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1. Wstęp

1.1. Za kres przed mio tu 

Bio lo gia or ga ni z mów mo r skich jest ele men tem składo wym bio lo gii w ogó le, 
a od no si się do tego jej za kre su, któ ry obe j mu je or ga ni z my mo r skie. Tak więc
mo ż na przyjąć, że jest ona czę ścią składową hy dro bio lo gii. Hy dro bio lo gia jako
na uka kom p le kso wa za j mu je się nie ty l ko ba da niem sa mych or ga ni z mów wod -
nych, ale rów nież ota czający mi je nie oży wio ny mi skład ni ka mi śro do wi ska,
w po sta ci czyn ni ków fi zy cz nych i che mi cz nych. Dział hy dro bio lo gii, któ ry od -
no si się do pro ble ma ty ki mo r skiej, okre śla ny jest nazwą oce a no gra fia bio lo gi cz -
na (ocea no bio lo gia, bio lo gia mo rza). Kla syk ba dań mo r skich, Fran cuz J. Co u ste au
w dys cy p li nie oce a no gra fia wy od rę b nia, obok oce a no gra fii bio lo gi cz nej, je sz cze
czte ry rów no rzęd ne działy: oce a no gra fię fi zyczną, oce a no gra fię che miczną, ge -
o lo gię mo rza z ge o fi zy ką oraz in ży nie rię morską. Do oce a no gra fii fi zy cz nej za li -
cza ta kie kie run ki ba dań, jak: hy dro lo gia, hy dro dyna mi ka, op ty ka, baty ter mo -
gra fia, aku sty ka, kli ma to lo gia i mete o ro lo gia; do oce a no gra fii che mi cz nej – che -
mię fi zyczną, or ga niczną, jądrową, a jako wy dzie lo ny dział sa li no me trię; w ge o -
lo gii mo rza i ge o fi zy ce wy od rę b nia: gla cjo lo gię, wul ka no lo gię, sej s mo lo gię,
geo mor fo lo gię, sedy men to lo gię, ka r to gra fię, mi ne ra lo gię, te kto ni kę; zaś do in ży -
nie rii mo r skiej za li cza: na wi ga cję, ene r ge ty kę morską, kon stru kcje wod ne i ba -
gro wa nie, ko pal ni c two, nur ko wa nie, fo to gra fię i te le wi zję pod wodną. 

Według Cou steau w za kre sie oce ano gra fii bio lo gicz nej miesz czą się: ich tio lo -
gia – stu dia nad ry ba mi chrzęst no- i kostnosz kie le towy mi, z ich fiz jo lo gią i be ha -
wio rem, mam ma lo gia (ce to lo gia) – bad a nia ssaków mors kich; po nad to ta kie
działy jak: zoo lo gia bez kręgow ców, bo ta ni ka, plank to lo gia, bio lo gia mo le ku lar -
na, ge ne tyka, pa le on to lo gia i eko lo gia. Niektór zy au tor zy właśnie eko lo gię mor -
za trak tu ją szer zej, równo ważąc tę dy scyplinę ze wszystki mi in ny mi działa mi
oce ano gra fii bio lo gicz nej, wyżej wy mi e ni o ny mi, które łącz nie określa ne są mia -
nem bio lo gii mor za. Jest to za bieg o cha rak ter ze no men kla tu rowym, gdyż trud -
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no so bie wyobra zić oma wi a nie bio lo gii ja kie goś ga tun ku czy grupy tak so no -
micz nej bez scha rak te ry zo wa nia śro do wis ka, które za sied la, czy li jego eko lo gii.
Do pie ro na tle jego eko lo gii można właści wie zro zu mieć zasad nicze funk cje bio -
lo gicz ne, jak odży wi a nie czy rozmnaża nie. Tak więc bio lo gię or ga niz mów mors -
kich na leży trak to wać jako dział hy dro bio lo gii, roz pa tru jący rolę i znacze nie or -
ga niz mów w eko lo gicz nej struk tur ze eko sy ste mu morskie go. Dla te go też ważne 
jest: scha rak te ry zo wa nie śro do wis ka, w którym żyją, określe nie re lacji gru -
powych, omówi e nie bio lo gii roz ro du i odży wi a nia, co w końcu daje pod stawę
do określe nia efek tu działal ności bio lo gicz nej, jaką jest pro duk ty wność. 

1.2. Hi sto ria przed mio tu 

Aby dobrze zro zu mieć ak tual ny stan wied zy w ja kie jś dy scypli nie, na leży
prześled zić jej hi sto ryczny rozwój. Od no si się to także do oce ano gra fii bio lo -
gicz nej, szczegól nie w aspek cie pozna nia flo ry i fauny morskiej. Pierws ze opisy
ga tunków mors kich po chod zą z 4 wie ku p.n.e., sporząd zo ne były przez Ary sto -
te le sa, który po gru po wał je według kształtu. Li sta ta w 1 wie ku n.e. zo stała uzu -
pełni o na przez Pli ni us za Stars ze go, rzyms ki go przy rod ni ka i pisar za, o 176 ga -
tunków zwierząt mors kich. Dals ze dane o życiu w mor zu od no towy wa ne były
przy okaz ji wy praw przypa da jących na „wiel ki wiek od kryć geo gra ficznych”
(Diaz, Ko lumb, da Gama, Ma gel lan). Były to in for macje dość przypad ko we i od -
no to wa ne nie facho wo, przykła do wo od krycie Mor za Sar gas so we go przez Ko -
lum ba. Do pie ro wy prawy przy rod nicze, jak np. od byta na an giels kim stat ku
„Be ag le” (1831–1836), w której uczestniczył K. Dar win, wnoszą kon kret ne po -
stępy w pozna niu śro do wis ka morskie go. Wów czas to Dar win stwor zył swo ją
teo rię o for mo wa niu się ato li, z czym rów nież, obok teo rii o ewo lucji, wszedł na
stałe do li te ra tu ry nau ko wej. 

W początkach dzie więt na ste go wie ku dane do tyczące życia w mor zu po -
chod ziły z re jonów przybrzeżnych i warstw po wierz chniowych. Pa no wało
wów czas prze ko na nie, że życie w głębinach jest nie możli we i że na głębo kości
500 m zna jdu je się jego kres. Do pie ro w 1860 roku, gdy wydo byto zer wany ka -
bel pod morski, łączący Sardy nię z Al gie rem, stwierd zo no, że jest on po kryty
znaczną licz bą nowych, nieznanych zwierząt osiadłych, prze konano się, że
głębiny morskie sta no wią dogod ne, a za razem spe cyficz ne śro do wis ko życia.
Od krycie to spo wo do wało la wi nowy rozwój badań życia głębi no we go,
szczegól nie dzięki ek spe dycjom mors kim or ga ni zo wanym w re jon At lan tyku.
Dla całościo we go zbad a nia śro do wis ka morskie go, jako sied lis ka dla or ga niz -
mów, w la tach 1872 –1876 zor ga ni zo wa no pierwszą o kom plek sowym pro gra mie 
ek spe dycję, na an giels kim stat ku „Chal len ger”, z marsz rutą doo koła świa ta, ze
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szczegól nym uwz ględ ni e niem At lan tyku. Rok 1872 przy jmu je się jako rok
narod zin no wej dy scypliny wied zy – oce ano gra fii. W tym samym roku ufun do -
wa na zo stała pierws za mors ka stacja bio lo gicz na w Nea po lu, kie ro wa na przez
A. Dohr na. W rok później, czy li w 1873, po dob ną stację or ga ni zu je L. Agas siz na 
kon ty nen cie ame rykańskim, nie da le ko Cape Cod. Na to miast w 1879 w miejsco -
wości Ply mouth, z której wyrus zyła ek spe dycja Chal len ge ra, powsta je La bo ra -
to ri um Morskie go To war zystwa Bio logów w Anglii (Ma ri ne Bio lo gi cal As so cia ti -
on). W 1905 roku powsta je w La Jol la w Ka li for nii In stytut Oce ano gra ficzny
Scrippsa (Scripps In sti tu ti on of Oce ano gra phy), zaś w 1930 roku na wschod nim
wybrzeżu Stanów Zjed noczonych po woła no In stytut Oce ano gra ficzny w Wo ods
Hole (Woods Hole Oce ano graph ic In sti tu ti on). 

W 1882 roku podjęte zo stały przez Fis he ry Board for Scot land zes poło we
stu dia nad mi gracją ryb. Teo rię ry bołówst wa rozwinął w po nad 10 lat później
Duńczyk C.G.J. Pe ter son, który w 1894 roku roz począł zna ko wa nie ryb. Pie r -
wsze ba da nia ilościo we nad bio lo giczną pro duk ty wnością mórz podjęto w 1889
roku pod czas nie mieckiej tzw. ek spe dycji plank to no wej, pod kie run kiem
V. Hen se na. 

Wo bec nagro mad zonych wie lu faktów i ma te riałów nau kowych oraz ko -
nieczności międ zynar o do wej ko ordy nacji dals zych poczy nań nau kowych,
w 1902 roku po woła no pierwszą or ga ni zację zrzes za jącą specja li stów za jmu -
jących się bad a nia mi mórz. Jest to Międ zynar o do wa Rada Badań Mor za – In ter -
na tio nal Coun cil for the Ex plo ra ti on of the Sea (ICES) z sied zibą w Char lot ten -
lund (Da nia). Ak tual nie do ICES na leży kil ka naście państw północnej i za chod -
niej Eu ro py (w tym rów nież Pols ka), a także Ka na da i Stany Zjed noczo ne. Ce -
lem Rady jest po piera nie i or ga ni zacja badań nau kowych od noszących się do
ży wych zas obów Oce a nu At lan tyckie go i mórz przy ległych oraz ko ordyno wa -
nie w tym za kre sie działań państw człon kows kich. Rada działa za po śred ni c -
twem swo je go Biu ra Wy ko naw cze go oraz specja li stycznych ko mi tetów i grup
ro boczych. Or ga ni zu je po nad to co rocz ne ses je nau ko we oraz pro wad zi sze roką
działal ność wy daw niczą. W za kre sie zain te re so wań ko mi tetów i grup ro -
boczych są międ zy in ny mi pro blemy ochro ny posz czegól nych ga tunków ryb
lub wszystkich zas obów ży wych na określonym obszar ze, po nad to zagad ni e nia
tech nicz ne w poło wach oraz wal ka z za nieczysz cze niem mórz. Przykła do wo:
Rada zor ga ni zo wała kom plek so we bad a nia za nieczysz czeń na Mor zu
Północnym i Bałtyku. 

Drugą co do ważności or ga ni zacją międ zynar o dową o sze ro kim za kre sie
odd ziały wa nia jest Ko mi tet Nau kowy Badań Oce a nicznych – Sci en ti fic Com mit -
tee on Oce a nic Re se arch (SCOR) z sied zibą w Oban (Wiel ka Bryta nia). Zo stał
utwo rzo ny w 1957 roku, a działa na pod sta wie sta tu tu przy jęte go w 1963 roku,
który określa, że każda or ga ni zacja kra jo wa lub międ zynar o do wa, będąca człon -
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kiem Międ zynar o do wej Rady Unii Nau kowych (In ter na tio nal Coun cil of Sci en -
ti fic Uni ons – ICSU), może być zrzes zo na w SCOR, wyznacza jąc swo je przed sta -
wi cielstwo na okres 3 lat i tworząc kra jowy ko mi tet oce ano lo gii. W Polsce ta kim
ko mi te tem jest Ko mi tet Badań Mor za (KBM PAN) z sied zibą w Sopocie. Działal -
ność SCOR-u od no si się prze de wszystkim do sty mu lacji międ zynar o dowych
poczy nań nau kowych, przez or ga ni zo wa nie grup ro boczych do oce ny osiąg nięć 
w ważnych dla oce ano lo gii działach. 

Oprócz omówio nych przykła do wo or ga ni zacji o za sięgu ogól nym, ist nie je wie -
le or ga ni zacji re gio nal nych. Do tych ostat nich na leżą dwie or ga ni zacje związa ne
z re jo nem Bałtyku, a mi a no wi cie Kon fe rencja Oce ano grafów Bałtyckich (Con fe -
rence of Bal tic Oce ano gra phers – CBO) i Ko mi tet Bałtyckich Bio logów Mor za
(Com mit tee of Bal tic Ma ri ne Bio lo gists – BMB). CBO jako or ga ni zacja zo stało utwo -
rzo ne w 1956 roku, a pierws ze po sied ze nie od było się w 1957 roku w Hel sin kach.
Ce lem CBO jest or ga ni zacja w posz czegól nych państwach bałtyckich co 2 lata kon -
fe rencji, na które zjeżdża ją się oce ano gra fo wie, by przed sta wić swo je osiąg nięcia w
za kre sie badań hy dro lo gicznych i oce ano gra ficznych. Dru ga or ga ni zacja, zrzes za -
jąca bio logów mor za z państw bałtyckich (BMB), zo stała założo na w 1968 roku.
Zada niem BMB jest ko ordyno wa nie współpracy nau ko wej przez or ga ni zo wa nie
grup ro boczych do rozwiązy wa nia ważnych dla Bałtyku pro blemów po zna w -
czych, pro wad ze nie in ter ka li bracji me tod badaw czych, by uzys ki wa ne wy ni ki z
prac te re nowych były porówny wal ne, po nad to or ga ni zo wa nie sym poz jów nau -
kowych, od by wa jących się co 2 lata w posz czegól nych państwach bałtyckich. Obie
te or ga ni zacje współpracu ją z biu rem Kon wencji Hel sińskiej. W ro ku 1997 odbyła
się na wy spie Bo r n holm kon fe ren cja wspó l na CBO, BMB i BSG (Ba l tic Sea Ge o -
lo gists). Od tej pory co dwa lata wszy st kie trzy or ga ni za cje spo ty kają się na
wspó l nym kon gre sie BSSC (Ba l tic Sea Scien ce Con gress). Osta t ni taki kon gres
odbył się w 2005 roku w So po cie.

Omówio ne wyżej or ga ni zacje zrzes za ją uczonych na zasad zie do bro wol -
ności i mają cha rak ter or ga ni zacji po zarządowych. Przykła dem or ga ni zacji
rządo wej jest Międ zyrządo wa Ko mis ja Oce ano gra ficz na (In ter go vern men tal
Oce ano graph ic Com mis si on – IOC) z sied zibą w Pa ryżu. Ut wor zo na zo stała
w 1960 roku z i ni cja ty wy UNESCO (Or ga ni zacja Narodów Zjed noczonych do
Spraw Oświa ty, Nau ki i Ku l tu ry). Człon ka mi IOC są państwa na leżące do sy ste -
mu ONZ. Ce lem IOC jest po piera nie i ko ordyno wa nie na szcze blu rządowym
badań nau kowych dla leps ze go pozna nia oce anów i ich zas obów, przez or ga ni zo -
wa nie długo fa lowych pro gramów badaw czych o znacze niu ogól noświa towym.

Ek spe dycje morskie or ga ni zo wa ne w dwud zi e stym wie ku w porówn a niu
z po przed ni mi cha rak te ry zu ją się większą specja li zacją, do tyczącą ogra nicze nia
pro gra mu badaw cze go do określonych te ma tycz nie zagad nień. I tak np. w 1911
roku wyrus za na wody północne go At lan tyku nie miecka wy pra wa na stat ku
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„Deutsch land” w celu zbad a nia roz sied le nia i zagęsz cze nia plank to nu. W la tach
20. od były się dwie duńskie ek spe dycje na stat ku „Dana” (1920–22, 1928–30),
w wy ni ku których od kryto ta jni ki roz wo ju węgor za. W 1925 roku uda je się na
wody Ant ark tydy brytyjska wy pra wa nau ko wa na stat ku „Dis co ve ry”, w celu
zbad a nia prze de wszystkim bio lo gii wie lo ry bów oraz śro do wis ka, w którym
wy stępu ją. W la tach 1925–27 od była się ek spe dycja na nie mieck im stat ku „Me te -
or” i pod czas wy kony wanych wów czas po raz pierws zy badań ba ty me -
trycznych za po mocą echo son dy od kryto góry na dnie At lan tyku. Po nad to
zbad a no roz miesz cze nie plank to nu w At lan tyku Połud niowym. W 1952 roku
pod czas duńskiej ek spe dycji na stat ku „Ga la thea” E. Stee man- Ni el sen po raz
pierws zy uży wa do po mi a ru pro duk cji pier wot nej w mor zu zna ko wa ne go
węgla C14. W la tach 50. od było się kil ka ek spe dycji, których ce lem było spe ne tro -
wa nie życia na dużych głębo kościach, np. z duńskie go stat ku badaw cze go „Ga -
la thea” zło wio no ryby z głębo kości 7 km, a inne or ga niz my z po nad 10 km.
W la tach 60. i 70. prze pro wad zo no wie le badań pod wodnych na różnych głębo -
kościach, np. J. Pic card i D. Welsh w ba tys ka fie „Trie ste” pe ne tro wa li głębiny po -
niżej 10 km. Inny kieru nek to bad a nia płyt ko wod ne w pod wodnych la bo ra to riach
typu Cons helf i Se alab, w których badacze w celu pod wodnych ob ser wacji życia
przeby wać mogą na wet 2 tygod nie. Do współczesnych badań mors kich wprzęg -
nięta jest na jno wocześniejsza tech ni ka, np. do oce ny pro duk cji bio lo gicz nej i stop -
nia za nieczysz cze nia wy kor zy sty wa ne są sa te li ty. 

1.3. Bio lo gia mo rza w Pol sce 

W hi sto rii roz wo ju bio lo gii mor za w Polsce można wyo dręb nić trzy okre sy,
których gra nice wyznacza ją wo jny świa to we. W pierws zym okre sie, przed 1914
ro kiem, wkład pols kich badaczy w rozwój oce ano gra fii po le gał na po de jmo wa -
niu pracy w różnych placówkach nad mors kich w Eu ro pie, opra cowy wa niu ma -
te riałów po chod zących z roz mai tych ek spe dycji lub bra niu ud ziału w wy pra -
wach mors kich, np. H. Arc tows ki i A.B. Do bro wols ki uczestniczy li w bel gijskiej
wy pra wie na Ant ark tydę. Spośród pols kich bio logów, któr zy za jmo wa li się
zagad ni e nia mi mors ki mi w tamtym okre sie, na leży wy mi e nić S. Syrskie go – od -
krywcę sam ców węgor zy, K. Kwiet niews kie go – badacza zwierząt mórz
gorących, J. Nus bau ma, W. Wietrzy kows kie go i in.

Dru gi okres roz wo ju bio lo gii mor za, przypa da jący na lata międ zy wo jen ne,
związany jest z hi sto rią nas zej je dy nej wów czas badaw czej placówki morskiej
w He lu. Jak pis ze jej wie lo let ni kie row nik i or ga niza tor K. De mel „(...) w 1923
roku, na mocy De kre tu Mi ni sterstwa byłej dziel nicy prus kiej, dzięki stara niom
prof. A. Ja kubskie go z Pozna nia zo sta je urucho mio ne Morskie La bo ra to ri um
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Rybac kie w Helu (...). Krót ki, bo za led wie dzie więć lat trwa jący okres bytu tej
nas zej pierws zej nad morskiej placówki nau ko wej, mimo pry mi ty wnych środ -
ków i trudnych wa runków życia, dał nam kil ka naście prac hy dro gra ficznych,
bio lo gicznych i rybac kich, ważnych jednak, bo ori en tu jących i często zasad -
niczych dla sto sunków pa nu jących wokół Helu”. W 1926 roku powsta je nowa
placówka badań hy dro gra ficznych i przemysłowo- rybac kich na wo dach Za to ki
Gdańskiej. Jest to Dział Eko no mii i Or ga ni zacji Ry bact wa Państwo we go In stytu -
tu Gos po darstwa Wiejskie go, kie ro wany przez J. Bo ro wi ka i B. Dixo na. Na
początku lat 30., w okre sie kry zysu finan so we go, obie te placówki ule ga ją lik wi -
dacji, a w ich miejsce powsta je w 1932 roku Stacja Mors ka w Helu, z sze ro kim
pro gra mem badań bio lo gicznych mor za i rybac kich. Or ga ni zacy jnie była ona
związa na z In stytu tem Nau kowym Bio lo gii Doświad czal nej im. Nenckie go, kie -
row ni kiem zo stał wów czas M. Bo gucki. W 1939 roku prze nie sio no ją do no we -
go, no wocześnie urząd zo ne go gma chu w Gdy ni, położo ne go nad samym brze -
giem mor za. Przez cały okres działal ności Stacji or ga ni zo wa no let nie kur sy bio -
lo gii mor za, w których uczestniczy li młod zi bio logo wie z całej Pols ki. Dla wie lu
z nich było to pierws ze zet knięcie z mor zem, które mu pozo sta li wier ni do końca 
życia. W Stacji wy da wa no dwa czaso pis ma: „Biu le tyn Stacji Morskiej w Helu”
i „Pra ce Stacji Morskiej w Helu”. Działal ność tej placówki, przer waną w okre sie
II wo jny świa to wej, re ak ty wo wa no tuż po jej zakończe niu pod szyl dem
Morskie go La bo ra to ri um Rybac kiego. 

Trze ci okres w hi sto rii pols kich badań mors kich roz począł się w 1949 roku,
gdy Morskie La bo ra to ri um Rybac kie zo stało przyłączo ne do Morskie go In stytu -
tu Rybac kiego, który stał się wów czas wi odącą w Polsce in stytucją nau ko wo-
 badaw czą, pod ległą re sor to wi Mi ni ste r stwa Żeglu gi. Głównym zada niem tej
placówki były bad a nia nad ry bołówst wem mors kim, uwz ględ nia jące także pro -
blemy oce ano gra ficz ne i bio lo gicz ne. Za sięg badań zo sta je rozs zer zony poza
Bałtyk, na re jony At lan tyku Północne go i Połud nio we go z obsza rem Ant ark tydy 
włącz nie. 

Ak tual nie w Polsce działa kil ka placówek nau kowych, w których upra wi a na
jest bio lo gia mor za. Są to: Uni wer sytet Gdański, Aka de mia Rol nicza w Szczeci -
nie, In stytut Oce ano lo gii PAN w So po cie. Po nad to w wąs kim za kre sie po de jmo -
wa ne są te ma ty morskie w kil ku in nych placówkach szkol nict wa wyżs ze go,
Pols kiej Aka de mii Nauk oraz niektórych re sortów, np. ochro ny śro do wis ka.
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2. Spe cy fi ka eko lo gi cz na śro do wi ska mo r skie go

Wody morskie przed sta wia ją zu pełnie od mi en ne wa run ki życia dla or ga niz -
mów w porówn a niu ze śro do wis kiem słod ko wodnym. To de ter mi nu je byto wa -
nie in nych roślin i zwierząt w obu tych śro do wis kach. Na styku wody słod kiej
i mo r skiej ist nie je nie kie dy znacz na przestr zeń wód pośred nich. Stop nio we
zmi any zaso le nia umożli wia ją wie lu ga tun kom ła god ne przy zwycza ja nie się do
jed ne go i dru gie go śro do wis ka. Na przykład są ryby, które re gu lar nie wędru ją
po międ zy mor zem a rze ka mi (ło so sie i węgor ze). Ist nie je także wie le ga tunków
roślin i zwierząt plank to nowych, które żyją w stre fie prze jścio wej, czy li w wo -
dach sło nawych. Jednakże więks zość ga tunków słod ko wodnych gi nie na styku
rze ki z mor zem, i od wrot nie – ga tun ki morskie nie mogą żyć w wod zie słod kiej. 

Pod wzglę dem hy dro logi cz nym te dwa śro do wi ska, mo r skie i słod ko wod ne, 
są tak zróż ni co wa ne, że za ist niała ko nie cz ność wy dzie le nia dwóch rów no le gle
roz wi jających się gałęzi nauk: oce a no lo gii i li mno lo gii. Wody mo r skie wy ró ż nia
spe cy fi cz ny i stały skład che mi cz ny, cha ra kte ry zujący się do mi nacją chlor ków,
prze de wszy stkim sodu, w mnie j szym sto p niu ma g ne zu. Wsku tek du że go za so -
le nia wody mo r skie wy ka zują dużą wa r tość os mo tyczną. 

