poznanie różnych aspektów biologii gatunków eksploatowanych, ulepszenie techniki lokalizacji zasobów i technologii połowu oraz rozwijanie nowych modeli
zarządzania, aby uzyskać najlepszy ekonomicznie wynik. W większości tych zadań badania rybackie uwieńczone zostały sukcesem. Można więc przypuszczać,
że zasoby światowe zostały już rozpoznane. Na podstawie połowów przemysłowych i specjalistycznych ekspedycji badawczych zebrano już wiele danych o biologii większości przemysłowych gatunków. Dotyczy to takich działów
jak: cykle życiowe, biologia rozwoju, zależności troficzne, migracje, behawior,
parazytologia, genetyka, itd. Tak więc gatunki użytkowe ryb, obok zwierząt domowych, owadów – szkodników i nosicieli chorób, są najlepiej zbadaną grupą
organizmów.
Jedynym polem w badaniach rybackich, gdzie nie osiągnięto sukcesu, jest
zdolność przewidywania wielkości reprodukcyjnej stada i tym samym określenia granicy eksploatacyjnej. Głównym czynnikiem limitującym te prognozy jest
rekrutacja narybku. Niestabilność w procesach rekrutacji pochodzi z wieloaspektowych oddziaływań w układ zie ekosystem a środowisko. Na przykład rozwój larw zależy od odpowiednie go zagęszczenia pokar mu, to z kolei uzale ż nione jest od warunków pogodowych, które – gdy są niestabilne – powodują
załamanie liczebności danych larw, a w efekcie zasobu gatunku. Problem ten
staje się jeszcze bardziej poważny, gdy rozpatruje się zespoły wielogatunkowe.
Bez integracji zastosowań rybackich z badaniami oceanograficznymi trudno
dokładnie określić wpływ na rybołówstwo trzech zasadniczych czynników:
zmian klimatu oceanicznego o charakterze krótko- i długoterminowym, eksploatacji przemysłowej, zmian chemizmu, częściowo spowodowanych zanieczyszczeniem. Tak więc konieczne są wspólne badania, gdyż gatunki przemysłowe
podlegają prawom panującym w ekosystemie i nie mogą być traktowane w oderwaniu od nich. Rozwój badań nad krylem antarktycznym wskazał na konieczność programu ekosystemowego. W tym celu zorganizowano badania międzynarodowe objęte programem Biomass, będącym w pewnym sensie kontynuacją
angielskich ekspedycji „Discovery”. Wyniki tych badań stały się bazą, na której
stworzone zostały zasady racjonalnego gospodarowania zasobami kryla.

9.7. Postęp technik badawczych
We wszystkich działach oceanografii, również w oceanografii biologicznej,
postęp jest uwarunkowany rozwojem technicznym przyrządów pomiarowych.
Biologia bywa traktowana jako tzw. „uboga” dyscyplina, a główne osiągnięcia
technologiczne, które notowane bywają w innych dyscyplinach, znajdują zastosowanie w biologii z dużym opóźnieniem. Analiza elementów biologicznych
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w programach monitoringu środowiskowego spopularyzuje konieczność stosowania w przyrządach do badań biologicznych sond elektrodowych i układów
scalonych. Ulepszenia w badaniach środowiskowych winny iść w kierunku
ułatwienia zbioru prób, przyspieszenia ich opracowania i przetworzenia w bankach danych.
9.7.1. Pomiary produkcji pierwotnej
Rozwój technik umożliwiających stałą kontrolę na wyznaczonych profilach
pomiarów produkcji pierwotnej oraz automatyczny pomiar stężenia biogenów
usprawniłby znacznie obserwację zjawisk biologicznych w strefie fotycznej. Zastosowanie fluorometrów oraz innych nowoczesnych przyrządów jest zabiegiem koniecznym dla poszerzenia wiedzy o dynamice procesów biologicznych
w warstwach powierzchniowych.