Śro do wi sko mo r skie cha ra kte ryzu je się sta bi l no ścią pa ra me trów eko lo gi cz -
nych. Tak jak stałe jest za so le nie, oczy wi ście poza re jo na mi przy brze ż ny mi,
szcze gó l nie ujść rze cz nych, tak i inne czyn ni ki – tem pe ra tu ra, ci ś nie nie, sto pień
prze świe t le nia, ru chy wody i in. – cha ra kte ry zują się dużą stałością. Wsku tek
tego pre sja ad ap ta cyj na w oce a nach jest zna cz nie mnie j sza niż na lądzie. Z punk -
tu wi dze nia ewo lu cji kon se k wencją tego jest mnie j sza róż no rod ność ga tun ko -
wa w mo rzach niż na lądzie. Zna nych jest ponad mi lion ga tun ków zwierząt,
z cze go je dy nie około 16% żyje w oce a nach. Roz mie sz cze nie ga tun ków w oce a -
nach nie jest rów no mie r ne. Spo śród 160 000 ga tun ków mo r skich je dy nie 3000
(około 2%) żyje w toni wod nej, po zo stałe za mie sz kują dno oce a ni cz ne. Zróż ni -
co wa nie to jest rów nież uwa run ko wa ne sta bi l no ścią śro do wi ska; w toni wod nej 
czyn ni ki śro do wi sko we są bar dziej jed no rod ne niż na dnie, szcze gó l nie w re jo -
nach przy brze ż nych lub w spe cja l nych sie d li skach, np. na ra fach ko ra lo wych.

13



2.1. Bio lo gi cz ne stre fy w mo rzu 

Śro do wis ko morskie, ze względu na spe cyfikę wa runków do za sied le nia
przez or ga niz my żywe, można pod zie lić na pew ne re jony. Re jony te dają się
wyo dręb nić w każdym obszar ze mors kim bez względu na to, gdzie on się
mieści na kuli ziems kiej. Cha rak te ry zu ją się one po do bieństwem pa ra me trów 
śro do wis kowych, przez co wyksz tałco ne są tam ta kie same wa run ki do życia. 
Tak więc powstały pew ne obsza ry, eko lo gicz nie jed no rod ne, będące ele -
menta mi skła dowy mi struk tu ry wszecho ce a nu. 

W śro do wis ku oce a nicznym można wyd zie lić dwa typy przestr ze ni: obszar
przestr ze ni trójwy mi a ro wej, czy li toń wodną, sta no wiącą tzw. dzied zinę  p e  l a  -
g i c z n ą  (pe la gi al) i obszar przestr ze ni dwuwy mi a ro wej, czy li dno oce a nicz ne,
określa ne na zwą dzied ziny   b e n  t o  n i c z  n e j  (ben tal). Pe la gi al ze względu na
sto pień po wiąza nia z dnem dzie li się na dwa re jony: ne rytyczny i oce a niczny.
Re jon  n e  r yt yc z n y  obe jmu je masy wód przybrzeżnych, wyksz tałconych na
tzw. szel fie kon ty nen tal nym, czy li do głębo kości nie prze kracza jącej 200 m. Da -
lej roz ciąga się bard zo roz legły re jon oce a niczny. Re jon ne rytyczny w odróżni e -
niu od oce a nicz ne go cha rak te ry zu je się mniej wy raźnie za ryso wany mi różni ca -
mi w bio ce no zach, gdyż w wy ni ku ru chu mas wodnych do plank to nu prze no -
szo ne są or ga niz my za sied la jące dno lub wy stępu jące jako po rośla. 

Re jon o c e  a  n i c z n y  obe jmu je wody od po wierz chni aż do na jwięks zych
głębin, czy li rowów oce a nicznych. W re jo nie tym wyo dręb nia się kil ka warstw
w za leżności od głębo kości: epi pe la gi al – warstwa po wierz chnio wa, sięga jąca do 
głębo kości 200 m, me zo pe la gi al – warstwa obe jmu jąca głębo kość 200–1000 m,
ba ty pe la gi al – od 1000 do 4000 m głębo kości, abysope la gi al – warstwa obe jmu -
jąca wody po niżej 4000 m głębo kości. 

W dnie oce a nicznym wyo dręb nia się dwie duże jed nostki. Są to: stre fa
l i  t o  r a  l u ,  obe jmu jąca obszar dna odsła ni a ne go pod czas pły wów, oraz śro do -
wisko g ł ę b o k i e  g o  d n a ,  roz ciąga jące się głębiej poza strefę pły wów. Re jo -
nem prze jściowym międ zy lądem a mor zem jest  s u  p r a  l i  t o  r a l ,  określany
często pos po li cie strefą oprys ku. Jest to pas lądu przykryty wodą je dy nie pod -
czas mak sy mal nych przypły wów lub wy jątko wo sil nych sztormów. Na to miast
po niżej li to ra lu wyksz tałca się na szel fie kon ty nen tal nym, czy li aż do głębo kości
200 m, ko le jna stre fa dna. Tą strefą jest  s u b l i  t o  r a l ,  w którym wyo dręb nia się 
dwie pod strefy: górny i dol ny subli to ral. Gra nicę międ zy nimi wyksz tałca jącą
się na głębo kości około 50 m sta no wi za sięg rośln ności rosnącej na dnie. Jest on
uza leżni o ny prze de wszystkim od ilości pro mi e ni sło necznych, prze ni ka jących
w głąb wód po wierz chniowych. Im woda jest czystsza, tym gra ni ca za sięgu
roślin ności jest głębiej wyksz tałco na, na to miast w wo dach o dużym zmęt ni e niu
gra ni ca ta zna jdu je się płyciej. Po niżej głębo kości 200 m wyksz tałca się na stęp na
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stre fa, roz ciąga jąca się do 4000 m. Jest to b a  t i  a l , który od po wia da sto ko wi
kon ty nen tal ne mu jako for macji geo mor fo lo gicz nej. Obszar roz ległe go dna sta -
no wiące go po nad 80% ben ta lu, a za le ga jące go na głębo kościach od 4000 do
6000 m, sta no wi stre fa a by  sa l  na .  W głębszych re jo nach po niżej 6000 m,
a właści wie w ro wach oce a nicznych, wyksz tałca się spe cyficz ne śro do wis ko,
określa ne na zwą ultra a by sa lu lub strefy h a  d a l  n e j .  

Ze względu na sto pień wysyce nia światłem sło necznym wyróżnia się w oce a -
nach trzy warstwy: eu fo tyczną, dys fo tyczną i afo tyczną. Wa r stwa  e u  f o  t y c z  -
n a   obe jmu je te wody, do których prze ni ka dosta tecz na dla pro ce su fo to syn -
tezy ilość światła. Miążs zość tej warstwy za leży od czy stości wody. W bard zo
czy stych wo dach tro pi kal nych warstwa eu fo tycz na sięga głębo kości 100 m.
Głębiej roz ciąga się warstwa d y s  f o  t y c z  n a   wody, gdzie nie za chod zi fo to -
syn te za, gdyż światło tam do ciera jące jest bard zo sła be, jednak jesz cze wykry -
wal ne. Ta stre fa mro ku sięga do głębo kości 900–1000 m. Po niżej roz ciąga się
warstwa a f o  t y c z  n a , obe jmu jąca po nad 90% przestr ze ni oce a nicz nej, poz ba -
wio nej całko wi cie światła po chod zące go z pro mi e nio wa nia sło necz ne go. 

2.2. Cha ra kte ry styka czyn ni ków eko lo gi cz nych 
w mo rzu 

Śro do wis ko morskie stwar za od mi en ne wa run ki życia w porówn a niu
z lądem. W mor zu powstało życie, or ga niz my w nim bytu jące są w sposób na tu -
ral ny do nie go przy sto so wa ne. W mor zu ułat wio ny jest dostęp do soli mi ne ra l -
nych lub gazów, po nie waż są one swo bod nie w wod zie roz pusz czo ne. Po nad to
nie ist nie je ko nieczność ochro ny przed wy schnięciem, dla te go też or ga niz my
morskie nie wyksz tałciły specjal nych przy sto so wań do roz pro wad za nia wody
i za po bie ga nia jej utra cie. Gos po dar ka wod na or ga niz mów mors kich w po rów -
na niu ze słod ko wodny mi jest uprosz czo na przez fakt byto wa nia ich w wod zie
morskiej, której skład che miczny jest zbliżony do skła du płynów ustro jo wych.
Żyją one w śro do wis ku izo to nicznym. 

Woda jako śro do wis ko ma większą gęstość od po wietrza, dla te go też or ga -
niz my wod ne nie mają potrzeby wyksz tałca nia specjal ne go ukła du pod po ro we -
go, jak np. rośliny lądo we. Utr zy ma nie się w od po wied niej pozycji w toni wod -
nej za leży je dy nie od siły wy po ru i tar cia. U niektórych or ga niz mów mors kich
wyksz tałciły się spe cyficz ne przy sto so wa nia do zwięks ze nia pły wal ności.

Czyn ni kiem eko lo gicznym o pod sta wowym znacze niu dla or ga niz mów
mors kich jest zaso le nie. Więks zość ga tunków ty po wo mors kich, za miesz ku -
jących ot war te przestr ze nie oce a nu, jest bard zo wrażli wa na wet na małe wa ha -
nia stop nia zaso le nia. Za licza się je do grupy ga tunków s t e n o  h a  l i  n ow yc h .
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Inne, które wyka zu ją znaczną to lerancję w za kre sie zaso le nia, to ga tun ki  e u  -
r y  h a  l i  n o  w e .  Są to prze de wszystkim te, które za miesz ku ją re jon
przybrzeżny. Zaso le nie jako czyn nik śro do wis kowy wpły wa istot nie na pro ce sy
os mo re gu lacji u or ga niz mów bytu jących w wod zie. Wyka zu ją one specjal nie
w tym za kre sie wyksz tałco ne przy sto so wa nia ana to miczno-fiz jo lo gicz ne. U mo r -
skich bez kręgow ców ta kich przy sto so wań nie ma, gdyż ich płyny us tro jo we
wyka zu ją ta kie samo stęże nie jak otacza jąca je woda mors ka. Jest to ty powy
przykład   i z o  t o  n i i .  Na to miast bez kręgow ce słod ko wod ne mają  h y  p e r  -
t o  n i c z  n e  płyny us tro jo we w sto sun ku do nis kie go zaso le nia śro do wis ka
zewnętrz ne go. Utr zy ma nie ta kie go ciśni e nia os mo tycz ne go w komór ce stwar za
ko nieczność wyksz tałce nia np. wod niczek tęt niących w celu usu wa nia z komór -
ki nad mi a ru wody. U ryb mors kich ciśni e nie os mo tycz ne płynów us tro jowych
jest h y  p o  t o  n i c z  n e ,  gdyż wyno si około 1/3 zaso le nia wody oce a nicz nej.
Dla te go też, aby prze ciwd ziałać po tencjal ne mu odpły wo wi wody z ich
komórek, wyka zu ją one specjal ne przy sto so wa nia, pozwa la jące utr zy mać mak -
sy mal nie duże stęże nie płynów us tro jowych. Dzie je się to dzięki po biera niu
przez te ryby dużych ilości wody, z której dzięki specjal nym komór kom chlor -
kowym na stępu je wy chwyty wa nie soli.  

Czyn ni ka mi de ter mi nu jący mi pro duk cję pier wotną są prze de wszystkim:
pro mi e nio wa nie sło necz ne i bio ge ny. Roślin ność lądo wa ma leps ze wa run ki
świet le w porówn a niu z roślin nością morską, gdyż za sięg pe ne tracji pro mi e ni
sło necznych w mor zu jest ogra niczony. Zas ob ność śro do wis ka morskie go w sole 
bio gen ne jest rów nież zróżni co wa na. Po nie waż po chod zą one z lądu, re jony
przybrzeżne za wiera ją ich znacz nie więcej niż ot war te przestr ze nie oce a nicz ne.
Kom binacja tych dwóch czyn ników li mitu jących pro duk cję, a więc obecność
ener gii sło necz nej i zas ob ność w bio ge ny, określa dwa zróżni co wa ne obsza ry:
re jon przybrzeżny, gdzie wsku tek duże go zmęt ni e nia światło prze ni ka niez byt
głębo ko, lecz zao patrze nie tych wód w bio ge ny jest bard zo dobre, oraz re jon ot -
war te go oce a nu, gdzie warstwa o dostęp nej ener gii sło necz nej jest duża, zaś stęże -
nia bio genów są nie wiel kie. Wska zu je więc to na rolę, jaką obr zeża lądów gra ją
w pro ce sie pro duk cji bio lo gicz nej w oce a nach. Wyo dręb nić można kil ka czyn ników 
śro do wis kowych, które ten pro ces przy spies zają. 

Ilość bio genów w stre fie przybrzeżnej, wy rażo na obciąże niem wody przez
za wie sinę, uza leżni o na jest od tem pa eroz ji brzegów i spły wu wód z lądu. Eroz -
ję przy spies za ją zja wis ka będące efek tem me cha nicz ne go prze miesz cza nia mas
wodnych. Są to prze de wszystkim wez bra nia sztor mo we i pły wy. In nym zja wis -
kiem wspo ma ga jącym pro duk cję jest up wel ling, czy li prze miesz cza nie się wody 
pod po wierz chnio wej na po wierz chnię, będące efek tem wia tro we go od su wa nia
od brze gu wód po wierz chniowych. Wynos zo na wów czas z głębszych warstw
woda bo ga ta jest w bio ge ny. 
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Ważnym czyn ni kiem wa run ku jącym fo to syn tezę jest obecność dwut len ku
węgla. Jego stęże nie jest wyżs ze w wo dach o niżs zej tem pe ra tur ze. 

Tem pe ra tu ra jako czyn nik eko lo giczny od gry wa istotną rolę nie tyl ko w pro -
ce sie pro duk cji roślin nej. Wa ha nia tem pe ra tu ry wody po ciąga ją za sobą zmi any
gęstości i lep kości wody oraz za war tości roz pusz czonych w niej gazów.
Wszystkie te zmi any mają wy raźny wpływ na bio lo gię or ga niz mów mors kich.
Wzrost tem pe ra tu ry po wo du je od po wied ni wzrost ak ty wności bio lo gicz nej. Or -
ga niz my z wód gorących strefy międ zy zwrot ni ko wej rosną szy bciej, żyją krócej
i re pro du ku ją się wcześniej i częściej w porówn a niu z bytu jący mi w wo dach
zimnych. Sto pień to lerancji zmi an tem pe ra tu ry przez posz czegól ne ga tun ki jest
różny, dla te go wyo dręb nia się dwie grupy ga tun ków: e u  r y t e r  m i c z  n e
o dużym za kre sie to lerancji oraz  s t e  n o  t e r  m i c z  n e  o wąs kim za kre sie to -
lerancji.
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3. Przegląd or ga ni z mów mo r skich

3.1. Ba kte rie i grzy by 

3.1.1. Cha ra kte ry styka ba kte rii mo r skich

Ze wzglę du na cha ra kter bio to pu wy ró ż nia się trzy gru py ba kte rii i grzy -
bów: gle bo we, wód śródlądo wych i mo r skie. Flo ra ba kte rii mo r skich roz wi ja się
sa mo ist nie bez wy ra ź ne go związku z lądem. W wię kszo ści ba kte rie mo r skie to
ha lo fi le, mające okre ślo ne zapo trze bo wa nie na obe cność NaCl dla swe go roz wo -
ju. Op ti mum stę że nia soli dla ba kte rii mo r skich wy no si 25–40‰. W ogó l nym
spe ktrum ba kte rii ha lo fi l nych wy ró ż nia się trzy ka te go rie: ha lo fi le słabe z op ti -
mum za so le nia 20–50‰, ha lo fi le umiar ko wa ne 50–200‰ i ha lo fi le skra j ne
200–300‰. Mo r skie ba kte rie na leżą do pie r wszej ka te go rii. 

W śro do wi sku mo r skim, oprócz wy żej wy mie nio nych ba kte rii ha lo fi lo wych, 
wy stę pują ta k że ba kte rie halo tole rancy j ne, czy li są to ba kte rie słod ko wod ne,
któ re znoszą za so le nie. Wy stę pują one w stre fie przy brze ż nej, w za to kach, fior -
dach i uj ściach rzek. Po ja wiają się tam ta k że okre so wo ba kte rie lądo we. 

Prze wa żająca wię kszość ba kte rii mo r skich to ba kte rie gra mu je m ne. Mogą
one sta no wić do 95% ogółu ba kte rii w pró bach. Wię kszość ba kte rii no to wa nych
w mo rzu jest ru chli wa, le piej roz wi jająca się w obe cno ści tle nu niż w wa run -
kach bez tle no wych. Ponad to mogą one wy ko rzy sty wać śla do we ilo ści bio ge -
nów, stąd też do brze roz wi jają się w ubo gich wo dach otwa r tych prze strze ni oce -
a ni cz nych. Op ti mum te r mi cz ne dla wie lu ba kte rii wy no si 18–22°C, jed nak
w śro do wi sku mo r skim wy stę pu je wie le ba kte rii zi mno lu b nych. 

Bak te rie morskie mogą roz kła dać różno rod ne sub stra ty. Znaczną część sta -
no wią bak te rie pro teo li tycz ne (roz kła da jące białko), zaś mniejsze znacze nie
mają bak te rie sa cha ro li tycz ne (roz kła da jące cu kier). No to wa ne są także bak te rie
roz kła da jące tłusz cze oraz sub stancje wiel kocząstecz ko we, jak ce lu lozę, agar, al -
gi ni any, chi tynę, węg lo wo dory, fe no le i in. Obok bak te rii he te ro tro ficznych wy -
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stępu ją w mor zu bak te rie fo to- i che mo au to tro ficz ne. Fo to au to tro ficz ne wy -
stępu ją tam, gdzie obecny jest si ar ko wodór i wy starcza jąca ilość światła, czy li
w re jo nach przy mors kich, na obsza rach za le wowych. Na to miast che mo au to -
trofy no to wa ne są zarówno przy brze gu, jak i w wo dach ot war te go mor za.
W mo rzu wy stępu ją wszystkie zna ne typy che mo au to trofów, a więc bak te rie ni -
tryfi kacy jne i de ni tryfi kacy jne, si ar ko we, że la zi ste, man ga no we itp. 

Tak so no micz nie bak te rie morskie nie sta no wią wyo dręb nio nej grupy, na leżą 
do licznych rod zin i rod za jów, do których za licza ne są także bak te rie gle bo we.
W więks zości bak te rie morskie na leżą do 2 rzędów: Pseu do mo na da les i Eu bac te ria -
les. W mor zu obecne są także bak te rie na leżące do rzędów: Hy pho mi cro bia les,
Chlamydobac te ria les, Ac ti nomyce ta les, Myxobac te ria les, Beg gia to a les i Spi ro chae ta les.
Mor fo lo gicz nie bak te rie morskie także nie sta no wią odręb nej grupy. Mają one 
na ogół kształt zi ar ni aków, pałeczek, przecin kow ców lub śru bow ców, rza -
dziej wy stępu ją formy nit ko wa te, roz gałęzio ne lub sty li ko wa te. Częstym zja -
wis kiem jest wyt war za nie ag re gatów, np. w Bałtyku za chod nim no tu je się
bak te rie tworzące spe cyficz ne gwiaźd zi ste sku pi e nia komórek (rod zaj
Agrobac te ri um). Wśród bak te rii mors kich duża gru pa, na wet po nad 50%, za -
wie ra ja kiś barw nik. Na jczęściej zabar wio ne są one na żółto, po ma rańczo wo,
brązo wo, czer wo no, rzad ziej fi o le to wo, nie bies ko, czar no i zie lon ka wo.
Niektóre z bak te rii mors kich świecą, dzięki zdol ności przeksz tałca nia ener gii
che micz nej w świetlną. 

3.1.2. Cha ra kte ry styka grzy bów mo r skich

Grzy ba mi mors ki mi zain te re so wa no się nie dawno. Wy stępo wa nie grzy -
bów w śro do wis ku mors kim jest bard zo pows zech ne. Obecni tam są przed -
sta wi cie le wszystkich czte rech klas grzy bów. Dla części z nich ko niecz na do
życia jest sól w śro do wis ku. W eko no mi ce prze mi an eko sy ste mowych w mor zu
mi kroflo ra grzy bo wa ma większe znacze nie niż bak te rie. 

Spośród ślu zow ców w mor zu wy stępu ją tworzące sia tecz ko wa te plaz mo dia
La by rin thulae. Ga tu nek La by rin thula co e nocy stis pasożytu je na ga tun kach z rod za -
ju Clado pho ra, Fucus i Zo ste ra. Z glo now ców licz ne są sa pro fi ty oraz pasożyty
roślin i zwierząt mors kich. W mor zu na jwiększe znacze nie mają ga tun ki z rzędów 
Chytri diales i Sa pro leg nia les. Do tego ostat nie go rzędu na leży bard zo roz po -
wszech nio ny w Bałtyku i Mor zu Północnym rod zaj Thrau sto chytri um. W śro do -
wis ku mors kim są rów nież obecne drożdżow ce, głów nie z na stępu jących rod za -
jów: Can di da, To ru lop sis, Cryp to coc cus, Trichos po ron i Sac cha romyces. Więks zość
z nich to ga tun ki ha lo to leran cy jne, które w mor zu mogą przetrwać okre so wo.
Wy stępu ją więc prze de wszystkim w re jo nach przybrzeżnych. Dużą różno rod -
ność ga tun kową wyka zu ją grzy by bytu jące na drew nie dryfu jącym w mor zu.
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Z grzy bów wyżs zych ty powych dla śro do wis ka morskie go stwierd zo no 144 ga -
tun ki z Ascomyce tes i 3 ga tun ki z Ba si diomyce tes. Więks zość mors kich wor kow ców 
re kru tu je się z 2 rzędów: Spha e ria les i Pseu dos pha e ria les, na to miast z pod staw -
czaków Nia vi bris sa i Di gi ta tispo ra ma ri na bytu ją na drew nie, a Ma la no tae ni um
rup piae pasożytu je na rośli nie naczy nio wej Rup pia ma ri ti ma. 

3.1.3. Roz mie sz cze nie ba kte rii i grzy bów w wo dach mo r skich

Wa run ki tro ficz ne de ter mi nu ją roz miesz cze nie bak te rii w śro do wis ku mors -
kim. Ogól na licz ba bak te rii w wo dach przybrzeżnych jest więks za niż na
pełnym mor zu. Na jwiększe ilości bak te rii, poza oczy wiście sil nie za nieczysz -
czony mi por ta mi i za to ka mi, no tu je się w stre fie ki pie li morskiej, gdzie ob fi ta
ma te ria or ga nicz na pod le ga me cha nicz ne mu rozdrab ni a niu. W Bałtyku i Mor zu 
Północnym liczeb ność sa pro fitów no to wanych w tej stre fie waha się od 10 000
do kil ku set ty sięcy w 1 ml wody. Im da lej od brze gu, tym licz ba ta ma le je i w od -
ległości kil ku mil mors kich sięga od 100 do kil ku ty sięcy. W ot war tych wo dach
oce a nu licz ba sa pro fitów jest jesz cze mniejsza. 

W roz miesz cze niu pio nowym bak te rii także zaz nacza ją się pew ne pra widło -
wości. Na jwięcej bak te rii zna jdu je się w stre fie eu fo tycz nej. Mak si mum liczeb -
ności no tu je się w warstwie pod po wierz chnio wej, na głębo kości 10–50 m tuż
pod strefą na jwięks zej bio ma sy fi toplank to nu (rys. 1). Głębiej liczeb ność bak te rii 
ma le je i utr zy mu je się na nis kim puła pie. Do pie ro po nad dnem licz ba bak te rii
wzra sta. 

W śro do wis ku mors kim można wyo dręb nić kil ka spe cyficznych re jonów
sprzy ja jących wzmożo ne mu roz wo jo wi bak te rii. Jednym z nich jest stre fa sko ku 
ter micz ne go i zaso le nio we go. Ta stre fa gra nicz na, odd zie la jąca masy wód o ró ż -
nej gęstości, sta no wi przesz kodę w swo bodnym opada niu de trytu su. Twor zy się 
tam sytu acja po dob na jak przy dnie. Na nagro mad zo nej ma te rii or ga nicz nej
bak te rie zna jdu ją dobre wa run ki odżywcze. Uwarstwi e nie to może być znisz -
czo ne pod czas sil nych wia trów w wy ni ku in ten sywne go mies za nia się mas
wodnych. Wia try sztor mo we mogą rów nież do pro wad zić do wzbur ze nia osa -
dów i prze miesz cze nia się bak te rii przy den nych do toni wod nej. Na struk turę
roz kła du pio no we go bak te rii w re jo nach przybrzeżnych duży wływ mają także
pły wy. W stre fie in ten sy wnych pły wów roz miesz cze nie bak terii, plank to nu i de -
trytu su w prze kro ju pio nowym od po wierz chni do dna jest pra wie równo mier -
ne. W za to kach, gdzie pły wy nie od gry wa ją istot nej roli, liczeb ność bak te rii
zmie nia się pod wpły wem zmi an wa runków pogo dowych. W za leżności od kie -
run ku wia tru i po ziomych ruchów mas wodnych liczeb ność bak te rii może się
w kró t kim cza sie zmi e nić 10–100- krot nie. 
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W liczeb ności bak te rii w mor zu można stwierd zić zmi en ność se zo nową. Na -
wiązu je ona do ty po wej w stre fie kli ma tu umi ar ko wa ne go cy kliczności pro -
cesów bio lo gicznych. Na przykład w za chod niej części Bałtyku liczeb ność sa pro -
fitów osiąga dwa mak si ma: wio sen ne (kwie cień–maj) i je si en ne (paźd zi er nik–li -
sto pad). Najmnie jszą liczeb ność sa pro fi ty wyka zu ją la tem. Na to miast w sil nie za -
nieczysz czonych za to kach i w portach mak si mum liczeb ności sa pro fitów no tu je się
zimą. Stwierd zo no, że w mor zu przy spo ko jnej pogod zie mogą in ten sywnie
rozwinąć się sa pro fi ty w błon ce po wierz chnio wej, obe jmu jącej górną warstwę
o gru bo ści około 150 µm. Dla te go też krople ae rozo lu wydosta jące się do at mos fe ry
za wiera ją duże ilości bak te rii. Za war tość bak te rii w tych kroplach jest wie lo krot -
nością liczeb ności ich w wod zie, z której po chodzą.

W roz miesz cze niu grzy bów w śro do wi sku mors kim zaob ser wo wać można
te same zasa dy co w wypad ku bak te rii. Liczeb ność grzy bów zmniejsza się wraz
z od da la niem się od lądu. W Mor zu Północnym przy brze gu no to wa no do 2000
egzem plar zy glo now ców w 1 l wody, na to miast na pełnym mor zu za led wie do
10. Rów nież li cze b ność  droż dżow ców w re jo nach nadbrzeżnych jest sto sun ko wo
wyso ka i zmnie j sza się ra p to w nie w kie run ku ot war tych wód. Niem niej jednak
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Rys. 1. Pio no we roz mie sz cze nie ba kte rii (sa pro fi tów) i fito p lan kto nu (okrze mek), w wo dach przy brze ż -
nych Ka li fo r nii, w za le ż no ści od tem pe ra tu ry i in ten syw no ści światła

Źródło: G. Rhe in he i mer, Mi kro bio lo gia wód. PWRiL Wa r sza wa 1977. 



stwierd zo no na pełnym oce a nie obecność form ha lo to leran cy jnych. W wo dach
przybrzeżnych no tu je się do kil ku ty sięcy komórek drożdżow ców w 1 l wody,
a w sil nie za nieczysz czonych re jo nach za to kowych, z dużym obciąże niem ma te -
rią or ga niczną, może być ich znacz nie więcej. 

3.1.4. Roz mie sz cze nie ba kte rii i grzy bów w osa dach mo r skich

Mi kro or ga niz my od gry wa ją bard zo ważną rolę w pro ce sie mi ne ra li zacji
sub stancji or ga nicznych w os a dach i sta no wią poży wi e nie dla fauny den nej.
Liczeb ność ogól na bak te rii w po wierz chniowych warstwach os adów den nych
wyno si od 100 000 do kil ku mi li ardów w gra mie wil got ne go os a du. Na jwiększą
za war tość no tu je się w os a dach mu li stych płyt kich re jonów przybrzeżnych. Na -
to miast os a dy gru bo zi ar ni ste cha rak te ry zu ją się znacz nie mnie jszą za war tością
bak te rii. Rów nież za war tość ta ma le je w mi arę od da la nia się od brze gu. Po dob -
ne re guły od noszą się także do roz miesz cze nia grzy bów. 

Biorąc pod uwagę sto pień pe ne tracji os adów den nych przez bak te rie i grzy -
by stwierd zo no, że na jwiększe ich ilości zna jdu ją się zaws ze w gór nej kil ku cen -
ty me tro wej warstwie os adów lub na wet na sa mej ich po wierz chni (rys. 2). Już
na głębo kości 10 cm no to wa no tyl ko kil ka pro cent licz by z warstw po wierz -
chniowych. Mimo dużej liczeb ności bak te rie w porówn a niu z in ny mi gru pa mi
or ga niz mów bytu jących w os a dach sta no wią nie wiel ki od se tek w ogól nej bio -
ma sie. 

Os a dy przybrzeżne wyka zu ją nie kie dy cha rak te ry stycz ne warstwo wa nie:
na po wierz chni obecny jest biały piasek, pod nim zie lo na warstwa glonów, da lej 
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Rys. 2. Roz mie sz cze nie ba kte rii (sa pro fi tów) w osa dach  Za to ki Per skiej

Źródło: jak rys. 2. 



czer wo na bak te rii pur pu rowych, a po niżej czar na, w której obecny jest si ar ko -
wodór pro du ko wany przez bak te rie z rod za ju Desul fo vi brio. 

3.2. Ro śli ny

3.2.1. Glo ny 

W śro do wis ku mors kim obecni są przed sta wi cie le pra wie wszystkich gro -
mad glonów oraz ni e licz ne ga tun ki z roślin okryto zalążkowych. 

Si nice no to wa ne są w re jo nach przybrzeżnych i mor zach sło nawych. Za je -
dyny pełno morski rod zaj si nicy uważa się Tricho des mi um. Kil ka ga tunków tego
rod za ju wy stępu je w mor zach gorących, a ga tu nek Tricho des mi um erythreum, no -
to wany w Mor zu Czer wonym, przy masowym roz wo ju po wo du je za czer wie -
nie nie wo dy. W Bałtyku od wie lu lat let nie zak wi ty si nic spo wo do wa ne są
prze de wszystkim przez Apha ni zo me non flos- aquae i to war zyszące mu No du la ria
spu mi ge na oraz ga tun ki rod za ju An a baena. W związ ku ze wzro stem za nieczysz -
cze nia w o sta t nim cza sie coraz licz niej no to wa ne są ga tun ki rod za ju Mi crocy stis
i Apha nothe ce. Nie któ re ga tun ki si nic pro du kują to ksy ny.

Eu gleniny no to wa ne są je dy nie w bard zo wysłod zonych za to kach, m.in. ga -
tun ki rod za ju Eu gle na i Phacus oraz  epi fit Co la ci um ve si cu lo sum. Rod zaj Eu trep tia
wy stępu je w ot war tych wo dach Bałtyku, wyka zu jąc w ostat nim cza sie wy raźne
zwięks ze nie liczeb ności. 

Bruzdnice są grupą licz nie re pre zen to waną w śro do wis ku mors kim,
szczegól nie dużo ga tunków wy stępu je w mor zach ciepłych. Wie le z nich wyka -
zu je specjal ne przy sto so wa nia do jak na jdłużs ze go utr zymy wa nia się w toni
wod nej. Po le ga ją one prze de wszystkim na roz bu do wa niu po wierz chni or ga -
niz mu przez spłasz cze nie i wydłuże nie ciała lub wyksz tałce nie różne go typu
nad dat ków, jak kol ce, listwy itp. Nie kie dy pod czas maso we go roz wo ju
bruzdnice są przyczyną zabar wi e nia wód przybrzeżnych. Zja wis ko to określa ne 
jest w języku po tocznym jako „żółte wody” lub „czer wo ne pły wy”. Więks zość
ga tunków bruzdnic wyt war za tok syny, które przy masowym wy stępo wa niu
glonów osiąga ją stęże nie odd ziału jące tru jąco na zwierzęta i inne glo ny. Do ro -
dza jów, których ga tun ki licz nie no to wa ne są w mor zu oraz cha rak te ry stycznych 
dla śro do wis ka morskie go, na leżą: Pro ro cen trum, Exu viel la, Dino phy sis, Gym nodi -
ni um, Pe ri di ni um, Gony au lax, Cera ti um. 

Zło to wi ciow ce re pre zen to wa ne są w śro do wis ku mors kim prze de
wszystkim przez 2 grupy wi ciow ców: wa pi en ne (Coc co li tho pho ri neae = Coc co lithi -
neae) i krze mion ko we (Si li cofla gel li neae = Si li cofla gel la tae). Wi ciow ce te wy stępu ją
w wo dach ciepłych i umi ar ko wanych; wi ciow ców wa pi en nych brak tam, gdzie
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tem pe ra tu ra wody spa da po niżej 8°C. Za sied la ją one rów nież głębsze re jony
oce anów (1000–4000 m głębo kości), po nie waż mają zdol ność przechod ze nia na
he te ro tro ficzny sposób odży wi a nia się. Mogą one twor zyć in ten sywne zak wi ty,
gdy liczeb ność komórek dochod zi do kil ku nastu mi lionów w litrze wody. Cechą 
cha rak te ry styczną w bu do wie ciała wi ciow ców wa pi en nych są okrągłe lub
owal ne płyt ki wa pi en ne (kok ko li ty), zbu do wa ne zasad niczo z węgla nu wap nia,
a przy jmu jące różne kształty, co zo stało wy kor zy sta ne jako cecha tak so no micz -
na. Wi ciow ce krze mion ko we sta no wią grupę znacz nie uboższą. Obecne są one
także w za to kach mors kich o ob niżo nej za war tości soli. Cha rak te ry zu ją się siat -
ko wa tym krze mion kowym szkie le tem, które go kształt jest cechą tak so no miczną. 
Pozo stałe zło to wi ciow ce żyją prze de wszystkim w wo dach słod kich, jednak
niektóre z ga tunków mogą wy stępo wać licz nie w mor zach, a szczegól nie w sło -
nawych wo dach przybrzeżnych. Do nich za licza się ta kie rod za je jak: Pe di nel la,
Pseu do pe di nel la, Ochro mo nas, Prym ne si um, Dinobryon. 

Okrzem ki obecne są we wszystkich typach wód. W śro do wis ku mors kim
prze waża ją okrzem ki cen trycz ne. Okrzem ki morskie żyją jako po rośla w stre fie
li to ral nej lub wol no pły wa jące w toni wod nej. Unos zo ne są prąda mi mors ki mi
na da le kie od ległości, tak że pu ste okry wy można zna leźć os ad zo ne na dnie da -
le ko od miejsca, gdzie upr zed nio rosły. Bard zo ważnym czyn ni kiem eko lo -
gicznym do roz wo ju okrze mek jest tem pe ra tu ra. Określo ne za kre sy tem pe ra tu -
ry sty mu lu ją rozwój kon kretnych ga tunków. Wie le z nich pre fe ru je tem pe ra tu ry 
nis kie, dla te go też bio ce nozy mórz po larnych są zdo mi no wa ne przez okrzem ki.
Okrzem ki mogą rosnąć w obecności zni komych ilości światła i dla te go żyją rów -
nież na ta kich głębo kościach, gdzie do ciera ją śla dy światła. Zbio ro wis ka głębo -
ko wod ne są ja kościo wo inne (Plank to ni el la, Goss le ri el la, Aste rompha lus) w po rów -
na niu ze zbio ro wis ka mi wód po wierz chniowych, gdzie do mi nu ją ga tun ki z ro dza -
ju Chae to ce ros i Rhi zo so le nia. Rów nież skład ga tun kowy re jonów przy brze ż nych
jest od mi en ny w sto sun ku do ot war te go oce a nu. Okrzem ki sło na wo wod ne nie
mogą żyć ani w mor zu słonym, ani w wo dach słod kich, je dy nie w po śred niej
wod zie o zaso le niu 0,2–20%. Okrzem ki zna jdo wa ne były w os a dach mors kich
na głębo kościach po nad 1000 m. Przy pusz cza się, że jest to ich na tu ral ne śro do -
wis ko, czy li muszą one być zdol ne do odży wi a nia he te ro tro ficz ne go i o d po r ne
na duże ciśni e nie i brak światła.

Z kryp to mo na dowych (Cryp to phyceae), gro ma dy o nie spre cy zo wa nej przy -
na leżności tak so no micz nej, w śro do wis ku mors kim no tu je się obecność 2 rod za -
jów: Cryp to mo nas i Rho do mo nas. Obe jmu ją one drob ne wi ciow ce dwuwic iowe. 

Zie le nice wy stępu ją prze de wszystkim w śro do wis ku słod ko wodnym, je dy -
nie około 10% tak sonów obecnych jest w mor zu. Jest kil ka grup zie le nic ty -
powych dla śro do wis ka morskie go (ta kie rod ziny jak: Ul va ceae, Bryop si da ceae, Co -
dia ceae), po nad to jest wie le ga tunków ży jących w wo dach sło nawych. W toni
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wod nej wysłod zonych re jonów przybrzeżnych oraz w mor zach sło nawych no -
tu je się wie le form wi ciow cowych (np. z rod za ju Chlamydo mo nas, Car te ria) oraz
kok kal nych (Chlo rel la, Oocy stis, Tro chi scia, An ki stro des mus, Dictyos pha e ri um, Cru ci -
ge nia, Sce nedes mus, Pe di a strum). Ty po wo morską grupę zie le nic sta no wią ga tun ki
ob jęte rzędem Si pho na les (Bryop si da les), a za licza ne do 6 rod zin: Der be sia ceae, Di -
cho to mo si pho na ceae, Cau ler pa ceae, Bryop si da ceae, Co dia ceae i Phyl lo si pho na ceae. Wszy st -
kie one wy stępu ją w stre fie przybrzeżnej pełnosłonych mórz, osiadłe na
twardym podłożu. Na to miast do rod za jów o szers zym spek trum eko lo gicznym,
tzn. wy stępu jących rów nież w re jo nach o niżs zym zaso le niu, za licza ne są z in -
nych rzędów prze de wszystkim Ulva i En te ro mor pha, na to miast w wysłod zonych
obsza rach – Clado pho ra, Vau che ria i Cha ra.

Bru nat nice obe jmu ją glony wie lo komór ko we, bytu jące pra wie wyłącz nie
w mo rzach i oce a nach jako przyt wierd zo ne do dna. Plechy bru nat nic wyka zu ją
duże zróżni co wa nie mor fo lo gicz ne, od nit ko wa tych, pro stych do roz mai cie roz -
gałęzio nych, skoru pia stych i dużych, u których pędy mają komór ki zróżni co wa -
ne pod względem wiel kości na warstwę komórek wewnętrznych oraz na
warstwę zewnętrzną, złożoną z krót kich komórek, które spełnia ją funk cje asy -
mi lacy jne, tworząc jed nocześnie oko ro wa nie pędów. Bru nat nice sta no wią pod -
stawę zbio ro wisk glonów przybrzeżnych w mor zach strefy umi ar ko wa nej i zim -
nej. Są one albo jed no rocz ne (jak np. ma sy wny Ne reocy stis luet ke a na), albo trwałe 
(Fucus, La mina ria). Formy de li kat ne, nit ko wa te, roz gałęzio ne, jak ga tun ki z ro -
dzi ny Ec to car pa ceae, wy stępu ją jako po rośla na różnych or ga niz mach, w tym
także na in nych bru nat ni cach, np. na morsz czy nie. W za sied le niu brze gu bru -
nat nice wyka zu ją wy raźną stre fo wość. W stre fie pły wów wy stępu ją, okre so wo  -
odsła nia ne, ga tun ki rod za ju Fucus, zaś w stre fach głębszych La mina ria ceae.
Niektóre ga tun ki, rosnące na głębo kościach od 10 do 20 m, są umo co wa ne
w dnie za po mocą sil nych ri zoidów, z których wy ra sta po wrózo wa ta, często
dłu gości kil ku me trów, część kau loi dal na (ni było dy gi), zakończo na częścią fy -
lo i dal ną (ni by liścia), przy jmu jącą różne kształty. Plecha niektórych bru nat nic
zao patrzo na jest w pęcher zy ko wa te two ry, wy pełnio ne po wietrzem. Za po bie ga -
ją one opada niu na dno ciężkie go ciała tych glonów i utr zy mu ją  plechy w wa r -
stwach po wierz chniowych wody dla za pew ni e nia wa runków do fo to syn tezy;
szczegól nie  jas kra wo wyksz tałco ne jest to przy sto so wa nie w rod za ju Sar gas sum.

Kras no ro sty wyróżnia ją się spośród  wszystkich grup glonów tym, że ich
plecha jest pra wie zaws ze czer wo na lub czer wo na wa. Są one prze de wszystkim
glo na mi mors ki mi, je dy nie kil ka rod za jów (około 50 ga tunków) wy stępu je
w wo dach słod kich. Morskie ga tun ki żyją na dnie w stre fie przybrzeżnej
wszystkich mórz, jednak w re jo nach po larnych i zimnych wy stępu ją one sto -
sun ko wo rzad ziej. Tem pe ra tu ra wody jest niewątpli wie jednym z pod sta -
wowych czyn ników eko lo gicznych w roz miesz cze niu geo gra ficznym kras no ro -
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stów; wie le z nich to ga tun ki ste no ter micz ne, z bard zo wąs kim (do 5°C) za kre -
sem to lerancji. Niektóre ga tunki kras no ro stów wyka zu ją  jas krawą stre fo wość
pio nową w wy stępo wa niu na wybrzeżach mórz. W mor zach północnoeu ro -
pejskich na jpłyciej no to wa ne są Por phy ra laci nia ta i Ban gia fusco pur pu rea, głębiej
Cera mi um dia pha num, C. ru brum, Chon drus cris pus, Gigar ti na mam mil lo sa, zaś naj -
głębiej sięga ją ga tun ki ta kich rod za jów jak Po ly si pho nia, De les se ria, Li thotham ni on, 
Coral li na. Te dwa ostat nie na leżą do tzw. kras no ro stów wa pi en nych, których
plecha wysyco na jest węgla nem wap nia. Są one także skła dowym ele men tem
raf ko ra lowych. W mętnych wo dach Oce a nu At lan tyckie go kras no ro sty nie
schod zą głębiej niż 30 m, je dy nie spo ra dycz nie można je spot kać po niżej tej gra -
nicy. W przez roczy stych wo dach Mor za Śród ziem ne go oraz na wybrzeżu Flo -
rydy rozwi ja ją się one na wet na głębo kościach 75–90 m. Na jwięks za głębo kość,
na ja kiej zna le zio no kras no ro sty, wyno si około 200 m. Wie le kras no ro stów to
epi bion ty, przyt wierd zo ne za po mocą ri zoidów lub przylg do skał, ka mi e ni,
ziarn pia sku i po dob nych sub stratów. Inne os ad zo ne są jako epi bion ty na za nu -
rzo nych w wod zie roślinach, szczegól nie glo nach mors kich. Niektóre z nich są
związa ne z określonym ga tun kiem gos po dar za. Rosną one albo na po wierz chni
plechy, albo wra sta ją za jmu jąc przestr ze nie międ zy komór ko we bez szko dy dla
gos po dar za. No tu je się także wśród kras no ro stów pasożyty, ale w ogra niczo nej
licz bie i poz ba wio ne pig men tacji. 

3.2.2. Ro śli ny okry to zalążko we 

Rośliny okryto zalążko we za sied la jące śro do wis ko morskie są zróżni co wa ne
eko lo gicz nie z po wo du różnej to lerancji na zaso le nie. Ga tun ki ściśle morskie,
nie wy stępu jące ani w wo dach słod kich, ani w sło nawych, wyka zu ją wyso ki
sto pień steno ha liczności. Są to zwy kle rośliny oka załe tworzące zwar te i sto sun -
ko wo dobrze uor ga ni zo wa ne zbio ro wis ka łąk i za rośli pod wodnych. Na to miast
w wysłod zonych re jo nach mórz spo tyka się ga tun ki eu ry ha li no we, rów nież
obecne w wo dach słod kich. Są to rośliny drob ne, bu du jące luźne i struk tu ral nie
pro ste zbio ro wis ka inicjal ne. Do nich na leżą ga tun ki z rod za jów Zan ni chel lia
i Rup pia, rów nież obecne w Za to ce Puckiej.

Licz ba mors kich ga tunków steno ha li nowych, określanych po tocz nie na zwą
traw mors kich, wyno si około 50. Są to wyłącz nie jed no liści en ne z rzędu ba gi en -
nych (He lo biae). Jest to gru pa po li fi le tycz na, gdyż ga tun ki te na leżą do 2 dość od
sie bie od da lonych rod zin: Po ta mo ge to na ceae i Hy dro cha ri ta ceae. Cha rak te ry zu ją się 
one dużym po do bieństwem w bu do wie i kształtach, czy li wyka zu ją znaczny
sto pień kon wer gencji. Trawy morskie fiz jo lo gicz nie to le ru ją wyso kie zaso le nie
śro do wis ka, w którym są całko wi cie za nur zo ne. To całko wi te za nur ze nie w wo -
dzie związa ne jest z od po wied nio wiot ką bu dową ana to miczną, na to miast
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ruchy pły wo we mas wodnych są przyczyną wyksz tałce nia in ten sywnie roz -
gałęzio nych kłączy i mocnych sy stemów kor ze niowych, dzięki którym są
dobrze przyt wierd zo ne do dna. W związ ku z byto wa niem w śro do wis ku
wodnym są one roślina mi hy dro ga miczny mi, z tym że w więks zości zapy la nie
od by wa się pod po wierz chnią wody. Wie le szczegółów w bu do wie kwiatów ma
wy raźny związek ze sposobem zapy la nia. Morskie rośliny okryto zalążko we
zasłu gu ją z ewo lucy jne go punk tu wid ze nia na szczegól ne ich trak to wa nie
w bio lo gii mor za, po dob nie jak jest to w wypad ku wa le ni i płet wo no gich wśród
ssaków. Przy jmu je się na pod sta wie na jnows zych badań, że przod ka mi traw
mors kich były lądo we halo fi ty za miesz ku jące re jony nad morskie. 

Mimo bard zo duże go po do bieństwa w po kro ju, morskie rośliny okryto -
zalążko we wyka zu ją dość znacz ne różnice w bu do wie. To zróżni co wa nie poz -
wo liło wyo dręb nić kil ka form życiowych wy stępu jących za zwyczaj w in nych
sied lis kach. Je dy nie w re jo nach mórz tro pi kal nych rosną one obok sie bie i tam
na tra fić można na stre fo wość w ich wy stępo wa niu, za zwyczaj jednak frag men -
ta ryczną, ale na tyle jasną, by można było określić pe wi en jej sche mat. Na
więks zości wybrzeży mamy do czy ni e nia z ogra niczoną licz bą ga tunków re pre -
zen tu jących trawy morskie, jak np. w Mor zu Śród ziemnym ga tu nek Po si do nia
oce a ni ca lub w Bałtyku Zo ste ra ma ri na. 

W roz miesz cze niu traw mors kich daje się zau ważyć, że wie le z nich
odznacza się za sięga mi wy bit nie dys juk ty wny mi, tzn. ro zer wany mi. Zja wis ko
to można wiązać z ich po ważnym wie kiem geo lo gicznym. Na przykład w od -
nie si e niu do tro pi kal nych traw mors kich przy jmu je się dys junk cję te tydzko-
 trze ciorzędową. W wo dach tro pi kal nych i sub tro pi kal nych wy stępu je 7 rod za -
jów, które sku pia ją się w dwóch ośrod kach od da lonych od sie bie o ty siące ki lo -
me trów. Jest to ośro dek indo pacyficzny, obe jmu jący za chod nią część ba senu
Oce a nu Spo ko jne go i Oce a nu In dyjskie go, w którym mieści się na jbo gats ze na
Zie mi cen trum wy stępo wa nia traw mors kich, oraz ośro dek ka raibs ki, znacz nie
ubożs zy, ogra niczony do re jo nu gorących wód za chod nie go At lan tyku. Te 7 rod za -
jów tro pi kal nych to: En ha lus, Tha las so dendron, Cy mo do cea, Ha lo du le, Ha lo phi la, Sy -
rin go di um i Tha las sia. W wo dach umi ar ko wanych i częścio wo zimnych no to -
wanych jest 5 rod za jów: Phyl los pa dix na półku li północnej, Am phi bo lis i He te rozo -
ste ra na półku li połud nio wej oraz Po si do nia i Zo ste ra na obu półku lach z przerwą
za sięgową w stre fie rów ni ko wej.

Znacze nie roślin okryto zalążkowych w eko sy ste mie mors kim jest wie lo ra -
kie: przyczy nia ją się do sta bi li zacji dna, chro nią brze gi przed wymy wa niem, są
źródłem dużej ilości ma te rii or ga nicz nej (np. Zo ste ra ma ri na pro du ku je rocz nie
5 t su chej masy na hek tar). Nie są one co prawda bez pośred nim po kar mem dla
zwierząt, jednakże dytrytus, które go są źródłem, sta no wi pod stawę łańcucha
tro ficz ne go dla wie lu zwierząt użyt kowych, w tym rów nież ryb. Łąki pod wod -
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ne, które tworzą, są dosko nałym re jo nem tar lis kowym i sta no wią rów nież
schro ni e nie dla wie lu ga tunków zwierząt przybrzeżnych. Dla te go też bio ce no za 
traw mors kich jest bard zo uroz mai co na.