9.7.2. Techniki pelagiczne
Techniki pobierania próbek pelagicznych nadal opierają się na trzech podstawowych i konce pcyj nie prostych metodach: 1) bez pośrednim zbieraniu
prób wody za pomocą odpowiednich batometrów, 2) technikach przepompowywania wody i jej obróbce na pokładzie statku, 3) odfiltrowywaniu dużej ilości
wody przy użyciu siatek planktonowych. Wszystkie te techniki pozwalają na
badanie bardzo ograniczonego wycinka szerokich zjawisk czasowo-przestrzennych. Wysiłki zmierzające do integracji wyników są ograniczone ze względu na
niekompatybilność skali analizowanych prób. Niemożliwe jest pobieranie prób,
które odwzorowałyby stosunki naturalne u: 1) większości zwierząt nektonowych, ponieważ są zbyt ruchliwe i bardzo rozproszone, 2) organizmów śluzowatych, niszczonych podczas zbioru metodami konwencjonalnymi, 3) drobnych organizmów, tworzących kolonie, rozpraszanych podczas pobierania materiału, 4) organizmów mikroplanktonowych, których nie można określić taksonomicznie po okresie przechowywania. Strefa, w której pobieranie materiału badawczego
jest szczególnie trudne, to warstwa ponad dnem morskim, szczególnie tam
gdzie topografia jest nierówna. Aktualnie czynione są intensywne próby w poszukiwaniu nowych alternatywnych metod badawczych, opartych na wykorzystaniu technik liczenia cząstek sestonowych, technik stosowanych w akustyce, fotografii i telewizji podwodnej oraz obserwacji bezpośredniej.
9.7.3. Techniki bentoniczne
Obecnie znanych jest wiele technik poboru prób bentonicznych, ale w najlepszym razie większość z nich ma charakter semi-kwantytatywnych. Wszystkie
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techniki, zarówno tradycyjne – dragi, czerpacze dna, jak i nowoczesne – fotograficzne, łącznie z systemem wideo, niosą z sobą i zalety, i wady. Nawet praca
nurka wprowadza zaburzenia w strukturze dna. Konieczność stacjonarnych
badań biologii dna stwarza potrzebę instalowaia na dnie oprzyrządowania do
automatycznego pobierania prób. Również istnieje potrzeba rozwoju metod pomiaru tempa sedymentacji, wymiany komponentów chemicznych między
wodą a dnem oraz procesów mikrobiologicznych zachodzących w osadach. Należałoby rozwinąć technikę obserwacji bezpośrednich z podwodnych laboratoriów. Dzięki temu można by stworzyć rozległą sieć stacji dla prowadzenia długoterminowych badań kontrolnych, z bezpośrednią obserwacją dna i odpowiednimi warunkami na przeprowadzanie seryjnych eksperymentów in situ.
9.7.4. Łowienie organizmów do badań przyżyciowych
Z pewnością zwiększy się zapotrzebowanie na prace ekofizjologiczne, co
wymaga zapewnienia połowu organizmów i ich przechowywania w warunkach bezstresowych. W tym celu muszą rozwinąć się nowe techniki łapania organizmów. Dotyczy to wyeliminowania do minimum obrażeń mechanicznych,
ponadto utrzymania podobieństwa temperatury, a nawet ciśnienia, nie mówiąc
już o zasoleniu. Rozwój tych technik pozwoli na prowadzenie doświadczeń
eksperymentalnych z organizmami szczególnie wrażliwymi.
9.7.5. Obróbka materiału
Największym problemem w tzw. „terenowej” oceanografii biologicznej jest
sortowanie i identyfikacja połowów, tj. przetransponowanie zebranego materiału w dane liczbowe. Bardzo słabym punktem tego typu badań biologicznych
w porównaniu z innymi działami oceanografii jest potrzeba poświęcenia niewspółmiernie więcej czasu na opracowanie zebranych prób. Nawet minimalny
sukces w zmniejszeniu tej uciążliwości miałby olbrzymie znaczenie. Poczynione
próby w zakresie odpowiedniej konstrukcji mikroskopów nie dały oczekiwanych wyników. Innym problemem jest gwałtownie zmniejszające się zainteresowanie znajomością taksonomii, związane z brakiem dotacji na te cele.