3.3. Zwie rzę ta 

Pier wot ni a ki są grupą sze ro ko rozprzestr ze ni oną w różnych bio to pach, no -
to wa ne są także w mor zach. Więks zość z nich jest bard zo wrażli wa na zmi any
wa runków eko lo gicznych, są więc prze ważnie steno bion tycz ne. Wy stępu ją jako
skład nik plank to nu, pe ryfi to nu lub jako pasożyty. Do no to wanych w mor zu za -
licza się ga tun ki z 3 gro mad: ot wor nic, sło necz nic i pro mie nic, ob ję tych typem
sar ko dowych (Sar co di na). Ot wor nice (Fo ra mi ni fe ra) są to kor ze ni onóżki morskie,
które w mor zach żyją w ogromnych ilościach, szczegól nie tuż po nad dnem,
choć nie brak form bytu jących w toni wod nej. Są one, ze względu na pan cer zy ki 
wa pi en ne, istotnym ele men tem twórczym os adów den nych. Sło necz nice (He lio -
za) są mniej licz nie re pre zen to wa ne w śro do wis ku mors kim niż w słod ko -
wodnym. Pro mi e nice (Ra dio la ria) są or ga niz ma mi pra wie wyłącz nie mors ki mi.
Ich krze mion ko we szkiele ci ki rów nież sta no wią ważny ele ment dno twó r czy
w o ce a nach, szczegól nie na dnie głębo kich mórz tro pi kal nych, gdzie wa pi en ne
szkiele ci ki ot wor nic ule ga ją roz pusz cze niu. 

Przed sta wi cie le orzęsków (Ci li a ta) no to wa ni są we wszystkich typach zbior -
ników wodnych, w tym także mors kich. Dla śro do wis ka morskie go cha rak te ry -
stycz na jest rod zi na Tin tin ni dae, licząca około 800 ga tunków, zao patrzonych
w cha rakte rysty cz ne dom ki. Bytu ją szczegól nie w toni wod nej. 

Gąb ki (Po ri fe ra) to swoi sta gru pa na jpry mi tywniejszych or ga niz mów wie lo -
komór kowych, które nie mają jesz cze właściwych tkanek i narządów. Są wyłącz -
nie zwierzęta mi wodny mi, w więks zości mors ki mi (98% za miesz ku je mor za),
osiadły mi na dnie lub przed mio tach pod wodnych. Rzad ko żyją po je dynczo,
naj czę ściej w ko lo niach, o dużej licz bie oso b ni ków, bard zo zwar tych.

Par zy dełkow ce (Cni da ria) to zwierzęta wyłącz nie wod ne, swo bod nie pły wa -
jące w toni wod nej lub przyt wierd zo ne do dna. Żywią się prze de wszystkim
drob ny mi skoru pia ka mi, ale rów nież pierści e ni ca mi, mięcza ka mi i mały mi
rybka mi. Dzięki par zy dełkom, które sta no wią dosko nałą broń, nie mają zbyt
wie lu wrogów. Pożera ne są je dy nie przez niektóre że bropławy i nagoskrzel ne
śli ma ki, które wy kor zy stu ją par zy dełka wbu dowu jąc je we włas ne ciało i uży -
wa jąc w celu obro ny.

Par zy dełkow ce za sied la ją prze de wszystkim mor za, choć obecne są one
także w zbior ni kach słod ko wodnych różne go typu. Po lipy no to wa ne są w du -
żych ilościach prze de wszystkim w stre fie brze go wej do głębo kości 200 m,
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jednak niektóre za miesz ku ją głębiny, przy jmu jąc wów czas zwy kle pur pu rową
barwę ciała. Na to miast me duzy oce a nicz ne są miesz kańcami ot war tych wód,
związany mi ze strefą wód po wierz chniowych, okre so wo wy ko nu jący mi
wędrówki pio no we i wów czas no to wa ne są one w wo dach nie co głębszych.
Więks zość par zy dełkow ców to formy ste no ter micz ne oraz steno ha li no we; prze -
waża ją formy ciepło lub ne i związa ne z wyżs zym zaso le niem. Hy dro po lipy wy -
stępu ją na jlicz niej w stre fie przybrzeżnej oko lic międ zy zwrot ni kowych.
Niektóre ga tun ki no to wa ne są także w re jo nach pod bie gu nowych i na wet
w zna cz nie wysłod zonych wo dach. Uk wiały są bard ziej wrażli we na wysłod ze -
nie wody i w Bałtyku nie wy stępu ją. Większą to lerancję na czyn ni ki ter miczno-
 zaso le nio we wyka zu ją rur kopławy. Niektóre z nich mają zróżni co wa ne wiel -
kości ciała w za leżności od tem pe ra tu ry wody, np. me duzy z rod za ju Cy a nea
w wo dach ark tycznych mają śred nicę tarczy dochod zącą do 2 m, zaś w kie run -
ku na połud nie są one coraz mniejsze, a na południo wo- za chod nich wy brze -
żach Stanów Zjed noczonych osiąga ją za led wie 20 cm. Ga tun ki ko ra low ców
z gru py Madre por a ria bu du jących rafy ko ra lo we są for ma mi skra jnie ste no ter -
miczny mi, wy stępu ją wyłącz nie w mor zach o śred niej rocz nej tem pe ra tur ze
powyżej 20,5°C, w górnych dobrze przeświet lonych wo dach do głębo kości
20–30 m. Ana li zu jąc rozprzestr ze ni e nie geo gra ficz ne par zy dełkow ców można
stwierd zić po do bieństwo ga tunków wy stępu jących na tych samych sze ro -
kościach geo gra ficznych. 

Że bropławy (Cte no pho ra) sta no wią swoi sty typ ja mochłonów o dwu pro mi en -
nej bu do wie ciała oraz nie o becności w cie le komórek par zy dełkowych. Są to formy
pra wie wyłącz nie pełno morskie. Jako dra pieżni ki mogą ata ko wać zwierzęta o dość
znacznych roz mi arach (drob ne skoru pia ki, mięcza ki, szcze ciosz czękie, larwy). Po -
mocne przy tym sposo bie odży wi a nia są dłu gie czułki opatrzo ne kle jący mi
komór ka mi czep ny mi. Że bropławy łat wo utr zy mu ją się w toni wod nej dzięki
duże mu uwod ni e niu (po nad 99%) ciała. Są rów nież łat wo prze nos zo ne prąda mi 
mors ki mi na znacz ne od ległości. W więks zości za sied la ją mor za ciepłe i strefy
umi ar ko wa nej, od warstw po wierz chniowych aż do znacznych głębo kości (do
3000 m i spo ra dycz nie głębiej). Nie wie le jest ga tunków kos mo po li tycznych, np.:
Be roe cucu mis i Pleu robra chia pi leus. Ten ostat ni zno si znacz ne wysłod ze nie i no to -
wany jest w pra wie całym Bałtyku.

Spośród  pła zińców (Pla ty hel min thes) je dy nie wir ki (Tur bel la ria) no to wa ne są
w wod zie morskiej. Inni przed sta wi cie le, np. przy wry i ta siem ce, mogą także
wy stępo wać w śro do wis ku mors kim jako pasożyty in nych or ga niz mów.
Morskie wir ki wy stępu ją prze de wszystkim w re jo nie przybrzeżnym, tyl ko ni e -
licz ne no tu je się na głębo kościach po niżej 100 m. Niektóre ga tun ki słod ko wod -
ne wyka zu ją dużą to lerancję zaso le nia i mogą przeby wać w sło na wej wod zie
ujść rzecznych. Dla drob nych form poży wi e nie sta no wią okrzem ki i inne jed no -
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komór ko we glony, zaś więks zość wirków odży wia się po kar mem mies zanym
(roślin nym i zwierzęcym) lub też je dy nie zwierzęta mi.

Wstężnice (Ne mer ti ni) to ro ba ki o różnej dłu gości, cie le walco wa to
wydłużonym, nie kie dy niez nacz nie grzbie to wo- brzusz nie spłasz czonym. Są to
ty po wo morskie zwierzęta, je dy nie ni e licz ne żyją w wo dach słod kich. Za sied la -
ją re jon li to ra lu ży jąc pod ka mi e nia mi, w pias ku i mule, a prze de wszystkim
w kę pach dużych glonów, gdzie zna jdu ją dogod ne wa run ki że ro wa nia i ochro -
ny. Są one dra pieżni ka mi – do ła pa nia po kar mu i obro ny służy ry jek, zao -
patrzony zwy kle w szty le cik. Około 70 ga tunków żyje jako or ga niz my plank to -
nicz ne w ba ty pe la gia lu. 

Wrot ki (Ro ti fe ra) to drob ne ro ba ki, zwy kle kształtu walco wa te go, ma jące tzw. 
apa rat wrotny, zao patrzony w wi e niec rzęsek; służy on do napęd za nia po kar mu 
w oko li ce ot woru gębo we go. Więks zość wrot ków to przed sta wi cie le fauny den -
nej drob nych zbior ników wodnych, stąd też można je zna leźć w płyt kich re jo -
nach przy mors kich i za le wowych. Znacz na część ga tunków wrot ków bytu je
w to ni wod nej, będąc po ważną skła dową plank to nu bio ce noz rzecznych i sło -
na wo wodnych. 

Ni e liczną i sła bo poznaną grupę ro baków obe jmu je typ Ne ma torhyn cha
z dwie ma gro ma da mi. Ciało ich po kryte jest oskór kiem zao patrzonym w różne -
go typu kol ce, z tyłu wydłużo ne, zakończo ne wi dełka mi. Jed na z gro mad to
brzuchorzęs ki (Ga strotri cha), prze ważnie słod ko wod ne. Bytu ją one na płyt kim
dnie po krytym roślin nością. Ży wią się wy mocz ka mi, ot wor ni ca mi i okrzem ka -
mi, a wie le z nich jest ty powy mi maso ja da mi prze pusz cza jący mi przez przewód 
po kar mowy duże ilości de trytu su. Dru ga gro ma da to szczot ko ry jce (Kinorhyn -
cha), ży jące w stre fie wo do ro stów lub w mule mórz i oce anów. Ży wią się po dob -
nie jak brzuchorzęs ki. 

Ni ci e nie (Ne ma thel min thes) są w prze waża jącej mier ze pasożyta mi. Roz -
miesz cze nie pasożytów za leży od wy stępo wa nia ży wi cie la i od wa runków kli -
ma tycznych, zaś rozprzestr ze ni e nie się geo gra ficz ne form wol no ży jących jest
nie dosta tecz nie roz pozna ne. Duże różnice no to wa ne są w roz miesz cze niu ni ci e -
ni mors kich, np. ze 110 ga tunków stwierd zonych w Ark tyce, je dy nie 17 od na le -
zio no w in nych mor zach. 

Pierści e nice (An ne li da) to ro ba ki o me ta me rycz nej bu do wie ciała, do których
za licza się kil ka gro mad re pre zen to wanych w śro do wis ku mors kim z różnym
na si le niem. Najmniej licz ne w śro do wis ku mors kim są pi jawki (Hiru di nea). Tyl ko 
niektóre ga tun ki pi ja wek pasożytu ją na ry bach mors kich. Rów nież ni e licz ne są
ga tun ki skąposz czetów (Oli gochae ta) bytu jące w mor zu. Są to prze ważnie formy
drob ne, dochod zące do kil ku mi li me trów, bytu jące zwy kle na dnie piasz czy -
stym; za sied la ją także dno mu li ste w głębszych re jo nach mor za. 
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Wie losz cze ty (Po ly chae ta) to pierści e nice zwy kle wy raźnie czło no wa ne z jas -
no wyo dręb ni o nym odcin kiem gło wowym. Są one, z wy jątkiem bard zo ni e -
licznych przypad ków, or ga niz ma mi ty po wo mors ki mi, nie znoszący mi wody
słod kiej. Za miesz ku ją re jon li to ra lu, ży jąc często w ko lo niach po lipów, mszy -
wiołów, ła wi cach mięczaków itp. Zwy kle by tują na dnie mu li stym i pia sz czy s -
tym, jednak uni ka ją ta kie go dna, gdy jest poz ba wio ne bu jnie rozwi ja jące go się
życia. Wśród wie losz czetów są formy pełza jące po dnie, osiadłe i pły wa jące.
Formy pły wa jące na leżą do do brych pły waków, osiadłe otacza ją się na jczęściej
rur ka mi o grubych ści an kach, prze syconych często so la mi wap nia. Wie losz cze ty 
ży wią się po kar mem różno rodnym, formy pełza jące pre fe ru ją po karm
zwierzęcy, osiadłe zaś roślin ny, jest też ni e licz na gru pa mułożerców. Niektóre
spośród pełza jących to dra pieżcy, któr zy za po mocą sil nie rozwi nięte go ry jka,
szczęk i gru czołów ja dowych na pa stu ją or ga niz my znacz nie większe od sie bie,
np. drob ne ryby. Wie losz cze ty żyją często jako ko men sa le na gąb kach, po li pach,
mięcza kach, kra bach, szkarłup niach, cza sa mi rów nież jako pasożyty zewnętrz -
ne na skór ze ryb lub na skrze lach, np. ho marów, oraz jako pasożyty wewnętrz -
ne. Eko lo gia wie losz czetów jest dość dobrze pozna na, o ich roz miesz cze niu de -
cydu ją ta kie czyn ni ki jak sto pień zaso le nia wody, tem pe ra tu ra, cha rak ter
podłoża, od po wied ni po karm. Oprócz ga tunków ty powych dla da ne go re gio nu 
geo gra ficz ne go, wie le jest kos mo po litów, no to wanych we wszystkich mor zach
kuli ziems kiej. Niektóre ga tun ki przy masowym wy stępo wa niu, np. ro bak „pa -
lo lo” (Eu nice vi ri dis) z Oce a nu Spo ko jne go, są wy kor zy sty wa ne jako po karm
przez zwierzęta i lud zi.

Wśród pierści e nic wyróżni a ne są jesz cze 2 gro ma dy, obe jmu jące nie wielką
grupę ga tunków wyłącz nie mors kich, o cie le wy raźnie walco wa tym z za tartą
seg men tacją. Szczet nice (Echiu roi dea) sta no wią nie wielką grupę na wpół
osiadłych zwierząt mors kich, ży jących na dnie, w mule lub szcze linach skał.
Rów nież sik wia ki (Si puncu loi dea) to nie wiel ka gru pa ro baków wy bit nie mors -
kich, pro wad zących mało ruchliwy tryb życia na dnie. Ze względu na duże po -
do bieństwo mor fo lo gicz ne daw niej obie te gro ma dy były łączo ne w jedną gro -
madę Ge phy rei. Ostat nia gro ma da pierści e nic – niez mogow ce (Pria pu li da) – ma
nie jasną pozycję tak so no miczną. Przez niektórych au torów wyo dręb ni o na jest
w rand ze sa mod ziel nej jed nostki jako odd ziel ny typ. Obe jmu je ona ro ba ki
o wa l co wa tym cie le, które w przed nim, rozs zer za jącym się odcin ku po kryte jest
rzęda mi haków. Są to formy wyłącz nie morskie, li to ral ne, za miesz ku jące ryte
w mu le jam ki. Za sied la ją prze de wszystkim chłod ne wody Ark ty ki i Ant ark ty ki,
a ni e licz ne także głębsze dno Mor za Bałtyckie go. 

Czułkow ce (Ten tacu la ta) to or ga niz my wod ne, osiadłe, z wieńcem czułków,
które napęd za ją po karm (plank ton) do jamy gębo wej. Obe jmu ją one 3 gro ma -
dy: Pho ro ni dea, Bra chio po da i Bryozoa. Do gro ma dy Pho ro ni dea za licza ne są formy
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morskie o cie le wałecz ko wa tym, ży jące w rur kach przycze pio nych do podłoża,
z  wieńcem czułków na pod ko wia stej pod staw ce (lo fo for). Tworzą one zwy kle
gęste sku pi e nia na skałach, pias ku i mule; nie kie dy drążą musz le małży, skały
wa pi en ne, be ton. Bytu ją w przybrzeżnej stre fie pły wów do głębo kości 50 m. Jest 
to gro ma da o skąpej licz bie ga tunków, sze ro ko rozprzestr ze ni o nych, z wy -
jątkiem Pacyfi ku. Na jwięcej sta no wisk znanych jest z Eu ro py. 

Ra mi e ni o no gi (Bra chio po da) to morskie, osiadłe czułkow ce z 2 skoru pa mi
(musz la mi) i wieńcem czułków na zwy kle spi ral nie zwi niętych ra mio nach. Żyją
w przybrzeżnej stre fie wszystkich mórz do głębo kości 200–300 m, tyl ko ni e licz -
ne wy stępu ją głębiej, na wet do 5000 m. Posz czegól ne ga tun ki mają zwy kle za -
sięgi ogra niczo ne do określonych re jonów mórz. 

Mszy wioły (Bryozoa) to bard zo drob ne czułkow ce tworzące ko lo nie, no to wa -
ne zarówno w mor zu, jak i w śro do wis ku słod ko wodnym. W mor zach żyją
w stre fie przybrzeżnej do głębo kości 200 m, na dnie ska li stym, żwi ro wa tym,
osa dza ją się na twardych przed mio tach, rów nież roślinach i zwierzętach. Muł
głębi nowy nie jest do brym podłożem, dla te go rzad ko no to wa ne są głębiej. Są
bard zo to leran cy jne na zmi any zaso le nia i tem pe ra tu ry. Mi ni mal ne zaso le nie, ja -
kie znoszą formy morskie, to około 7‰, tak więc są one pos po li te w Bałtyku.

Mięcza ki (Mol lusca) to zwierzęta o dwuboc znej sy me trii ciała (u więks zości
śli maków sy me tria ta za nikła), zao patrzo ne w wa pi enną skorup kę (muszlę),
wyt war zaną przez fałd skórny, tzw. płaszcz. Język po kryty jest chi tynową tarką,
którą zes kro bu ją po karm z twar dej po wierz chni (brak jej u małży). W ty pie
mięczaków wyo dręb nia się 7 gro mad, ze branych w 2 podtypy: obunerw ce i sko -
ru po w ce. Wśród obunerw ców wyo dręb nia się 2 gro ma dy: chi tony i bruz -
dobrzuchy. Są to zwierzęta wyłącz nie morskie o obłym kształcie ciała, bez musz li.
Bruz dobrzuchy (So leno ga stres) mają ciało ro ba ko wa te z podłużną bruz dą
brzuszną, bez skorup ki. Żyją na dnie mórz, od strefy przybrzeżnej aż do
znacznych głębo kości. Są prze de wszystkim mułożer ca mi, niektóre formy są
pasożyta mi. Za sied la ją wszystkie mor za i oce any, wie le ga tunków ma za sięgi lo -
kal ne, zaś inne są kos mo po lita mi. Do gro ma dy chi tonów (Po lypla co pho ra) za licza
się mięcza ki, o spłasz czonym grzbie to wo- brzusz nie cie le oraz mu sz li wy -
kształ co nej w po sta ci 8 płytek za chod zących na sie bie dachówko wa to. Chi tony
wy stępu ją pra wie we wszystkich mor zach pełnosłonych. Żyją na dnie na
różnych głębo kościach. Formy przybrzeżne ży wią się głów nie okrzem ka mi i in -
ny mi drob ny mi glo na mi, zes kro by wany mi tarką, pod czas gdy bytu jące
w głębinach są za pew ne dra pieżni ka mi. 

Do 2 gro mad o nikłej licz bie ga tunków ży jących współcześnie na leżą jed no -
tarczow ce i walco no gi. Współcześnie ży jące go przed sta wi cie la jed no tarczow -
ców (Mo no pla co pho ra) wyło wio no po raz pierws zy w roku 1952 pod czas duńskiej 
wy prawy na stat ku „Ga la thea”, z Pacyfi ku u wybrzeży Ame ry ki Środ ko wej. Są
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to zwierzęta o spłasz czonym cie le, miesz czącym się w mi secz ko wa nej musz li,
której szczyt tkwi w mule, a stroną brzuszną zwróco ne są ku gór ze. Żyją na dnie 
mu li stym, na dużych głębo kościach, na wet do 6000 m. Walco no gi (Sca pho po da)
mają ciało wydłużo ne, spłasz czo ne, umiesz czo ne w musz li rogo wa te go kształtu, 
ku tyło wi zwężo nej, na obu końcach ot war tej. Żyją w mor zach o zaso le niu
powyżej 30‰, sze ro ko rozprzestr ze nio ne geo gra fi cz nie: są więc wy bit nie eury ter -
mi cz ne. Większe bo gact wo ga tunków no tu je się w głębszych wo dach, na wet po -
niżej 5000 m, w płyt kich wo dach przybrzeżnych jest ich nie dużo, a pre fe ru ją tam
dno zasła ne dość gru bo zi ar ni stym pias kiem. Walco no gi zdo by wa ją po karm za po -
mocą nit ko wa tych wy rost ków. Po kar mem są roz mai te drob ne or ga niz my, szczegól -
nie ot wor nice. 

Śli ma ki (Ga stro po da) mają ciało nie sy me trycz ne, przy sto so wa ne do pełza nia
lub pły wa nia, opatrzo ne jed no litą muszlą o różnych kształtach, nie kie dy
szczątkową lub całko wi cie za nikłą. Są to zwierzęta morskie, słod ko wod ne i lądo -
we. W śro do wis ku mors kim bytu je zde cydo wa na więks zość ży jących obecnie
śli maków. Wy stępu ją one we wszystkich mor zach, jednak na jwiększe ich bo -
gact wo no to wa ne jest w płyt kich, ciepłych wo dach mórz pod zwrot ni kowych.
Śli ma ki są to zwierzęta związa ne z podłożem, nie wie le z nich pro wad zi pe la -
giczny tryb życia, jak skrzydło no gie (Ptero po da), których formy ma jące musz le
odży wia ją się roślina mi, zaś formy bez musz lo we są dra pieżni ka mi, odży wia -
jący mi się drob ny mi bez kręgow ca mi. Na roz miesz cze nie śli maków w mor zu
wpły wa ją na stępu jące czyn ni ki: tem pe ra tu ra wody, zaso le nie, cha rak ter dna,
sto pień po rośnięcia roślin nością oraz głębo kość. Na jwiększe bo gact wo ga -
tunków jak i na jwięks za liczeb ność no to wa ne są na dnie ska li stym. Wy stępu ją
tu formy mocne, gru bos koru po we, które sil nie przycze pia ją się do podłoża.
Wie le z nich kry je się w szcze linach skał. Rów nież w ra fach ko ra lowych bo ga ta
jest fau na śli maków, szczegól nie form barwnych, o musz lach ma jących wymyśl -
ne kształty. Na dnie piasz czy stym żyje sto sun ko wo mniej śli maków. Pre fero -
wanym przez śli ma ki sied lis kiem są za rośla roślin ności morskiej. No tu je się tam
dużo form bez musz lowych, a z os koru pio nych prze waża ją formy drob ne. Re -
jony sło na wo wod ne, ujść rzecznych, za tok mają faunę śli maków prze mies zaną
z for ma mi słod ko wodny mi. 

Małże (Bi val via) to mięcza ki o dwuboc znie sy me trycznym cie le, z boków
spłasz czonym, zao patrzonym dwu kla pową muszlą. Żyją głów nie w mor zach,
obecne są także w wo dach słod kich. Odży wia ją się za wie siną, w której za war te
są zarówno or ga niz my plank to no we, jak i zmącony muł den ny. Małże w wię k -
sz o ści żyją zagr ze ba ne w pias ku lub mule. Kon tak tu ją się z wodą przez syfony
lub ot wo ry wcie ko we i wycie ko we zna jdu jące się z tyłu musz li. Wie le jest też
form osiadłych, bytu jących na twardym podłożu. Formy te przyt wierd zo ne są
do pod wodnych przed miotów za po mocą bi sioru, np. omułki, lub przy ra sta ją
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do podłoża na stałe jedną połówką musz li, np. ostry gi. Inne drążą w skałach lub 
w drew nie, jak świdrak okrętowy (Te re do na va lis), który świdru je drewno me -
cha nicz nie, trąc muszlą z ostry mi wy rost ka mi. Po dob nie drążą w skałach
niektóre ga tun ki, na to miast inne roz pusz cza ją skały wa pi en ne za po mocą wy -
two rzo nej przez sie bie kwaśnej wyd zie liny. Formy osiadłe żyją w ko lo niach lub
tworzą ła wicę, np. omułek ja dal ny po kry wa cza sa mi ka mi e nie, fa lochro ny itp.
zwar ty mi ła na mi. Na jwięks za różno rod ność ga tun ko wa no to wa na jest w płyt -
kiej stre fie przybrzeżnej do głębo kości 30 m, głębiej jest ich mniej, a musz le są
mniej barw ne. Dno mu li ste jest mniej uroz mai co ne ga tun ko wo od piasz czy ste -
go, zaś liczeb ność jest nier az znacz na. Rów nież w wo dach sło nawych fau na
małżów jest ja kościo wo ubo ga, na to miast ilościo wo bo ga ta. Na jwięcej ga tunków 
no tu je się w ciepłych mor zach pod zwrot ni kowych, gdzie wy stępu ją formy naj -
barw nie j sze i na jwiększe, np. przy dacz ni ca (Tri dacna). Na dużych głębo kościach
żyje nie wie le małżów; są to formy z bard zo ci enką, bez barwną lub białawą
muszlą. Małża mi żywi się wie le zwierząt: dra pieżne śli ma ki, rozgwiaz dy, z pta -
ków wie le ga tunków mew i kaczek, a z ssaków foki, zwłasz cza mor sy. 

Gło wo no gi (Ce pha lo po da) to mięcza ki dwuboc znie sy me trycz ne, o dużej gło -
wie, z ot wo rem gębowym otoczonym wieńcem ra mion z przys sawka mi. Musz la 
zewnętrz na obecna u łod zi ka lub wewnętrz na, wa pi en na albo rogo wa, cza sa mi
jej brak. Wy stępu ją we wszystkich oce a nach i mor zach, których zaso le nie wyno -
si powyżej 30‰. Łod zik (Nau ti lus) jako je dyny z bard zo obszer nej grupy wy -
marłych gło wo nogów ma ogra niczony za sięg wy stępo wa nia – obe jmu je za -
chod ni re jon Pacyfi ku w oko li cach Wysp Sun dajskich. Jest zwierzęciem ben to -
nicznym, ży jącym na nie wiel kiej głębo kości. Ob ser wo wa ne pu ste musz le
roznos zo ne są na da le kie od ległości, na wet w re jony Oce a nu In dyjskie go. Pozo -
stałe gło wo no gi wy stępu ją w re jo nach przybrzeżnych, wo dach po wierz -
chniowych ot war te go mor za i w wiel kich głębinach do kil ku ty sięcy me trów. Są
one od por ne na różnice ciśni e nia, gdyż swo bod nie prze noszą się z warstw po -
wierz chniowych do głębszych i z po wro tem. Głębi no we gło wo no gi są albo
całko wi cie przez roczy ste, albo in ten sywnie pur pu ro we. Na jwiększe bo gact -
wo ga tunków no tu je się w ciepłych mor zach pod zwrot ni kowych, w mor zach 
około bie gu nowych żyje sto sun ko wo nie wie le gło wo nogów. Gło wo no gi są
zwierzęta mi dra pieżny mi, same zaś sta no wią żer dla ryb, ptaków, fok i u zę -
bio nych wie lo ry bów.

Ze sta wo no gów (Ar t hro po da) współcze s nych li cz nie obe c ne w śro do wi sku
wod nym są sko ru pia ki (Cru sta cea), mające sy me trię dwu boczną oraz roz bu do -
wa ny sy stem od nó ży. Ciało po kry te jest pan ce rzem, w roz wo ju wy stę pu je me -
ta mor fo za. Ze wzglę du na zna cz ne zróż ni co wa nie w bu do wie, wy ró ż nia się
kilka rzę dów. Wio ślar ki (Cla do ce ra) żyją głów nie w wo dach słod kich, nie wie le
ga tun ków jest mie szka ń ca mi mórz (ro dza je Evad ne, Pod on). Żywią się głów nie
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od ce dzoną za wie siną, choć nie któ re pro wadzą dra pie ż ny tryb ży cia. Małżo ra cz -
ki (Ostra co da) prze de wszy stkim są mie szka ń ca mi wód słod kich. Widłono gi (Co -
pe po da) są głów nie mie szka ń ca mi mórz, będąc skład ni kiem plan kto nu mo r skie -
go. Sta no wią one pod sta wo wy ele ment po ży wie nia ryb. Zna ne są ta k że fo r my
de n ne (Har pac tico i da). Wie le jest ga tun ków paso ży t ni czych. Wąso no gi (Cir ri pe -
dia) żyją w płyt kich, przy brze ż nych re jo nach wód, jako fo r my osiadłe na ró ż ne -
go typu podłożu. By tując na mu sz lach mię cza ków lub pan ce rzach sko ru pia ków
mogą być prze no szo ne na zna cz ne od ległości. Do pan ce rzo w ców (Ma la co stra ca)
na leżą rzę dy: Le p to stra ca i Sto ma to po da, obe j mujące pry mi ty w ne ga tun ki mo r -
skie. Rów nież ty po we dla śro do wi ska mo r skie go są ga tun ki pan ce rzo w ców
z rzę dów My si da cea i Cu ma cea. Pie r wsze z nich są pe la gi cz ne, na to miast dru gie
żyją na dnie, czę sto za grze bując się w mule lub pia sku. Bar dzo liczną i za sie d -
lającą ró ż ne bio to py w mo rzu jest gru pa rów no no gów (Iso po da). Żyją one na
dnie, mię dzy ko lo nia mi ja mochłonów, gąbek, mszy wiołów, oraz w toni wod nej,
za rów no w re jo nach przy brze ż nych, jak i w naj wię kszych głębi nach. Obu no gi
(Am p hi po da) by tują w re jo nach przy brze ż nych mórz, a ta k że na du żych głębo ko -
ściach. Prze wa ż nie pro wadzą dra pie ż ny tryb ży cia. Ty pową grupą morską,
żyjącą w toni wod nej są Eup hau sia cea. Sta no wią one po ży wie nie dla ryb,
a zwłasz cza wa le ni. Sko ru pia ki po kry te zwa p niałym pan ce rzem to dzie się -
cio no gi (De ca po da), li cz nie by tujące w mo rzach. Wie le z nich związa nych jest
ze strefą przy brzeżną, pro wadząc bar dzo ru chli wy tryb ży cia, wy chodzą nie -
kie dy nocą da le ko na brzeg. 

Na leżący do gro ma dy Me ro sto ma ta rząd ostro go nów (Xi p ho su ra) obejmu je
duże sta wo no gi do chodzące do 60 cm długo ści. Jest to je dy ny żyjący obe c nie
rząd z oma wia nej gro ma dy. Ostro go ny wy stę pują w dwu izo lo wa nych ob -
sza rach: na wy brze żu at lan ty c kim Ame ry ki Półno c nej i na za chod nich wy -
brze żach Pa cy fi ku w stre fie mię dzyzw rotni ko wej. Żyją w płyt kich re jo nach
przy brze ż nych za grze bując się zwy kle w mule. 

Ki ku t ni ce (Pan to po da) to dro b ne sta wo no gi o sto sun ko wo si l nie roz wi nię tych 
od nó żach. Żyją wyłącz nie w mo rzach w stre fie przy brze ż nej wśród glo nów i na
ko lo niach ró ż nych zwierząt, głów nie Hy dro i dea, któ ry mi się ży wią. 

Szkarłup nie (Echi node r ma ta) to zwie rzę ta o ty po wej pię cio ra mien nej bu do -
wie, są wyłącz nie mo r skie z si l nie za zna czo nym ste noha li z mem. Wy stę pują za -
rów no w wo dach przy brze ż nych, jak i w wie l kich głębi nach. By tują na ró ż ne go
typu podłożu, nie któ re za grze bują się w dnie. W ko lo niach ko ra lo w ców żyje
wie le wę żo wi deł, je żo w ców i strzykw. W stru ktu rze bio ce no zy szkarłup nie od -
gry wają ważną rolę, gdyż wy stę pując ma so wo zu ży wają duże ilo ści po ka r mu,
prze wa ż nie są to rozkładające się ciała ró ż nych or ga ni z mów oraz or ga ni cz ny
de try tus. Ponad to strzy k wy i li lio w ce od ży wiają się plan kto nem, zaś wie le roz -
gwiazd jest dra pież ni ka mi że rujący mi na prze ró ż nych ro ba kach, in nych
szkarłup niach, mię cza kach i ry bach. 
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Szcze ciosz czękie (Chae to gnatha) to drob ne, w więks zości plank to no we
zwierzęta, ro ba ko wa to wydłużo ne w kształcie strzały z wiąz ka mi haczy ko wa -
tych szczecin ułożonych po bo kach głowy. Są wyłącz nie morskie, sil nie ste no ter -
micz ne, w więks zości to formy ciepło wod ne, bytu jące w warstwie po wierz -
chnio wej do głębo kości 200 m. Są też formy ży jące głębiej, na wet do 3000 m.
Szcze ciosz czękie są dra pieżni ka mi, po lu jący mi na skoru pia ki, me duzy i mło do -
ci a ne formy ryb. 

Swoi stą grupą zwierząt, nie dawno poznaną są Pogo no pho ra. Mają ciało ro ba -
ko wa te, sil nie wydłużo ne, kil ka set razy dłużs ze od sze ro kości, pod zie lo ne na
kil ka odcinków o różnym wy gląd zie. Są to ty po wi miesz kańcy głębin mors kich
(od 2000 do 10 000 m). Pro wad zą osiadły tryb życia, bytu jąc w twardych nor -
kach przez sie bie wyt wor zonych. Odży wia ją się plank to nem, a właści wie de -
trytu sem, od fil trowu jąc otacza jącą je wodę. W roz wo ju brak sta di um wol nej
larwy. 

Rzad ką grupą zwierząt mors kich są przed stru now ce, zwa ne też półstru now ca -
mi (Pro tochor da ta = He michor da ta) z ak tual nie ży jący mi dwie ma gro ma da mi. Je li to -
dysz ne (En terop neu sta) bytu ją zagr ze ba ne w pias ku lub mule przybrzeżnych re -
jonów mórz, tyl ko ni e licz ne ga tun ki są głębi no we. Pre fe ru ją wody cie plejsze. Są to
drob ne ro ba ko wa te go kształtu zwierzęta, ży jące w wy drążonych przez sie bie ko -
rytar zykach w dnie. Pióroskrzel ne (Pterobran chia) to drob ne zwierzęta, wor ko wa te -
go kształtu z cha rak te ry stycznym wieńcem pióro wa tych ra mion otacza jących ot -
wór gębowy. Żyją prze ważnie w mor zach półku li połud nio wej i re jo nach Ark ty -
ki. Są bard zo rzad kie. Bytu ją na dnie, os ad zo ne na różnym podłożu, ży wym
rów nież, prze ważnie na nie wiel kich głębo kościach. 

Stru now ce (Chor da ta) jest to obszerny typ, licz nie re pre zen to wany w śro do -
wis ku mors kim. Podtyp osło nice (Tu ni ca ta) obe jmu je or ga niz my wyłącz nie
morskie, związa ne z wo da mi pełnosłony mi. Pro wad zą wol ny lub osiadły tryb
życia, formy osiadłe za sied la ją zarówno strefy przybrzeżne, płyt kie, jak i dno na 
dużych głębo kościach. Tworzą często licz ne sku pi e nia, rów nież w for mach pe la -
gicznych. W więks zości są to or ga niz my drob ne. Ży wią się za wie siną, zaś same
są po kar mem dla wie lu zwierząt mors kich. Wśród osło nic wyróżnia się 3 gro ma -
dy, dla których cechą wspólną jest obecność osłony nazy wa nej tu niką, będącej
zwy kle wyt wo rem naskór ka. 

Ogo nice (Ap pen di cu la riae) są or ga niz ma mi pos po li ty mi we wszystkich mo -
rzach. Żyją w wo dach po wierz chniowych do głębo kości 100 m, rzad ko no tu je
się je na znacznych głębo kościach do 3000 m. 

Żachwy (Asci dia cea) są bard zo pows zech ne we wszystkich mor zach
o peł nym zaso le niu. Pro wad zą tryb życia osiadły, larwy zaś są pe la gicz ne.
Formy ko lo ni jne mogą być dwu let nie. 
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Trze cia gro ma da sprzągle (Tha lia cea) to rów nież drob ne or ga niz my, bytu jące
w warstwach po wierz chniowych mórz ciepłych. Wyróżnia się 3 pod gro ma dy:
iskrzyłudy (Py ro so mi da) tworzą trwałe, pły wa jące ko lo nie, beczułko wa te (Do lio li -
da) pro wad zą sa motny tryb życia, salpy (Sal pi da), których os ob ni ki płcio we
tworzą okre so wo sku pi e nia, bez płcio we żyją sa mot nie. 

Bez czasz kow ce (Acra nia) to miesz kańcy mórz o wydłużonym, wy raźnie
czło no wanym cie le. No to wa ne są w stre fie przybrzeżnej, do 50 m głębo kości
w mo rzach ciepłych i umi ar ko wanych. Pre fe ru ją dno piasz czy ste, w którym się
zagr ze bu ją na tyle, że wy sta je im tyl ko gło wa. Do bez czasz kow ców na leży kil ka -
naście ga tunków, z których lan cet nik jest na jle piej poznany. 

Kręgow ce (Ver te bra ta) to obszar na gru pa zwierząt, z których wie le żyje
w śro do wi sku mors kim. Z bezżuchwow ców (Agnatha), u których za miast
żuchwy jest przyl ga, w mor zach wy stępu je mi nog morski i ślu zi ca. Za miesz ku ją 
one prze de wszystkim mor za o dnie mu li stym. Z żuchwow ców (Gna tho sto ma ta)
w mor zach wy stępu ją głów nie ryby (Pisces), obecni są także niektór zy przed sta -
wi cie le gadów (Rep ti lia) (żółwie i węże morskie), ssaków (Mam ma lia) (wie lo ry -
by), na to miast po wiązanych ze śro do wis kiem mors kim re lacja mi tro ficzny mi
jest wie le ptaków (Aves). 
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4. Fo r ma cje eko lo gi cz ne

4.1. Plan kton 

Plank ton obe jmu je or ga niz my bi er nie unos zo ne w wod zie. Niektóre z or ga -
niz mów, za liczanych do plank to nu, wyka zu ją zdol ność sa mod ziel ne go prze -
miesz cza nia się w pio nie dość szybko i na znaczną od ległość. Do plank to nu za -
licza ne są or ga niz my o różnej wiel kości, ale w prze waża jącej więks zości są one
drob ne. Dla celów prak tycznych przy jmu je się pod ział plank to nu na frak cje
wiel kościo we: ul traplank ton, o wy mi arach po niżej 2 µm (plank ton bak te ry jny);
nanno plank ton, w za kre sie wiel kości 2–20 µm (plan kton wi cio w co wy); mi kro -
plan kton, za kres 20–200 µm (plan kton ro ślin ny); me zoplank ton, za kres 200–2000 µm
(plank ton zwierzęcy); ma kroplak ton, powyżej 2000 µm (plank ton zwierzęcy). 

Ze względu na sposób odży wi a nia się, wśród or ga niz mów plank to nowych,
poza bak te ria mi (bak te rioplank ton) wyo dręb nia się plank ton roślin ny (fi -
toplank ton), zdol ny sa mod ziel nie syn te ty zo wać ma te rię or ga niczną, oraz plank -
ton zwierzęcy (zo oplank ton), żeru jący na już wyt wor zo nej ma te rii or ga nicz nej. 

Or ga niz my, które cały cykl roz wo jowy przechod zą w toni wod nej, za licza ne 
są do ho loplank to nu, na to miast te, których je dy nie ja kieś sta di um roz wo jo we
za licza ne jest do plank to nu, określa ne są na zwą meroplank to nu. 

Plank ton wyka zu je specjal ne przy sto so wa nia do życia pe la gicz ne go,
w ce lu utr zy ma nia się jak na jdłużej w toni wod nej. Zgod nie z pra wem Stoke -
sa or ga nizm sfe ryczny o pro mi e niu r będ zie opa dał z pręd kością v wy rażoną
na stępu jącą for mułą 

v
F
r


 6 

gdzie:
F – ciężar or ga niz mu określony przez ciężar wody prze zeń wy pa r tej;
 – lep kość wody.
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Pra wo to nie sprawd za się dla cząstek powyżej pew nej śred nicy (65 µm dla
zi a ren kwar cu). 

Wie le jest przy sto so wań ana to micznych wyksz tałconych u or ga niz mów
plank to nowych w celu zmniejsze nia pręd kości opada nia. Jest to prze de
wszystkim wyso kie uwod ni e nie ciała, np. u me duzy (Cy a nea) aż 96,5%,
obecność pęcher zyków gazu lub tłusz czu w cie le or ga niz miu. Po nad to, jak wy -
ni ka z pra wa Stok esa, gdy F = kr3 (k – war tość stała), pręd kość opada nia bę -
dzie tym mniejsza, im pro mień ciała opa da jące go będ zie mniejszy. 

Jest także dużo przy sto so wań mor fo lo gicznych idących w kie run ku
spłasz cze nia ciała, np. u me duz ciało ma kształt spa dochro nu, po nad to or ga -
niz my zao patrzo ne są w wy pustki lub szczeciny, np. niektóre plank to no we
okrzem ki. Rów nież lep kość wody, jako czyn nik fi zyczny, na które go war tość
ma wpływ tem pe ra tu ra, de ter mi nu je pręd kość opada nia. Im wyżs za tem pe -
ra tu ra, tym mniejsza lep kość, wo bec tego or ga nizm o ta kich samych roz mi -
arach szy bciej będ zie opa dał w wod zie ciepłej. Ob liczo no, że or ga nizm ku li -
sty bytu jący w wod zie o tem pe ra tur ze 0° wi ni en mieć śred nicę o 1/4 mnie jszą 
w porówn a niu z ana lo gicznym z wody o tem pe ra tur ze 20°, aby pręd kość
opada nia była taka sama. 

4.1.1. Fi to p lan kton

Skład

W fi toplank to nie mors kim na jlicz niej re pre zen to wa ne są okrzem ki.
Drugą grupą rów nież liczną są bruzdnice. Ważną grupę szczegól nie w re jo -
nach ciepłych sta no wią wi ciow ce wa pi en ne i krze mion ko we. W niektórych
wo dach tro pi kal nych obecne są spe cyficz ne ga tun ki si nic. 

Po niżej załączony jest wykaz głównych rod za jów glonów wy stępu jących
w fi toplank to nie mors kim1. Niektóre z nich nie są ty po wo plank tonicz ne, ho -
do wa ne są często w la bo ra to riach albo do badań eko fiz jo lo gicznych, albo jako
poży wi e nie dla zwierząt mors kich, na których pro wad zo ne są doświad cze nia.

Si ni ce

Rząd: No sto ca les Tri cho de s mium, No stoc, Ri che lia

Kry p to fi ty 

Rząd: Cryp tomo na da les He mi se l mis, Cry p to mo nas

Di no fi ty

Rząd: Pro ro cen tra les Exu viel la, Pro ro cen trum
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Rząd: Dino p hy sia les Amp hi so le nia, Di no p hy sis, Pha la c ro ma, Orni tho ce r cus

Rząd: Pe ri di nia les Am p hi di nium, Co chlo di nium, Gy mno di nium, Gy ro di nium, Wa r no  wia,
Po ly kri kos, Oxyr r his, No c ti lu ca, Gle no di nium, Pe ri di nium, Go ny a u lax,
Py ro di nium, Ce ra tium, Go nio do ma, Oxy to xum, Cla do py xis, Po do la m pas,
Oo di nium, Bla sto di nium

Rząd: Phy to di nia les Py ro cy stis

Ha p to fi ty

Rząd: Iso chry si da les Di c ra te ria, Iso chry sis

Rząd: Pry mne sia les Chry so chro muli na, Pry mne sium, Pha e o cy stis, Cocco litho phorineae:
Acan t ho i ca, Cal cio so le nia, Caly ptro spha e ra, Cri cospha e ra, Cry stal loli t hus,
Pon tosp ha e ra, Syra cosp ha e ra, Coc coli t hus, Cyclo cocco li t hus, Rhab dosp ha e ra 

Chry so fi ty

Rząd: Ochro mo na da les Di no bry on

Rząd: Chro mu li na les Chro mu li na, Mo no chry sis, Pseu dope di nel la

Rząd: Dic ty o cha les Di c ty o cha (Sili cofla gella teae)

Ksan to fi ty

Rząd: Hete ro chlo rida les Oli stho di s cus, Pha co mo nas 

Okrze m ki

Rząd: Ba cil la ria les 

Podrząd: Cosci nodis ci ne es Cos cino di s cus, Cy c lo tel la, Me lo si ra, Plan kto niel la, Po ro si ra, Ske le to ne ma,
Step ha no py xis, Tha las sio si ra 

Podrząd: Bid dulp hii ne es Bid du l p hia, Ce ra tau li na, Di ty lum, Eu ca m pia, He mia u lus, Chae to ce ros,
Ba c te ria strum 

Podrząd: Rhizo sole nii ne es Co re t hron, Dac ty lio so len, La u de ria, Lep to cy lin drus, Schro ede  rel la,
Gu i nar dia, Rhi zo so le nia

Podrząd: Fra gila rii ne es Aste rio nel la, Tha las sio ne ma, Tha las sio t hrix

Podrząd: Navi cu li ne es Ni t z s chia, Phae oda c ty lum

Pro si no fi ty

Rząd: Pyra mimo na da les Py ra mi mo nas, Pla ty mo nas, Te tra se l mis

Rząd: Halo spha e ra les Ha lo sp hae ra

Zie le ni ce

Rząd: Vo l vo ca les Du na liel la, Ca r te ria, Chla my do mo nas

Rząd: Chlo ro coc ca les Chlo rel la, Na nno chlo ris

W wo dach przybrzeżnych i mor zach wysłod zonych, np. w Bałtyku, wie le
z tych rod za jów jest nie o becnych, re pre zen to wa ne zaś są glony sło na wo wod ne.

Roz mie sz cze nie

Rozwój badań ilościowych nad fi toplank to nem poz wo lił na roz pozna nie
eko lo gicznych pra widło wości w jego roz miesz cze niu w śro do wis ku mors kim.
Ak tual nie sto so wanych jest kil ka me tod badań ilościowych fito p lan kto nu. Naj -
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po pular nie j sze jest zlicza nie pod mi kro sko pem os ob ników ze zna nej ob jętości
wody. Wy ni ki tak uzys ka ne są przed sta wi a ne jako licz ba egzem plar zy da ne go
ga tun ku albo są prze licza ne na ob jętość lub na za war tość węgla na pod sta wie
przy jętych w li te ra tur ze for muł. Na przykład dla okrze mek, które mają roz bu -
do wa ne wa kuo le, do ob liczeń tzw. ob jętości plaz ma tycz nej sto su je się na stępu -
jący wzór: 

Vp = S · e + 0,1 · V 

gdzie: 
Vp – ob ję tość plaz ma ty cz na; 
S – po wie rz ch nia ko mór ko wa; 
V – ob ję tość ko mór ki; 
e – gru bość wa r stwy cytop lazma ty cz nej przy ścien nej, sza co wa na mię dzy

1 a 2 µm,  jako  fun k cja  sto sun ku  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 upra sz cza do po sta ci Vp = V). 

Bio ma sę fito p lan kto nu wy ra zić mo ż na ta k że przez okre śle nie za wa r to ści
pi g men tów w badanej ob ję to ści wody. Zwy kle sto su je się okre śla nie kon cen -
tra cji chlo ro fi lu a. Rów nież ist nieją inne me to dy po śred niej ka l ku la cji bioma -
sy fito p lan kto nu, np. przez li cze nie cząstek w li cz ni ku Co u l te ra (tą me todą li -
czo ne są ta k że cząstki mi ne ra l ne). Ponad to po ję cie o bio ma sie dają po mia ry
cząste cz ko we go wę gla orga ni cz ne go, cząste cz ko we go azo tu orga ni cz ne go,
białek, wę glo wo da nów. Uzy ska ne dane obciążo ne są błędem wy ni kającym
z obe c no ści cząstek or ga ni cz nych ob umarłych. Ma te rię żywą mo ż na okre ślić
oz na czając za wa r tość ATP w pró bie. 