9.7.6. Techniki satelitarne
Techniki satelitarne mają mniejsze zastosowanie w badaniach biologicznych
otwartego oceanu w porównaniu z innymi działami oceanografii. Jedynym parametrem biologicznym możliwym do mierzenia tymi technikami jest powierzchniowy chlorofil, zaś jego pomiar zależy od zakresu fali światła widzialnego
oraz wymaga dobrych warunków atmosferycznych. Na szerokich przestrze-
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niach wszechoceanu tropikalnego i subtropikalnego oraz latem w umiarkowanych szerokościach geograficznych warstwa maksymalnej produkcji pierwotnej znajduje się pod powierzchnią wody i stąd niedostępna jest dla satelitów. Dokładniejsze dane odnośnie do produkcji można otrzymać na szelfach
kontynentalnych, gdzie mieszanie pływowe powoduje bardziej ujednolicone
pionowe rozmieszczenie chlorofilu. W każdym razie nadal istnieje potrzeba zebrania prawdziwych danych powierzchniowych, w celu dokonania odpowiednich szacowań produktywności oceanów.
Inne główne zastosowania techniki zdalnych czuj ników to: 1) lokalizacja
frontów i obszarów upwellingu, 2) umie jscowienie obse rwacji i eksperymen tów biologicznych w wielkoskalowym obszarze środowiska fi zycznego,
3) śledzenie dużych organizmów bytujących przez jakiś czas w pobliżu po wierzchni wody, 4) określanie zmian w zasięgu takich ekosyste mów przy brzeż nych, jak mangrowe i słone błota.
Dalszego postępu należy się spodziewać w wykorzystaniu sateli tów jako
prze kaźników danych, odbieranych z dryfujących po oceanach stacji zdol nych do ciągłej kontroli wielu waż nych parametrów środowiskowych, takich
jak koncentracja chlorofi lu, analiza spe ktrum wielkościowe go cząstek, stęże nia soli biogennych i in.
9.7.7. Wykorzystanie danych
Międzynarodowa wymiana informacji, dotycząca programów rejsów oraz
danych fizycznych, przez centra danych oceanograficznych pozwoliła ostatnio
naukowcom przeprowadzić wiele efektywnych uogólnień tzw. „drugiej generacji” oraz wzmocniła wysiłki w kierunku standaryzacji pomiarów. Gdyby w oceanografii biologicznej istniała podobna wymiana danych, w krótkim czasie uzyskałoby się znaczne osiągnięcia, mimo istotnych problemów z pozyskaniem powtarzalności w oznaczeniach taksonomicznych i ujednoliceniem metod ilościowych. Narodowe Centra Danych Oceanograficznych winny nadal doskonalić
możliwości przechowywania danych biologicznych, zanim zbyt wiele instytucji
opracuje swoje własne bazy danych, nieporównywalne z innymi.
Wydawnictwa z zakresu oceanografii biologicznej są liczne, ale ze względu
na wzrastające koszta produkcji coraz mniej z nich publikuje wyjściowe tabele
z danymi. Jeżeli dane w tych tabelach nie są opracowane w czytelny sposób,
trudno jest ustalić poprawność wyciągniętych wniosków. Lepsze byłyby odpowiednie bazy danych, niż informacje zawarte w „szarej” literaturze o charakterze
raportu lub w niedostępnych czasopismach. Usprawnienie wymiany danych
mogłoby zmniejszyć zbędny wysiłek pobierania prób. Tak więc bardzo ważnym
elementem w rozwoju oceanografii biologicznej jest usprawnienie systemu wymiany danych.
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