Roz miesz cze nie pio no we fi toplank to nu za leży od ilości światła do ciera jące -
go na daną głębo kość i ogra niczo ne jest do warstwy eu fo tycz nej. Mak si mum
liczeb ności fi toplank to nu w tej warstwie położo ne jest nie tuż pod po wie rz ch nią,
a zaws ze nie co głębiej, np. w re jo nie Ge or ges Bank usytuo wa ne jest na głębo -
kości 10 m, w Mor zu Sar gas sowym na głębo kości 100 m, po dob nie w oko li cach
Flo rydy, mimo iż wa run ki śro do wis ko we w tych dwóch re jo nach są całko wi cie
od mi en ne. Stwierd zo no rów nież, że w wa run kach gdy tem pe ra tu ra, zaso le nie,
za war tość tle nu i bio genów były jed no rod ne, mak si ma liczeb ności posz czegól -
nych ga tunków były wy raźnie zróżni co wa ne (rys. 3). Na leży przy pusz czać, iż
jest to związa ne ze spe cyficznym dla ga tun ku op ti mum świetl nym. Głębo kość,
na której stwierd za się na jwiększą liczeb ność, nie od po wia da po zio mo wi na jin -
ten sywniejszej pro duk cji, który zna jdu je się zaws ze nie co wyżej. Więks zość or -
ga niz mów fi toplank to nowych, a szczegól nie okrzem ki, jest mało ruchli wa
i pod le ga swo bod ne mu opada niu. Niektóre je dy nie, jak np. bruzdnice, wyka zu -
ją większą mo bil ność. Stwierd zo no, że Gony au lax po lye dra wyka zu je wędrówki
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do bo we, pod czas dnia zna jdu je się pod po wierz chnią wody, a w nocy opusz cza
się na głębo kość 10–15 m. 

Liczeb ność fi toplank to nu wyka zu je wy raźną zmi en ność w cy klu rocznym,
z tym że cha rak ter cy klu pow tar za się z roku na rok. Cykl ten cha rak te ry zu je się 
dwo ma okre sa mi wzmożo nej liczeb ności fi toplank to nu: na wiosnę przypa da
bard zo in ten sy wny zak wit oraz je si e nią zaz nacza się wy raźna zwyżka liczeb -
ności. Ta cy kliczność roz wo ju jest związa na ze zmi en nością se zo nową ważnych
czyn ników fi zyczno- che micznych w wod zie, ty pową dla stref umi ar ko wanych
i zi mnych. W re jo nach przybrzeżnych cy kliczność ta jest także za cho wa na, choć 
mogą zaistnieć tam pew ne jego mo dyfi kacje, związa ne z brze gową spe cyfiką
czyn ników fi zycznych, np. prądów, oraz z ostat nio na si la jącym się za nieczysz -
cze niem tych re jonów. W cy klu rocznym roz wo ju fi toplank to nu zaz naczo ne jest 
wy raźnie na stępstwo ga tunków. Pod sta wowym czyn ni kiem, który to wa run ku -
je, jest tem pe ra tu ra. Najwcześniej rozwi ja ją się ga tun ki zim no lub ne, później
ma jące wyżs ze op ti mum ter micz ne. Na przykład w fi toplank to nie za to ki Mai ne 
w kwiet niu, gdy tem pe ra tu ra wyno si 3°C, rozwi ja ją się ga tun ki Tha las sio si ra
nor dens kiol dii, Po ro si ra gla cia lis, Chae to ce ros dia de ma, w maju (6°C) Chae to ce ros de bi -
lis, w czerw cu (9oC) Chae to ce ros com pres sus, w sierp niu (12oC) Chae to ce ros con stric -
tus, Chae to ce ros cinc tus, Ske le to ne ma co sta tum. Rów nież w Za to ce Gdańskiej
stwierd za się wy raźne na stępstwo ga tunków. Wczesną wiosną po ja wia się za -
kwit okrze mek, z wy raźną prze wagą w liczeb ności komórek ga tunków z grupy
Centri cae (rod za je Chae to ce ros, Me lo si ra i Tha las sio si ra) oraz z grupy Pen na tae ga -
tun ku Achn an thes tae nia ta. Liczeb ność tych tak sonów ma le je w maju, a w ich
miejsce po ja wia się w więks zych ilościach Ske le to ne ma co sta tum. Okres lata cha -
rak te ry zu je się wy raźną  prze wagą si nic z do mi nu jącym ga tun kiem Apha ni zo me -
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non flos- aquae, które go zak wi ty przypa da ją na przełom lip ca i sierp nia. Na
począ tek lata (czer wiec) przypa da wzrost liczeb ności zie le nic, a od lat sie dem -
dzie sią tych no to wany jest zak wit bruzdnicy He te ro capsa tri que tra. Je si e nią plank -
ton Za to ki Gdańskiej zdo mi no wany jest przez okrzem ki z wy raźną prze wagą
jed ne go ga tun ku Coscinodi scus gra nii. Do minacje posz czegól nych ga tunków
w ro cz nej ryt mi ce roz wo ju fi toplank to nu ogra nicza ją się zwy kle do krót kie go,
ściśle określo ne go w cy klu rocznym okre su. Mak si mum liczeb ności da ne go ga -
tun ku może ule gać pewnym prze sunięciom w cza sie, spo wo do wanym różni ca -
mi w kształto wa niu się wa runków kli ma tycznych w posz czegól nych la tach. 

Wiel kość bio ma sy fi toplank to nu uza leżni o na jest od wie lu czyn ników wpły wa -
jących na nią do dat nio i ujem nie. Całoksz tałt tych czyn ników i kieru nek ich od -
działy wa nia przed sta wio no sche ma tycz nie na rys. 4. 

Fi toplank ton nie jest roz miesz czony równo mier nie w warstwie eu fo tycz -
nej. Po ziomy bo ga te są ułożo ne na prze mi an z po zio ma mi ubo gi mi. W po zio -
mach bo ga tych liczeb ność komórek jest kil ka krot nie więks za niż w ubo gich.
Ta kich szczytów liczeb ności może być kil ka, od jed ne go do trzech, rzad ziej
czte ry. Bo ga te w fi toplank ton warstwy mogą mieć różną miążs zość, od kil ku
do kil kud zi e sięciu me trów. Na pio no we roz miesz cze nie fi toplank to nu ma
wpływ wie le czyn ników: sta bil ność warstw wodnych, szczegól nie piknokliny,
natęże nie światła, kon cen tracja bio genów, tur bu len cy jne prądy i sejsze oraz
prądy po zio me, także se dy men tacja i wy jada nie przez zo oplank ton. 
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Rys. 4. Czyn ni ki determinujące wielkość bio ma sy fito p lan kto nu na da nej głębo ko ści

Źródło: jak na rys. 3. 



W wyso kich i umi ar ko wanych sze ro kościach geo gra ficznych, wiosną
przy in ten sy wnym mies za niu się wód, częstym zja wis kiem jest równo mier ne 
roz miesz cze nie fi toplank to nu. Wraz z twor ze niem się se zo no wej warstwy
sko ku gęstości ob ser wu je się twor ze nie sku pień komórek. La tem pio no we
roz miesz cze nie fi toplank to nu sta je się zwy kle bard zo nierówno mier ne, ze
szczytem w warstwie sko ku gęstości. Je si e nią za ni ka se zo no wa warstwa sko -
ku gęstości i roz miesz cze nie fi toplank to nu jest bard ziej równo mier ne.
W stre fie tro pi kal nej oce anów duża sta bil ność wy stępo wa nia fi toplank to nu
utr zy mu je się w ciągu całe go roku. Większe sku pi e nia komórek fi toplank to -
nu wy stępu ją na głębo kościach, gdzie są na jwiększe za pa sy bio genów i od -
po wied nie oświet le nie.

Liczeb ność fi toplank to nu wyka zu je duże zróżni co wa nie geo gra ficz ne i cha -
rak te ry zu je się naprze mi an ległym wy stępo wa niem re jonów ubo gich i bo ga tych
w kie run ku od jed ne go do dru gie go bie gu na oraz spe cyficzną stre fo wością
wokółkon ty nen talną. 

Ilo ścio wo fito p lan kton w Oce a nie At lan tyck im jest roz mie sz czo ny okrę ż -
nie, wzdłuż brzegów. Na jwiększą liczeb ność i bio masę fi toplank to nu stwier -
dza się w wo dach ne rytycznych, szczegól nie tam gdzie na stępu je wzbo ga ce -
nie w bio ge ny wód po wierz chniowych w wy ni ku zja wisk se zo nowych (wy -
mies za nie pio no we ty po we dla umi ar ko wanych re jonów obu półkul), przy -
brze ż nych up wel lingów (za chod nie brze gi Afry ki, obu Ame ryk i Au stra lii)
i spły wu rzecz ne go (prze du jścio we obsza ry Ama zon ki i Kon ga). W śred nich
sze ro kościach, gdzie na jwy raźniej zaz nacza się se zo no wość bio lo gicz na,
różnice w li cze b no ści i bio ma sie fi toplank to nu są bard zo duże. W krai nie tro -
pi kal nej, gdzie we ge tacja trwa cały rok, mak sy mal na bio ma sa jest więks za od 
mi ni mal nej je dy nie 4–10 razy, a nie kie dy i mniej. Bio ma sa fi toplank to nu jest
dość mała w re jo nach ark tycznych i ant ark tycznych. Znacząco się zwięks za
w śred nich sze ro kościach obu półkul (10 g/m3 i więcej). Mi ni mum osiąga w
re jo nach cyr ku lacji cen tral nych (często za led wie 0,001 g/m3). W stre fie rów ni ko -
wej zwyżku je (do 0,1 g/m3 i więcej). 

W Oce a nie Spo ko jnym na jwiększą liczeb nością i bio masą fi toplank to nu cha -
rak te ry zu ją się re jony subark tyczny, ant ark tyczny i wschod niorów ni kowy, zaś
ubo gie są północny i połud niowy sub tro pik. W każdym z tych re jonów mak sy -
mal ne ilości fi toplank to nu wy stępu ją w pobliżu brzegów, w stre fie ne rytycz nej.
Za ryso wa ne wyżej sto sun ki ilościo we mogą być różne w tym samym re jo nie
w za le ż no ści od se zo nu. W stre fie tro pi kal nej fi toplank ton rozwi ja się przez cały 
rok, zaś w subark tycz nej i ant ark tycz nej we ge tacja za chod zi tyl ko la tem. We ge -
tacja jest tym króts za, im wyżs za sze ro kość geo gra ficz na i np. u brzegów Ant -
ark tydy trwa za led wie 3 mie siące. Śred nia bio ma sa fi toplank to nu w stre fie ne -
rytycz nej re jo nu subark tycz ne go i wschod niorów ni ko we go jest pra wie taka
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sama, w pierws zym przypad ku 1590 mg/m3, a w dru gim 2620 mg/m3. W re jo nie
oce a nicznym na północy oce a nu śred nia bio ma sa osiąga wiosną 25 mg/m3.
W tro pi ka l nej za chod niej części bio ma sa wy raża się w mi li gra mach i setnych
częściach mi li gra ma w 1 m3. 

W Oce a nie In dyjskim bio ma sa fi toplank to nu waha się w gra ni cach od
0,1 mg/m3, w re jo nach cyr ku lacji zam kniętej, do 2175 mg/m3, w na jbard ziej pro -
duk ty wnych obsza rach u wybrzeży Jawy. Śred nie war tości nie wyka zu ją ta kiej
roz piętości i w re jo nach bo ga tych śred nia bio ma sa na ogół nie prze kracza
30 mg/m3, zaś w ubo gich zaws ze jest mniejsza od 2,5 mg/m3. 

Zak wi ty fi toplank to nu są zja wis kiem cha rak te ry stycznym dla niektórych
re gionów w oce a nach. Na przykład w oko li cach Flo rydy czy za chod nich
wybrzeży środ ko wej Afry ki czer wo ne zabar wi e nie wody jest zja wis kiem
częstym, określanym na zwą „czer wo nej wody” lub „czer wonym pły wem”.
Zak wi ty te tworzą bruzdnice, za każdym razem no tu je się wów czas 1 lub 2
ga tun ki do mi nu jące, np. Pro ro cen trum mi cans, Gony au lax po lye dra lub ga tun ki
z rod za jów Gym nodi ni um i Cochlo di ni um. Liczeb ność komórek pod czas zak -
witów może osiągnąć kil ka lub kil ka dzi e siątków mi lionów w litrze, a za war -
tość chlo ro fi lu waha się w gra ni cach wie lu se tek mi kro gramów w litrze. Te
czer wo ne zak wi ty wy stępu ją w for mie wydłużonych plam, często równo -
ległych do wybrzeży, o zróżni co wanych wy mi arach, sze ro kie od kil kud zi e -
sięciu do kil ku set me trów, dłu gie na wie le se tek me trów, na wet wie le ki lo me -
trów. Wy stępo wa nie tych plam cha rak te ry zu je się spe cyficznym cy klem:
tworzą się każde go rana około 1000, a zni ka ją wieczo rem międ zy 1600 a 1700, co 
wy jaśnia się pozyty wnym cy klem fo to tak tycznym bruzdnic. Zak wi ty ta kie
tworzą się w wo dach spo ko jnych przy od po wied nim nasyce niu ich mi ne ral -
nym azo tem i fos fo rem. Tak więc są częste w re jo nach up wel lingów oraz
wzmożo ne go spły wu wód z lądu. Oprócz bruzdnic zak wi ty w mor zu tworzą
także si nice (Tricho des mi um), okrzem ki (Aste rio nel la ja po ni ca) oraz wi ciow ce
(Meso di ni um ru brum). 

4.1.2. Zo o p lan kton 

Skład 

Zo o p lan kton sta no wią or ga ni z my hete ro tro ficz ne za li cza ne do gru py kon -
su men tów, w od ró ż nie niu od ba kte rii (re du cen tów). W skład zoo p lan kto nu
wchodzą przed sta wi cie le pra wie wszy stkich ty pów zwierząt, albo jako or ga ni z -
my holop lan ktoni cz ne, albo merop lan ktoni cz ne. Z wi cio w ców są to otwo r ni ce
i pro mie ni ce, z orzę sków Tin ti nni dae, na stę p nie ob sze r na gru pa pa rzy dełko w ców,
ty po wo mo r skie że bropławy. Z ob sze r nej gru py tzw. ro ba ków wie le ga tun ków
za mie sz ku je morską toń wodną. Są to nie któ re ga tun ki wie lo szcze tów oraz spe -
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cy fi cz ne dla śro do wi ska mo r skie go strzałki. Li cz ni w plan kto nie są przed sta wi -
cie le sko ru pia ków z na stę pujących rzę dów: wio śla rek (Cla do ce ra), małżo ra cz ków 
(Ostra co da), widłono gów (Co pe po da), z bar dzo po wszechnym ro dza jem Ca la nus,
obu no gów (Am p hi po da), la so no gów (My si da cea), szczę tek (Eup hau sia cea) i dzie się -
cio no gów (De ca po da). Spo śród wy mie nio nych rzę dów naj bar dziej chara ktery -
stycz ny mi dla plan kto nu mo r skie go są widłono gi i szczę t ki. Wio ślar ki są słod ko -
wod ne, za le d wie ki l ka wy stę pu je w śro do wi sku mo r skim. Po zo stałe, jako fo r my 
do rosłe są w wię kszo ści ben to ni cz ne, ty l ko nie któ re z ga tun ków wy stę pują jako
plan kto ni cz ne. Z holo pela gi cz nych mię cza ków mo ż na wy mie nić je dy nie nie któ -
re śli ma ki. Są to z przo do skrze l nych do brze pływające He te ro po da oraz
z tyłoskrze l nych skrzydłono gie (Pte ro po da). Z osłonic w plan kto nie wy stę pują
ogo ni ce (ro dza je Oi kop le u ra, Fri til la ria) oraz ze sprzągli ro dza je Py ro so ma, Do lio -
lum i Sa l pa. Ponad to jako skład ni ki merop lan ktoni cz ne li cz ne są la r wy zwierząt
ben to ni cz nych: szkarłup ni – plu te us, bi pin na ria i au ri cu la ria; sko ru pia ków – na -
up lius, me ta na up lius, cy pris, zoea, me ga lops, my sis, fy lo so ma; wie lo szcze tów –
tro cho fo ra; wstę ż nic – pi li dium; mię cza ków – ve li ger; półstrunow ców-je litody -
sz ców (Ente rop ne u sta) – to r na ria. Rów nież isto t ny ele ment mero p lan kto nu sta -
no wią jaja i la r wy ryb. 

Roz mie sz cze nie 

W ba da niu roz mie sz cze nia zoo p lan kto nu sto su je się me to dy po zwa lające
uzy skać dane ilo ścio we. W tym celu fi l tru je się znaną ob ję tość wody przez sia t ki 
plan kto no we ró ż ne go typu, zwy kle są to tzw. sia t ki za my ka ne albo sia t ki spe -
cja l ne (sia t ka Clar ke-Bu m pu sa, sia t ka Bon go), albo spe cja l ne apa ra ty (re je stra -
tor plan kto nu Hardy’ego). Te osta t nie bar dziej skom pli ko wa ne przyrządy są
przy sto so wa ne do połowów po zio mych. Przy po bo rze plan kto nu siatką wa ż na
jest szy b kość wyciąga nia przyrządu; win na być taka, aby całość wody do stająca
się do sia t ki była fi l tro wa na. Przy nad mie r nej szy b ko ści woda napływająca na -
tra fia na opór wody nie prze fil tro wa nej, za wa r tej w sia t ce. Szcze gó l nie jest to
wa ż ne przy du żym za gę sz cze niu plan kto nu (za kwi ty fito p lan kto nu), gdy pory
cedzące czę ści fi l trującej w sia t ce ule gają za pcha niu przez or ga ni z my. Na to miast 
zbyt wo l ne ciągnię cie sia t ki, w od nie sie niu do zoo p lan kto nu, po wo du je
aktywną ucie cz kę or ga ni z mów przed siatką. Im wo l niej ciągnie się sia t kę, tym
efe ktyw nie j sze jest jej uni ka nie. Or ga ni z my wię ksze, wy ka zujące większą zdo l -
ność ru chu, ucie kają szy b ciej przed prze szkodą od mnie j szych. Zja wi sko to zo -
stało sfor mali zo wa ne w po sta ci współczyn ni ka łapa nia C, przy założe niu, że fi l tra -
cja wy no si 100%: 
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gdzie:
V – szy b kość ciągnienia sia t ki;
R – pro mień sia t ki; 
K – szybkość ucie ka nia zwierzęcia. 

Do dat kowym ele men tem wpły wa jącym na błąd w zbior ze jest wy stępo wa nie
plank to nu w po sta ci ag re gatów o różnej śred nicy. Wy ni ki ana li zy ilościo wej
przed sta wi a ne są jako liczeb ność posz czegól nych ga tunków w da nej ob jętości
wody lub ich ob jętości, na pod sta wie prze liczeń opar tych na ta kich samych zasa -
dach, ja kie przy jęto dla fi toplank to nu. 

W liczeb ności zo oplank to nu wy raźnie zaz nacza się zmi en ność se zo no wa
w cy klu rocznym oraz zmi en ność wie lo let nia. Na obraz zmi en ności se zo no wej
skła da ją się cy kle roz wo ju posz czegól nych ga tunków. Na przykład w re jo nie ka -
nału La Man che rod zaj Pseu do ca la nus re pre zento wany jest w zna cz nych i lo -
ściach przez cały rok, zaś Te mo ra w pierws zej poło wie roku, a Oitho na w dru -
giej. W Za to ce Gdańskiej przed sta wi cie le skoru piaków (Cope po da i Cla do cera)
oraz Tin tin ni dae re pre zen to wa ni są w okre sie całe go roku. Inne skład ni ki zoo -
p lan kto nu, a mi a no wi cie wrot ki (Ro ta to ria), formy lar wal ne mięczaków oraz
ogo nice wy stępu ją głów nie la tem, w zi mie brak ich zu pełnie bądź są spo ra -
dycz ne. Głównym czyn ni kiem eko lo gicznym de ter mi nu jącym wy stępo wa nie 
posz czegól nych ga tunków ho loplank to nicznych w danym okre sie roku jest
tem pe ra tu ra. Na to miast duża liczeb ność ga tunków meroplank to nicznych
związa na jest z cy klicznością ich roz wo ju. Są one skład ni kiem plank to nu je -
dy nie jako larwy. Wie le ga tunków ho loplank to nicznych w cy klu rocznym
pro du ku je więcej niż jed no po ko le nie, np. Ca la nus fin mar chi cus w wo dach
przybrzeżnych Szkocji aż trzy: wio sen ne, rozwi ja jące się na przeło mie kwiet -
nia i maja z jaj złożonych w lu tym, let nie, które dojrze wa w lip cu i pro du ku je 
jaja dla po ko le nia trze cie go – prze zi mowu jące go. Po ko le nia te różnią się zwy -
kle międ zy sobą wiel kością. Na jbard ziej do rod ne jest po ko le nie wio sen ne. 

Zmi en ność wie lo let nia w liczeb ności posz czegól nych ga tunków zo oplank to -
nu jest zja wis kiem pows zechnym. Niektóre wyka zu ją tendencję zwyżku jącą,
inne spad kową, nie wie le jest ta kich, które mimo wy raźnych skoków liczeb ności
z ro ku na rok utr zy mu ją się na tym samym po zio mie. 

Wie le ga tunków plank to nowych jest kos mo po lita mi. Jednakże zróżni co wa -
nie tem pe ra tu ry, zaso le nia i oświet le nia w śro do wis ku morskim jest czyn ni -
kiem ogra nicza jącym za sięg wy stępo wa nia ga tunków. Za sięg ten jest naj czę -
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ś ciej ogra niczony do określo nej strefy kli ma tycz nej. Na przykład mały
widłonóg Pa ra ca la nus par vus wy stępu je we wszystkich wo dach tro pi kal nych
i u miar ko wa nych, zaś nie o becny jest w wo dach ark tycznych i an tar kty cz -
nych; me du za Sar sia tu bu lo sa obecna jest we wszystkich mor zach północnej
strefy umi ar ko wa nej – jest więc to ga tu nek wokółbo real ny. Często za sięg ga -
tunków plank to nowych jest bard ziej ogra niczony, np. dla 2 ga tunków widło -
nogów: Ca la nus hel go lan di cus i Ca la nus gla cia lis połud nik 40° dłu gości geo gra -
ficz nej rozdzie la za sięg wy stępo wa nia – na wschód C. hel go lan di cus, na za -
chód C. gla cia lis. Gra nice za sięgów posz czegól nych ga tunków nie są stałe,
mogą się zmi e niać z roku na rok. Związa ne jest to z nie sta bil nością mas
wodnych, co po wo du je zmi any wa runków śro do wis kowych. Szczegól nie
wy raźnie różnice w wa run kach eko lo gicznych międ zy wo da mi przybrzeżny -
mi a otwa r ty mi oce a niczny mi (tem pe ra tu ra, zaso le nie) mają swo je od bi cie w
skład zie ga tun kowym. W skład zo oplank to nu przybrzeżne go wchod zić
mogą np.: że bropław Pleu robra chia pi leus, strzałka Sa git ta se to sa, widło no gi La -
bi do cera wal la sto ni (ty powy dla Mor za Północne go), Te mo ra lon gi cor nis, Acar tia
tonsa, Cen tro pa ges ha ma tus, po nad to cha rak te ry stycz ne są larwy or ga niz mów
ben to sowych. W wo dach oce a nicznych, cha rak te ry zu jących się wa run ka mi
bard ziej sta bil ny mi, obecne są inne ga tun ki: szczegól nie śli ma ki przo -
doskrzel ne z gru py He tero po da, krążkopławy oraz z widło nogów ta kie ga tun -
ki jak Pa reuchae ta nor ve gi ca, Pleu ro mam ma gra ci lis, Cen tro pa ges bra dyi. 

Obecność posz czegól nych ga tunków plank to nicznych w da nej ma sie
wody pozwa la określić jej cha rak ter hy dro lo giczny, szczegól nie w od nie si e -
niu do ta kich czyn ników śro do wis kowych jak tem pe ra tu ra i zaso le nie. Ta
właści wość poz wo liła na wyło ni e nie tzw. ga tunków wskaźni kowych, do
których na leżą międ zy in ny mi strzałki (ga tun ki z rod za ju Sa git ta). Wody,
w któ rych wy stępu je Sa git ta ele gans, zasad niczo są bo gats ze w plank ton od
tych z Sa git ta se to sa. Stwierd zo no także, że w Mor zu Północnym ży wot ność
larw ryb jest leps za w wo dach z Sa git ta ele gans. 

Zo oplank ton morski wyka zu je także zróżni co wa nie w roz miesz cze niu
pio nowym. Na pod sta wie ana li zy skła du eu fauz ji w At lan tyku Północnym
stwierd zo no, że spośród 6 ga tunków 3 za sied la ją wody po wierz chnio we,
np. Me ganyc ti pha nes nor ve gi ca wy stępu je na głębo kości 200 m. Pozo stałe 3
no to wa ne są na głębo kościach znacz nie większych, np. 2 ga tun ki rod za ju
Thy sa no po da (T. acu ti for mis, T. cor nu ta) wy stępu ją na głębo kościach po niżej
1500 m. Mogą być one zak wa li fi ko wa ne jako ba ty pe la gicz ne. Tak więc
w roz mie sz cze niu pio nowym no tu je się roz kład spe cyficzny dla po szcze -
gó l nych ga tunków. Pio nowy roz kład liczeb ności zo oplank to nu zo stał sfor -
ma li zo wany pro stym równ a niem:
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y = a · e –k z

gdzie:
y –  bio ma sa (masa mo kra);
z – głębo kość;
a i k – współczyn ni ki spe cy fi cz ne dla re jo nu i pory roku.

Rów na nie to wska zu je na zmnie j sza nie się za so bów zoo p lan kto nu wraz
z głębokością. Pro sty sche mat tej zależności mody fi ko wa ny jest przez zja wi -
sko wędrówek pio no wych. 

Wę drów ki pio no we wy ka zują pra wie wszy stkie ga tun ki zoo p lan kto nu.
Cha ra kte ry zują się one wy ra ź nym cy klem do bo wym, stąd przy jęło się je okre -
ślać jako dzien no- no c ne. Cy kli cz ność tych wę dró wek jest naj le piej po zna na
u widłono ga Ca la nus fin ma r chi cus (rys. 5). Według opra co wa ne go na pod -
sta wie da nych sche ma tu wę dró wek tego ga tun ku, zo o p lan kton o północy
roz mie sz czo ny jest w całym słupie wody rów no mie r nie. O brza sku na stę -
pu je prze mie sz cza nie się w głąb z gó r nych podpo wierz ch nio wych warstw, 
tak że około go dzi ny 800 przy po wie rz ch ni no to wa ne są po je dyn cze oso b -
ni ki. Ma ksi mum li cze b no ści prze su wa się co raz głębiej. W połud nie od po -
wie rz ch ni do głębo ko ści ki l ku me trów jest ich całko wi ty brak. Na stę p nie
pod noszą się ku gó rze, tak że o go dzi nie 2100 są skon cen tro wa ne w wa r -
stwie podpo wierz ch nio wej. Wraz z za pa da niem nocy na stę pu je sto p nio we 
roz pra sza nie się oso b ni ków w całej wa r stwie, tak aby o północy zo stała
ona rów no mie r nie za sie d lo na, w ten spo sób cykl do bo wy wę dró wek za -
my ka się. Wę drów ki te w wy pa d ku ga tun ków eko lo gi cz nie euryp la sty cz -
nych obe j mują wa r stwy wo dy o zróż ni co wa nych wa run kach śro do wi sko -
wych. Prę d kość prze mie sz cza nia się jest ró ż na dla po szcze gó l nych ga tun -
ków, mnie j sza ku gó rze, wię ksza ku dołowi (tab. 1). 
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Rys. 5. Sche mat  wę dró wek do bo wych zoo p lan kto nu na przykład zie widłono ga  Ca la nus fin ma r chi cus

Źródło: jak rys. 3. 



Ta be la 1

Czas trwa nia, za sięg i prę d kość pio no wych wę dró wek 
ki l ku przed sta wi cie li plan kto nu mo r skie go

Ga tu nek Ku gó rze Na dół

Czas trwa -
nia (min)

Za sięg (m) Prę d kość
m/h

Czas twa nia 
(min)

Za sięg (m) Prę d kość
(m/h)

Ca la nus
fin ma r chi cus

2 2,2 66 2 3,57 107

30 17,8 35,6 30 29,9 59,8

60 15 15 60 47 47

Aca r tia
cla u si

2 1,12 33,6 2 0,57 17,1

30 4,43 8,86 8 1,61 12,1

60 8,81 8,81 – – –

Na up lius pąkli 2 0,75 22,5 – – –

Ba la nus 30 7,63 15,26 – – –

60 14,9 14,9 – – –

Zoea   kra bów 1 1,17 70,2 – – –

2 1,95 58,5 – – –

10 4,89 29,34 – – –

Mega nyc tip ha nes 2 5,77 173,1 2 7,17 215,1

no r ve gi ca 30 62,21 124,4 30 68,2 136,4

60 92,8 92,8 60 128,8 128,8

Źródło: P. Bo u gis, Eco lo gie du plan c ton ma rin. Mas son Pa ris 1974.

Zo oplank ton odży wia się zasad niczo fi toplank to nem, jest więc pierws zym
ogni wem kon su mentów w łańcuchu tro ficznym. Sto pień roz pozna nia die ty
różnych ga tunków zo oplank to nu jest niezły. Ca la nus fin mar chi cus, będący głów -
nie rośli nożercą, rzad ko kor zy sta z poży wi e nia zwierzęce go. Pod stawą jego die -
ty są okrzem ki, od form małych, jak Ske le to ne ma co sta tum (4–15 µm), do dużych
(50–100 m), jak Biddulphia, Coscinodi scus czy Di tylum. Rów nież po bie ra bru zd ni -
ce: Pro ro cen trum, Pe ri di ni um, Gym nodi ni um, lecz uni ka Cera ti um. Wi ciow ce wa -
pien ne i krze mion ko we są także po biera ne i rów nież, jak wska zu ją na to ho -
dow le, inne wi ciow ce o nie dużych roz mi arach: Di cra te ria, Py ra mi mo nas,
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Chlamydo mo nas. Po nie waż dol na gra ni ca fil tracji obe jmu je wy mi a ry 3–4 µm, wy -
kor zy sta nie tak drob nych wi ciow ców jak Nan no chlo ris ocu la ta jest nie możli we.
Rów nież kor zy sta nie z bak te rii jako poży wi e nia jest wątpli we. Ze zwierząt
poży wi e nie sta no wią małe skoru pia ki, tin ti ni de i pro mi e nice. 

Bio ma sa zoo p lan kto nu gó r nych pro du kty w nych warstw w Oce a nie At lan -
ty c kim w wy so kich i średnich szerokościach wyraźnie zmie nia się w zależności
od se zo nu bio logi cz ne go, osiągając ma ksi mum la tem, zaś w tro pi kach i w stre fie 
rów ni ko wej zmie nia się nie zna cz nie. Największe wartości bio ma sy (do 0,3–0,5
g/m3 i więcej) no tu je się w umiar ko wa nych szerokościach półkuli północnej –
w Mo rzu Północnym. Związane jest to z in ten sy w nym wy mie sza niem wód
w początkach bio lo gi cz nej wio s ny, rozpoczynającej się w ma r cu–cze r w cu (im
da lej na północ tym później), co w efe kcie daje szy b ki wzrost liczebności plan -
kto nu. Po do b na sy tu a cja jest na południu oce a nu w re jo nie suban tar kty cz nym,
gdzie stwier dza się także zna cz ne wielkości bio ma sy, rzędu 0,3–0,4 g/m3, chociaż 
średnio są one w se zo nie le t nim mnie j sze (0,1–0,2 g/m3). Duże wartości bio ma sy
no tu je się także w re jo nach in ten sy w nych up wel lin gów u wybrzeży Afry ki (do
0,5–1,2 g/m3) i na sze l fie pa ta gońskim. Naj mnie j sze wartości chara ktery sty cz ne
są dla re jo nów cen tra l nych cyr ku la cji (0,01–0,25 g/m3) i Mo rza Śró dzie mne go.
Dane te odnoszą się do ga tun ków średniej wielkości, czy li tzw. me zo plan kto nu,
nie obejmują or ga ni z mów większych, powyżej 2 cm długości, któ re za li cza ne są
do ma krop lan kto nu. Ta właśnie fra k cja plan kto nu sta no wi w zależności od re jo -
nu 15–35% bio ma sy  me zo plan kto nu. 

W Oce a nie Spo ko jnym można wyróżnić trzy re jony o znacz nej bio ma sie
zoo p lan kto nu – subark tyczny, ant ark tyczny i wschod niorów ni kowy, oraz dwa
o małej – północny i połud niowy sub tro pi kal ne. Śred nia bio ma sa zo oplank to nu
dla subark ty ki wyno si około 200 mg/m3, cho ciaż są tam re jony (ku ry l ski
i północno ame rykański), gdzie bio ma sa prze kracza 500 mg/m3. Mniejsza jest
śred nia bio ma sa w subant ark tyce i Ant ark tyce, w gra ni cach 100–200 mg/m3. Po -
dob ne war tości bio ma sy no to wa ne są w re jo nie wscho dnio równi ko wym, jed na k -
że w stre fie ne rytycz nej war tości te często prze kracza ją 200 mg/m3, a w stre fach
wzmo żo ne go up wel lin gu – 1000 mg/m3. Znacz ne zwięks ze nie bio ma sy no tu je się
w za chod niej części strefy rów ni ko wej u wybrzeży In do nez ji, Fi li pin i No wej
Gwinei. Na obszernych poła ciach północne go i połud nio we go sub tro pi ku bio -
ma sa zo oplank to nu jest bard zo nis ka i nie prze kracza 25 mg/m3, a cza sem na -
wet 10 mg/m3. W pio nowym roz miesz cze niu bio ma sy zaz nacza się ogól na
zasa da spad ku jej war tości wraz z głębo kością, jednakże wyo dręb nia ją się wy -
raźne różnice międ zy re jo na mi bie gu nowy mi a strefą międ zy zwrot ni kową. Na
przykład w subark tyce jesz cze na głębo kości 500 m bio ma sa jest więks za od
100 mg/m3, zaś w tro pi kach na głębo kości 100 m jest zwy kle mniejsza od
25 mg/m3.
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W Oce a nie In dyjskim rów nież są obsza ry bo ga te i ubo gie w zo oplank ton.
Obsza rem szczegól nie ubo gim jest re jon sub tro pi kal ny, gdzie bio ma sa zoo p lan -
kto nu nie kie dy jest mniejsza od 10 mg/m3. Duże war tości bio ma sy zoo plan k to -
nu no to wa ne są w całym Mor zu Arabs kim, wraz z Za toką Perską i Adeń ską. Pra -
wie w całej północnej części oce a nu bio ma sa zo oplank to nu w me trze sześci en -
nym nie jest mniejsza od 100 mg/m3, a u wybrzeży In dii i Półwy spu Arabs kie go
prze kracza na wet 200 mg/m3. Rów nież ta ki mi wiel kościa mi bio ma sy zo oplank -
to nu cha rak te ry zu je się Mor ze An da mańskie. W Za to ce Ben gals kiej większe
war tości bio ma sy zo oplank to nu spo tyka się tyl ko w stre fie  przy brzeż nej, a w ot -
war tej części wyno si ona od 50 do 100 mg/m3. Bio ma sa w Oce a nie In dyjskim,
tak jak w in nych re jo nach, wy raźnie zmniejsza się wraz z głębo kością i w ot war -
tym oce a nie w głębszych warstwach ob niżyć się może w porówn a niu z wo da mi 
po wierz chniowy mi po nad 1000 razy. 

4.2. Ben tos 

Ben tos obe jmu je wszystkie te or ga niz my, które związa ne są z dnem. Po dob -
nie jak w plank to nie wyróżnia się w ben to sie formy ho lo ben to nicz ne, których
cykl roz wo jowy w całości prze bie ga na dnie, oraz formy mero ben to nicz ne,
których co najmniej jed na faza roz wo jo wa prze bie ga w plank to nie. Tych ostat -
nich jest bard zo dużo, po nie waż jest pra wie re gułą u or ga niz mów ben to -
sowych, że jaja i sta dia lar wal ne są plank to nicz ne, co pozwa la im na utr zy ma nie 
włas ne go areału byto wa nia oraz za sied la nie nowych przestr ze ni. 

Przy jmu jąc kryte ri um wiel kości, ze względu na tech ni ki zbioru ma te riału
wyd zie la się w ben to sie trzy frak cje: ma kro ben tos > 2 mm, mei o ben tos
2,0–0,2 mm i mi kro ben tos < 0,2 mm. Mi kro ben tos obe jmu je wszystkie te or ga -
niz my, których gołym okiem nie da się zobaczyć (bak te rie, jed no komór ko we
glony, itp.), żyją one na dnie lub w dnie i sta no wią źródło poży wi e nia dla form
więks zych. Od gry wa ją ważną rolę eko lo giczną w pro ce sach prze bu dowy ma te -
rii or ga nicz nej, a szczegól nie jej mi ne ra li zacji. Do mei o ben to su za licza się małe
or ga niz my wie lo komór ko we oraz mło do ci a ne sta dia form dużych, zaś ma kro -
ben tos sta no wią wszystkie te rośliny i zwierzęta ży jące na dnie mors kim, które
można zobaczyć gołym okiem. 

Czyn ni kiem różni cu jącym roz miesz cze nie ben to su jest cha rak ter me cha -
niczny podłoża. Ogól nie można wyo dręb nić trzy typy podłoża: ska li ste,
twar de – ka mi e ni sto- piasz czy ste i miękkie – piasz czy sto- mu li ste. Podłoże ska -
li ste jest sub stra tem sta bil nym i od po wied nim dla or ga niz mów przyt wierd za -
jących się. Skały roz miesz czo ne w stre fie eu fo tycz nej, sta no wią dosko nałe sied -
lis ko dla ma kro glonów, wśród których bytu je bo ga ta fau na. Podłoże piasz czy ste
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skła da jące się z drob nych zi a ren pias ku jest sied lis kiem spe cyficznym ze
względu na mo bil ność. Prze miesz cza nie się mas wodnych po wo du je ruch pias -
ku. Podłoże to mogą za sied lać or ga niz my na tyle duże i zao patrzo ne w mocne
zewnętrz ne szkie le ty, że ich ciało nie zo sta je me cha nicz nie znisz czo ne, lub tak
drob ne, że miesz czą się w przestr ze niach tworzących się międ zy zi ar na mi pias -
ku. Muszą być one także otoczo ne gruby mi okry wa mi, by nie zo stały zgnie cio ne 
pod czas prze su wa nia się zi a ren pias ku. Tak więc ważnym bio lo gicz nie czyn ni -
kiem jest sto pień sta bil ności podłoża. Zi ar na pias ku większe od 2 cm są wpro -
wad zo ne w ruch, gdy woda prze miesz cza się z pręd kością po nad 2 cm/s. Zi ar na 
pias ku około 1 mm prze miesz cza ne są przy pręd kości wody 0,5 m/s. Podłoże
miękkie skła da się z drob nych os adów, których posz czegól ne kom po nen ty nie prze -
kracza ją wiel kości 0,001 mm. Są one po chod ze nia te ryge nicz ne go i bio ge nicz ne go.
Dzięki do bre mu nat le ni e niu górnych warstw os adów, są do brym sied lis kiem dla
wie lu mi kro or ga niz mów. 

4.2.1. Fi to ben tos 

Fito ben tos za sied la wąs ki pas strefy przybrzeżnej, ogra niczony możli wościa -
mi fo to syn tezy. Pas ten sta no wi nie więcej niż 4–5% całości morskie go dna. Za -
sięg jego wyno si prze cięt nie 50–60 m, je dy nie w bard zo przez roczy stych wo dach
glony no tu je się do głębo kości 200 m. Z ko lei w męt nej wod zie niektórych za tok
(np. Za to ki Puckiej) roślin ność rza d ko prze kra cza 5–6 m. 

Cha rak ter eko lo giczny za sied le nia podłoża przez glony jest zróżnicowany.
Jed no komór ko we okrzem ki mogą pe ne tro wać podłoże piasz czy ste i mu li ste na
głębo kość wie lu mi li me trów. Niektóre si nice boru ją twar de podłoże roz pusz cza jąc
je; mogą to być ka mi e nie lub twar de sub stra ty po chod ze nia bio lo gicz ne go (musz le,
rafy ko ra lo we). Prak tycz nie po wierz chnia podłoża, w tym sub stratów mart wych
i ży wych, po kryta jest mi kro ben to niczny mi okrzem ka mi. Jednak o ba r w no ści tego
re jo nu de cydu ją duże glony o zróżni co wanych mor folo gicz nie plechach. Są one
przyt wierd zo ne do skał lub do po je dynczych ka mi e ni, wy stępu ją także na okry wach 
ży jących lub obumarłych zwierząt. Wie le glonów jest fa kul taty w ny mi lub ob li ga to -
ry jny mi epibion ta mi lub sym bion ta mi. Te ostat nie sta no wią prze de wszystkim jed -
no komór ko we zook san tel le ży jące jako jedno komór ko we sym bion ty wie lu bez -
kręgow ców (Po ri fe ra, Cni da ria, Mol lusca i in.). 

Niektóre zie le nice i kras no ro sty mogą same syn te ty zo wać wapń. Spośród
zie le nic do tyczy to kil ku rod za jów subli to ral nych, np. tworzące go zbi te dar nie
Ha li me da. Z kras no ro stów licz ni są przed sta wi cie le rod ziny Coral lina ceae, w li to ra lu
eu ro pejskim re pre zen to wa ni przez rod za je Coral li na, Am phi roa, Li tho phyl lum, Li -
thotham ni on, Pseu do li tho phyl lum, Fos liel la i in. Dwa pierws ze mają plechy wy pro sto -
wa ne i ro z gałęzio ne, na to miast pozo stałe to formy skór za ste, prze ważnie różo -
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wonabiegłe. Na obumarłych plechach tworzą się nowe, tak więc w efekcie pro -
ce su stop nio we go na ra sta nia powsta ją pokła dy wap nia. 

Ma kro glony tworzą w wie lu re jo nach li to ra lu roz ległe za rośla lub wręcz
lasy, w których do mi nu je często 1 ga tu nek, tworząc z in ny mi czyn ni ka mi śro do -
wis kowy mi spe cyfikę da ne go bio to pu. Na jwiększe tego typu lasy zna ne są z pa -
cy fi cz nych wybrzeży Ame ry ki. Tworzą je ta kie rod za je bru nat nic jak Ne reocy stis
i Macrocy stis, których plechy osiąga ją po nad 100 m dłu gości. 

Skład

– Mi kro fito ben tos

Mi kro fito ben tos sta no wią fo r my jed noko mór ko we, żyjące po je dyn czo lub
tworzące ko lo nie ce no bia l ne. Si ni ce po ja wiają się czę sto w wa run kach eks tre ma l -
nych, po ra stając sub stra ty za rów no żywe, jak i ob umarłe. Tworzą zbiorowi ska po je -
dyn czych ko mó rek ni t ko wa tych, da r ni lub płaskich, gala re to wa tych sku pień o ba -
r wach od nie bie sko zielo nej do cza r nej. In nym skład ni kiem tej fra kcji są okrze m ki, 
któ re za sie d lają li to ral do dość zna cznych głębo ko ści, się gających na wet 100 m, 
w po sta ci złotobrązo wych na lo tów zwy kle na ob umarłych ro śli nach. W skład 
tej fra kcji wchodzą prze de wszy stkim fo r my wydłużo ne, o sy me trii dwu bo -
cz nej, w zna cz nej czę ści zdo l ne do samo dzie l ne go ru chu (Pen na tae). Dno mu li -
ste oraz ró ż ne go typu sub stra ty or ga ni cz ne, szcze gó l nie or ga ni z my ob umarłe,
po ro ś nię te są przez grzy by z gru py grzy bów ni ż szych (Phy co my ce tes).

– Ma kro fito ben tos 

Fo r my ma kro sko po we za sie d lające li to ral na leżą do zie le nic, bru na t nic, kra s -
no ro stów i ro ślin na czy nio wych. Ma kro glo ny tworzą albo mo no kul tu ry, w któ -
rych pa nu je je den ga tu nek i naj wy żej jest on po ro ś nię ty fo r ma mi epi fity cz ny mi, 
albo zbio ro wi ska wie loga tun ko we, w któ rych obe c ni są przed sta wi cie le wspo m -
nia nych 3 gro mad glo nów. Pod wzglę dem wie l ko ści ogó l nej bio ma sy naj większą 
rolę od gry wają bru na t ni ce, dru gie mie j s ce za j mują kra s no ro sty. 

Bru nat nice to prze de wszystkim glony morskie, za led wie kil ka ga tunków
jest słod ko wodnych. No to wa ne są w stre fach umi ar ko wanych i zimnych.
W gro ma dzie tej wyróżnia się międ zy in ny mi na stępu jące rzędy: Ec to car pa les
z sze ro ko rozprzestr ze ni o nym kos mo po li tem Ec to car pus si li cu lo sus oraz z coraz
licz niej no to wanym w Bałtyku Py laiel la li to ra lis, ma jącym trychal ne, roz gałęzio -
ne plechy; Spha cela ria les z rod za ja mi Spha cela ria, Ha lop te ris i in., u których nit ko -
wa ta plecha twor zy sku pi e nia wiąz ko wo- miotło we; Cut le ria les (Cut le ria, Zanar di -
nia i in.) oraz Dictyo ta les (np. Dictyo ta, Pa di na) o ples ze ła to wa tej; La mina ria les
o ple chach dużych, zróżni co wanych mor fo lo gicz nie na część ry zoi dalną, ło -
dygoksz tałtną i liścioksz tałtną; Fuca les, o ples ze ła to wa tej, roz gałęzio nej, szcze -
gó l nie licz nie no to wa ne w li to ra lu mórz zimnych. U wybrzeży Eu ro py częste są
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2 ga tun ki – morsz czyn pęcher zy ko wa ty (Fucus ve si cu lo sus) i morsz czyn piłko -
wany (Fucus ser ra tus). 

Kras no ro sty, z wy jątkiem nie dużej licz by ga tunków, są glo na mi mors ki mi
za sied la jący mi ben tal. Wyka zu ją one duże zróżni co wa nie mor fo lo gicz ne, rzad -
ko jed no komór ko we, z re guły są wie lo komór ko we, bard zo różno rod nie wyksz -
tałco ne, prze ważnie roz gałęzio ne. Niektóre ga tun ki kras no ro stów cha rak te ry zu -
ją się wąs kim za sięgiem wy stępo wa nia. U wybrzeży północnoeu ro pejskich ty -
powy mi dla su pra li to ra lu są Por phy ra laci nia ta i Ban gia fusco pur pu rea, dla li to ra lu
– Cera mi um dia pha num, C. ru brum, Chon drus cris pus, Gigar ti na mam mil lo sa, dla
subli to ra lu – ga tun ki z rod za ju Po ly si pho nia, Li thotham ni on, Coral li na, De les se ria. 

Zie le nice re pre zen to wa ne są w śro do wis ku mors kim przez nie spełna 10%
ga tunków. Z ta kich rzędów jak Ulo tri cha les czy Clado pho ra les w ben to sie jest
obecnych kil ka rod za jów, np. Ulva, En te ro mor pha, Clado pho ra, Chae to mor pha.
Ty powy dla ben to su morskie go jest rząd Si pho na les, do które go na leżą międ -
zy in ny mi przed sta wi cie le rod za ju Co di um o ciem no zie lonych, mięsi stych
plechach, oraz częste w Mor zu Śród ziemnym Cau ler pa pro life ra i Ace ta bu la ria me -
di te ra nea.

Rośliny kwia to we w niektórych re jo nach li to ra lu mórz sta no wią ważny ele -
ment skła dowy ben to su, choć re pre zen to wa ne są w śro do wis ku mors kim przez
zni komą licz bę ga tunków. Do na jpows zechniej wy stępu jące go ga tun ku,
szczegól nie w północnym At lan tyku na leży Zo ste ra ma ri na. Mor ze Śród ziem ne
po rośnięte jest na znacznych obsza rach ga tun kiem Po si do nia oce a ni ca o liściach
sze ro kości 6–8 cm i dłu gości do 1 m. W wo dach tro pi kal nych At lan tyku bytu je
Tha las sia te stu din um, zwa na pows zechnie „żółwią trawą”. 

Stre fo wość

Roślin ność li to ra lu twor zy swoi ste zbio ro wis ka, których skład ga tun kowy
jest różny w za leżności od głębo kości, przez co wyo dręb nić można wy raźne
strefy bu do wa ne przez określo ne ga tun ki. Główny mi czyn ni ka mi śro do wis -
kowy mi, które de ter mi nu ją obecność posz czegól nych ga tunków na da nej głębo -
kości są: fa lo wa nie, cha rak ter me cha niczny dna, in ten sy wność i skład światła.
Za leżność od za kre su światła wy raźnie wi docz na jest w wypad ku kras no ro stów, 
które w więks zości mogą rosnąć przy mi ni mal nych ilościach światła. Jednak
niektóre z nich żyją w wa run kach op ty mal ne go naświet le nia, czy li w pełnym
świet le sło necznym. Stre fo wość wy stępo wa nia posz czegól nych ga tunków oraz
zróżni co wa nie skła du w za leżności od cha rak te ru podłoża i zaso le nia obra zu ją
sto sun ki flo ry stycz ne na wybrzeżu francus kim ka nału La Man che (rys. 6). 

Ogól nie da się stwierd zić, że we wszystkich oce a nach oraz mor zach
wewnętrznych można wyróżnić trzy strefy od po wia da jące mniej więcej za -
sięgo wi su pra li to ra lu, li to ra lu właści we go i subli to ra lu. Na wybrzeżach eu ro -
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Rys. 6. Strefowość fi to ben to su w ka na le La Man che na zróżnicowanym wybrzeżu (ma te riały ze Sta cji
Bio lo gi cz n ej w Ro s coff)
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pejskich do glonów su pra li to ra lu za licza się ga tun ki rod za ju En te ro mor pha, Pra -
sio la cris pa, Hil den bran dia ro sea, Ban gia fusco pur pu rea, Ca loth rix sco pulor um, Mi cro -
coleus chtho no pla stes; do glonów li to ral nych – Hi mantha lia lo rea, Asco phyllum no do -
sum, Chor da fi lum, Fucus ser ra tus, Fucus ve si cu lo sus, Fucus pla tycar pus, Fur cel la ria
fa sti gia ta, Chon drus cris pus, Gigar ti na ma mil lo sa, Lau ren cia pin na ti fi da, Scyto si phon
lo men ta ria, Rho dy me nia pal ma ta, Cera mi um ru brum, Rho do me la sub fusca, Chorda ria
fla gel li for mis; wśród glonów subli to ra lu obecne są Ha lidrys si li quo sa, La mina ria hy -
per bo rea, La mina ria di gi ta ta, La mina ria sac cha ri na, Ala ria escu len ta, Sac cor hi za bul bo sa, 
Dictyo ta di cho to ma, Li thotham ni on calca reum,  Coral li na squa ma ta, De les se ria san gui -
nea, De les se ria si nuo sa, De les se ria ala ta, Plo ca mi um cocci neum, ga tun ki rod za ju Phyl -
lopho ra i Des ma re stia vi ri dis.

Rów nież rośliny naczy nio we w mor zu tworzą wy raźne strefy. U wybrzeży
wschod niej Afry ki piętro li to ra lo we za sied la ją de li kat ne par vozo ste ri dae, np.
Ho lo du le wrigh tii, Zo ste ra capen sis. Na gra nicy z subli to ra lem po ja wia ją się ma -
gnozo ste ri dae (Tha las sia hempri chii, Cy mo do cea ro tun da ta). Górną część subli to ra -
lu, dobrze przeświet loną, za sied la ją am phi bo li dae (Tha las so dendron ci li a tum) oraz 
to war zyszące im en ha li dae (En ha lus aco roi des) i sy rin go dii dae (Sy rin go di um isoe ti -
fo li um). Na jgłębiej, na gra nicy wy stępo wa nia roślin ności, rosną de li kat ne ho lo phi li -
dae (Ho lo phi la sp. div.).

4.2.2. Zo o ben tos

Do zwierząt ben to sowych w mor zu za licza się około 157 ty sięcy ga tunków,
wśród których do mi nu jący mi są bez kręgow ce (ga tunków ho loplank to nicznych
w mor zu jest za led wie około 30 ty sięcy). Na jbo gats zym w ga tun ki re jo nem mo -
rza jest li to ral. Wraz ze wzro stem głębo kości licz ba ga tunków ma le je, a w naj -
głęb szych miejscach oce a nu, w stre fie ha dal nej, od no to wa no obecność mniej
niż 370 ga tunków. Liczeb ność ga tunków ben to su przybrzeżne go zróżni co wa na
jest geo gra ficz nie, w mor zach ciepłych jest ich więcej, w mor zach zimnych zde -
cydo wa nie mniej. Tak więc tem pe ra tu ra wody jest ważnym czyn ni kiem eko lo -
gicznym, de ter mi nu jącym roz sied le nie zoo ben to su. 

Ze względu na sto pień związa nia z podłożem wyróżnia się dwie fra kcje
eko lo gi cz ne fa u ny den nej: epi faunę i in faunę (en do faunę). Epi fau na to  z wie rzę -
ta ży jące bez pośred nio na po wierz chni dna oraz na przed mio tach leżących na
dnie, jak musz le, trawy morskie, glony itp., zaś in fau na obe jmu je zwierzęta ży -
jące zagr ze ba ne w pias ku, mule i drążące w skałach i in nych ele men tach zna j -
dujących się na dnie. 

Epi fau na sta no wi około 80% wszystkich zwierząt ben to sowych. Licz ba ga -
tunków epi fauny w mor zach po larnych równa się licz bie ga tunków in fauny, zaś 
w wo dach tro pi kal nych jest znacz nie więks za. Związa ne jest to z dużym zróżni -
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co wa niem sied lis kowym stref gorących, szczegól nie rafy ko ra lo we dają ogrom -
ne możli wości różni co wa nia się form. Ty powym skład ni kiem epi fauny są licz ne, 
mo bil ne ga tun ki, w więks zości dra pieżne, które prze miesz cza ją się krocząc po
dnie lub przepły wa ją tuż po nad nim na krót kie od ległości. Jest to tzw. ben tos
wa gil ny, czy li ruchomy. Epi faunę sta no wi także tzw. ben tos se syl ny, czy li
wszystkie te formy, które na stałe są związa ne z podłożem. Taki tryb życia wyka -
zu je wie le ga tunków spośród licznych grup zwierząt, m.in. Bryozoa, Po ly chae ta,
Bi val via, Cir ri pe dia. 

In fau na liczy znacz nie mniej ga tunków od epi fauny, przy jmu je się, że jest
ich za led wie 30 ty sięcy. Więks zość z nich żyje zagr ze ba na w mu li stym lub piasz -
czy stym dnie na różnej głębo kości, kon tak tu jąc się ze śro do wis kiem wodnym
od po wied nio wyksz tałcony mi narząda mi, jak syfony u małży, lub za miesz ku jąc
w wyt wor zonych przez sie bie ka na li kach, zwy kle w kształcie li te ry U. Do in -
fauny za licza się rów nież wszystkie te bez kręgow ce, które mogą wwier cać się
w podłoże twar de (skały, drewno). Do nich na leżą: z gąbek rod zaj Clio na,
z małży rod za je skal ne Li tho pha ga, Pho las, Tri dacna, Bar nea oraz boru jące w drew -
nie Te re do, Ban kia, Zir phaea i mały skoru piak Lim no ria. Drąże nie podłoża może
być albo me cha nicz ne, dzięki od po wied nio wyksz tałconym częściom ciała, albo
przez wyd zie la nie kwasów, jak np. u gąbek lub małża Li tho pha ga.

Skład

Zoo ben tos cha rak te ry zu je się dużym zróżni co wa niem ga tun kowym. Drob ny
mi kro ben tos zwierzęcy, za sied la jący różne go typu podłoża, sta no wią pier wot ni a ki
– wi ciow ce (Fla gel la ta), kor ze ni onóżki (Rhi zo po da) i orzęs ki (Ci li a ta). Szczegól nie
licz nie w ben to sie są re pre zen to wa ne bez kręgow ce. Gąb ki (Po ri fe ra), ty po wa
gru pa ben to su se syl ne go, za sied la ją zwy kle miejsca za ci e nio ne, od li to ra lu aż po 
na jwiększe głębiny oce a nicz ne. Małe, po dob ne do roślin hy dro po lipy (Hy drozoa) 
żyją po je dynczo lub ko lo ni jnie na różnych sub stra tach os ad zonych na dnie
mors kim. Je dy nie drob ne po lipy na leżące do Ac ti nu loi da, ży jące w podłożu
piasz czy stym, za licza ne są do in fauny. Ko ra low ce (Anthozoa) sta no wią cha rak te -
ry styczny ele ment życia den ne go. Spośród ko ra low ców sześcio pro mi en nych
(He xa coral lia) na leży wy mi e nić po je dynczo ży jące, nie tworzące szkie le tu uk -
wiały (Ac ti na ria), które za po mocą ela stycz nej sto py przyt wierd za ją się na stałe
do twar de go podłoża, glonów lub in ne go sub stra tu, np. musz li kra ba pu stel ni -
ka, będących podłożem dla uk wiału Cal liac tis pa ra si ti ca. Do tej gru py ko ralo w -
ców na leżą także ko ra le madre po ro we (Madre por a ria), ma jące ek toder mal ny
szkie let wa pi en ny. Jest ich pra wie 2500 ga tunków i sta no wią twor zy wo dla raf
ko ra lowych. Na dnie są rów nież obecne ko ra low ce ośmio pro mi en ne (Oc to coral lia)

Spośród ro baków niektóre gro ma dy są re pre zen to wa ne w ben to sie mors kim 
licz nie, inne w za kre sie mar gi nal nym. Z pła zińców je dy nie niektóre wir ki (Tur -
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bel la ria) są obecne w płyts zych re jo nach przybrzeżnych. Wstężnice (Ne mer ti ni)
o cha rakte rysty cz nie wydłużonym cie le są jedny mi z na jdłużs zych ro baków, np. 
ga tu nek Li neus lon gis si mus osiąga do 30 m dłu gości. W dnie mu li stym zna jdu -
jemy szczot ko ry jce (Kinorhyn cha). Rów nież w mule lub pias ku żyją ni e licz ne ga -
tun ki wąs kiej grupy ro baków niez mogow ców (Pria pu li da). Są to pierści e nice
o nie pe w nej przy na leżności tak so no micz nej. Spośród pierści e nic dno morskie
za miesz ku ją licz ne wie losz cze ty (Po ly chae ta), w więks zości li to ral ne, obecne
w ró ż no rod nych sied lis kach na dnie. Wśród pierści e nic wyróżnia się jesz cze
2 gru py zwierząt mors kich związanych z dnem – szczet nice (Echiu roi dea) i sik -
wia ki (Si puncu loi dea). 

Mięcza ki (Mol lusca) obe jmu ją dużą licz bę ga tunków na leżących do morskie -
go ben to su, głów nie z ubik wi styczny mi śli ma ka mi (Ga stro po da) i małża mi (Bi -
val via). Ty po wo morskie chi tony (Po lypla co pho ra) za sied la ją zwy kle po je -
dynczo twar de podłoże od płyt kie go li to ra lu do głębo kości 4000 m. Naj wię -
ksze roz mi a ry osiąga wy stępu jący na ska li stym li to ra lu ga tu nek Cryp to chi ton
stel le ri o dłu gości ciała do 30 cm. Ro ba ko wa te bruz dobrzuchy (So leno ga stres)
żyją na podłożu miękkim lub za sied la ją za rośla glonów i hy dro po lipów.
Rów nież na miękkim podłożu obecne są współcześnie ni e licz ne ga tun ki
z jed notar czo w ców (Mo no pla co pho ra) i walco nogów (Sca pho po da). Naj bo gatszą 
w ga tun ki grupą mięczaków są śli ma ki (Ga stro po da), które w wię kszo ści  z wiąza -
ne są z twar dym, płyt kim dnem li to ra lu jako epi fau na. In faunę mięczaków
na różnym podłożu – mu li stym, piasz czy stym lub na wet ska li stym – sta no wią 
ga tun ki małży (Bi val via = La mel li bran chia). Z dnem jako mero ben tos związa ne 
są gło wo no gi (Ce pha lo po da), albo przez ko nieczność składa nia jaj na przed -
mio tach bytu jących na dnie, albo jak ośmior nice, czy li formy nek to ben to nicz -
ne, bytu jące w różne go typu gro tach pod wodnych. 

Sta wo no gi (Ar thro po da) są licz nie re pre zen to wa ne wśród form ben to sowych. 
Skoru pia ki (Cru sta cea) w śro do wis ku mors kim mają po dob ne miejsce jak owa dy
na ląd zie, cho ciaż ich licz ba jest znacz nie mniejsza. Wie le z nich to formy plank -
to no we, zaś te, które wy stępu ją na dnie to prze ważnie formy wa gil ne. Ty pową
grupą se sylną są wąso no gi (Cir ri pe dia). Spośród drob nych skoru piaków niektóre 
formy pro wad zą pasożyt niczy tryb życia. Wie le grup skoru piaków za licza się do 
nek to ben to su, jak np. laso no gi (My si da cea) i dzi e sięcio no gi (De ca po da) z lan gu sta -
mi (Pa linu ra), ho ma ra mi (Astacu ra), pu stel ni ka mi (An omu ra) i kra ba mi (Brachyu ra).
Na dnie w stre fie przybrzeżnej żyją drob ne sta wo no gi ki kut nice (Pan to po da). 

Czułkow ce (Ten tacu la ta) re pre zen to wa ne są wyłącz nie przez or ga niz my se -
syl ne za licza ne do 3 grup: ty po wo mors kich Pho ro ni dea, obecnych rów nież
w wo dach słod kich mszy wiołów (Bryozoa) oraz dwus koru powych, właściwych
dla  śro do wi ska morskie go ra mi e ni o nogów (Bra chio po da). Wszystkie one  z wiąza -
ne są prze de wszystkim ze strefą przybrzeżną wie lu mórz. W głębszych re jo -
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nach obecni są przed sta wi cie le swoi stej grupy zwierząt Pogo no pho ra, za -
liczanych do morskiej in fauny.

Szkarłup nie (Echi node r ma ta) są grupą zwierząt ty pową dla śro do wi ska mo r -
skie go. Wię kszość ga tun ków związa na jest z dnem mo r skim jako epi fa u na. Swo -
bod nie po ru szające się po dnie roz gwia z dy (Aste ro i dea) żyją od li to ra lu aż do
głębin mających ki l ka ty się cy me trów. Rów nież sze ro ki za sięg wy stę po wa nia
mają wę żo widła (Op hiu roi dea) no to wa ne prze wa ż nie na podłożu mięk kim. Na
dnie pia sz czy stym lub ila stym wy stę pują je żo w ce (Echi no i dea), wy ka zujące zna -
cz nie mniejszą akty w ność w po rów na niu z roz gwia z da mi i wę żo widłami. Nie -
któ re ga tun ki, jak li cz nie wy stę pujące w sub li to ra lu Mo rza Śró dzie mne go je żo -
wiec cza r ny (Ar ba cia li xu la) i brązowy (Pa ra cen tro tus li vi dus), pro wadzą osiadły
tryb ży cia. Nie któ re je żo w ce, jak np. Echi no car dium cor da tum, mogą prze ni kać do 
15 cm w lu ź ne podłoże, wy grze bując w nim nie wielką ko mo rę łączącą się ze
świa tem ze w nę trz nym za po mocą wy so kie go ka nału o ścia nach wyce men to wa -
nych ślu zem. Do in fa u ny, jako nie kie dy głębo ko za grze bujące się w mu le, za li -
cza się nie któ re strzy k wy (Ho lothuro i dea). Wię kszość z nich to zwie rzę ta
pełzające po dnie. Wie le ga tun ków, z czę stym w Mo rzu Śró dzie mnym ro dza -
jem Cu cu ma ria, przy twier dza się za po mocą nó żek ambu la kra l nych do skał
lub szcze lin ska l nych. Wśród form głębi no wych, przy twier dzo nych lub za ko -
twi czo nych w dnie mu li stym, jest wie le li lio w ców (Cri no i dea). Nie li cz ne ty l -
ko, jak ro dzaj An te don, przy sto so wa ne są do ży cia ru chli we go i żyją w płyt -
szych re jo nach oce a nów. Rów nież w osa dach przy brze ż nych re jo nów mórz
by tują roba ko wa te go kształtu zwie rzę ta za li cza ne do półstru no w ców (He mi -
chor da ta) – jeli to dy sz ne (Ente rop ne u sta) z mogącym osiągnąć ponad 2 m
długo ści Ba la no glos sus gi gas oraz pió ro skrze l ne (Pte ro bran chia). 

Stru no w ce (Chor da ta) obe c ne są na dnie, szcze gó l nie jako fo r my nekto bento -
ni cz ne. Spo śród osłonic (Uro chor da ta = Tu ni ca ta) zwie rzę ta mi osiadłymi są ża -
chwy (As ci dia cea), by tujące w re jo nach przy brze ż nych. Rów nież w stre fie li to ra -
lu z bez cza szko w ców (Ac ra nia = Cep halo chor da ta) obe c ne są lan ce t ni ki (Bran chio -
sto ma) za grze bujące się w pia sku. Ty po wy mi przed stawi cie la mi ne kto ben to su są
krę go w ce (Ve r te bra ta) związa ne z dnem szcze gó l nie przez re la cje tro fi cz ne. Do
nich na leżą z bez żu chwo w ców (Ag na t ha) mi no gi i ślu zi ce. Rów nież or ga niz ma -
mi ben to so wy mi żywi się wie le ryb chrzę stnosz kiele to wych (Chon dri cht hy es),
a mia no wi cie mnie j szych roz mia rów re ki ny, któ re ponad to na dnie składają
swo je jaja, chi me ry, a prze de wszy stkim płasz cz ki, któ re spłasz czo nym ciałem
przy le gają do dna, same przez to będąc nie za uwa żala ne wy cze kują łatwej zdo -
by czy. Spo śród ryb kost nosz kiele to wych (Oste ich t hy es) zna cz na li cz ba ga tun ków
wy ka zu je mniej lub bar dziej wy ra ź ne po wiąza nia z ben to sem. Do tzw. ryb de n -
nych za li cza się ga tun ki z Go bio i dei, Blen nio i dei, Pleu ronec tifo r mes, Syn gnat hoi dei,
Am mo dy ti dae, La bri dae. 
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Stre fo wość

W skład zie zoo ben to su wi dać wy raźne zróżni co wa nie w za leżności od
głębo kości. Stre fa obryzgu, czy li su pra li to ral, z punk tu wid ze nia wa runków
eko lo gicznych jest sied lis kiem bard zo spe cyficznym. Na wybrzeżach ska li stych
roz prysk fal przy bo ju może sięgać do kil ku nastu me trów, za pew nia jąc dosta -
teczną ilość wil go ci do życia śli ma ko wi przybrzeżko wi z rod za ju Lit to ri na.
Wśród czarnych po ro stów na skałach i ka mi e niach u wybrzeży eu ro pejskich
w tej stre fie żyją pry mi tywne owa dy z rod za ju Ma chi lis, zaś w re jo nach tro pi kal -
nych 3–4- cen ty me tro we równo no gi z rod za ju Li gia. Na plażach re jonów sub tro -
pi kal nych i tro pi kal nych cha rak te ry stycz ne są kra by bie gacze (Ocy po de), wy -
stępu jące cały mi sta da mi. Na plażach eu ro pejskich zwierzęta bard zo licz nie wy -
stępu ją w zwałach glonów wyr zu conych na brzeg. Także pos po li te są ga tun ki
szybkich pa jęczaków z rod za jów Tro cho sa i Ta ren tu la, much plażowych Fu cel lia
oraz obu nogów Or che stia i Ta li trus, które o brzas ku i zmierz chu skaczą w wiel -
kich ilościach po plaży. 

Li to ral jako stre fa dna ogra niczo na za sięgiem pły wów wy ma ga od za sied la -
jących ją or ga niz mów specjal nych przy sto so wań. Ak ty wność wie lu zwierząt
niewątpli wie jest związa na z do bowy mi rucha mi pły wowy mi wody. Niektóre
z nich, jak ży jący w połud nio wej Ka li for nii małż Do nax, za sied la jący styk wody
z lądem, prze su wa się wraz z prze miesz cza niem się fali pły wo wej. Stre fa pły -
wów jest szczegól nie uciążliwym sied lis kiem dla zwierząt przyt wierd zonych. Są 
one na rażo ne na okre so we, bez pośred nie odd ziały wa nie pro mi e ni sło necznych, 
co szczegól nie w re jo nach tro pi kal nych wiąże się z sil nym pro mi e nio wa niem
i jed no cze ś nie utratą wil go ci w podłożu, także z gwałtownym wzro stem zaso le -
nia we wszel kie go rod za ju za stois kach, gdzie woda się utr zy mu je pod czas
odpły wu. W re jo nach po larnych pa nu jące nis kie tem pe ra tu ry wy ma ga ją także
specjal nych fiz jo lo gicznych przy sto so wań do przetrwa nia okre su mrozów, np.
sercówka (Car di um), pias kołaz (Mya), rogo wiec (Ma co ma), a także na le pian (Are ni co -
la) mogą przeżyć do jed ne go mie siąca w za marz niętym pias ku dna.

Z e pi fa u ny w li to ra lu obok śli maków (z na stępu jących rod zin: Ce rit hii dae,
Co ni dae, Cy praei dae, Ha lio ti dae, Hy dro bii dae, Pa tel li dae, Tro chi dae, Trun ca tel li dae),
z któ rych na jpows zechniej wy stępu jącym jest Lit to ri na, cha rak te ry stycz ne dla
tej strefy są pąkle, z bard zo pows zechnym u wybrzeży eu ro pejskich ga tun kiem
Ba la nus ba la noi des, oraz z małży omułek My ti lus. Po niżej strefy pąk li, tuż na
styku z subli to ra lem spo tyka się śli ma ki dra pieżne. W więks zości mórz do mi nu -
ją tam śli ma ki z rod za jów Pur pu rea (Nu cel la) i Thais oraz z os koru pio nych: Mitra,
Pha sia nel la, Pte ro cera i Xe no pho ra. In fau na strefy li to ra lu piasz czy ste go skła da się
z form mocno zbu do wanych, mogących się za ko pać albo ryć tu ne le w dnie,
lub z form mi kro sko pi jnych, ży jących w przestr ze niach międ zy zi ar na mi
pias ku. Do najszy bciej zagr ze bu jących się na leżą: gar ne le (Cran gon), obu no gi
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z rod za ju Hau sto ri us oraz kra by, ta kie jak Eme ri ta. Spośród zwierząt ry jących
na leży wy mi e nić brzyt wy morskie (En sis). Miesz kańcy dna mu li ste go to
w wię kszo ści zwierzęta drob ne, jak wie losz cze ty, lub ży jące w mule obu no gi
z ro dza ju Co ro phi um. Zwierzęta strefy li to ra lu sta no wią żer dla pta ków, szcze -
gó l nie w okre sach odpły wu, kie dy są łat wo dostęp ne. 

Sub li to ral obe j mu je stre fę z bo gatą we ge tacją glo nów, szcze gó l nie wiel -
komor sz czy nów i li sto w nic. Jest to stre fa o du żej róż no rod no ści zwierząt, dla
któ rych ro śli ny sta no wią schro nie nie, zaś nie wie le z nich żywi się glo na mi.
Wyjątek sta no wi śli mak tyłoskrze l ny Ap ly sia, któ ry żywi się za rów no kras no ro -
sta mi jak i bru nat ni ca mi. Ro śli ny sub li to ra lu po ro ś nię te są bo gatą fauną
mszy wiołów i stułbiopławów. Mszy wioły i stułbiopławy wy stę pują rów nież
na ska l nych załomach, łącz nie z uk wiałami. W gro tach tej stre fy żyją ośmio r -
ni ce i dra pie ż ne ryby mu re ny o wę go rzo wa tym kształcie. Li cz ne są ta k że ba r -
w ne śli ma ki na go skrze l ne; w re jo nach nie co ni ż szych, w stre fie kra s no ro stów 
wa pien nych, prze wa żają wie l kie fo r my dra pie ż ne: Buc ci num, Cas sis, Mu rex
i Cha ro nia. W sub li to ra lu obe c ne są ta k że kra by, np. u wy brze ży An glii żyją
wśród omułków duże kra by ja da l ne – kie sze ń ce (Can cer pa gu rus). Do ryb stre fy
sub lito ra l nej na leżą mię dzy in ny mi wa r ga cze, cie r ni ki i ta sze. Z in fa u ny ty -
po wy mi są ro go wiec (Ma co ma), na le pian (Are ni co la), se r ców ka (Car dium), wie -
lo szcze ty Ne re is i Py go spio, kre we t ki Cran gon i Le an der w wo dach chłod nych
oraz Pe na e us  z tro pi ków. Na czy stym pia sku wie lu mórz – ar kty cz nych,
chłod nych, a na wet ciepłych – li cz ny jest ro dzaj małża Ve nus. Liczne są ta k że
roz gwia z dy z ro dza jów Aste rias  i Aste ro pe c ten. Dno mu li ste od ki l ku na stu do
około 100 m na wy brze żach wie lu mórz za mie sz kałe jest przez gę ste sku pie -
nia wę żo wi deł z ro dza ju Am p hiu ra i Am p hio dia, będące stra sz li wy mi dra pież -
ni ka mi, zaś na gład kim dnie obe c ny jest je żo wiec Echi no car dium cor da tum.

Ba tial, sie d li sko wy kształco ne na sto ku kon ty nen tal nym po ni żej 200 m
głębo ko ści, jest dość bo ga te, a prze de wszy stkim zróż ni co wa ne. Obe c ne są tam
gru py zwierząt sta re z geo logi cz ne go pun ktu wi dze nia, jak np. li lio w ce. Ponad -
to chara ktery sty cz ne są ko lo ro we ko ra le, gąbki o szkie le cie krze mion ko wym
(Eup le c tel la). Spo śród ryb sto ku kon ty nen tal nego trze ba wy mie nić prze ra zę (Chi -
ma e ra), o du żej głowie, wie l kich oczach, płetwach pie r sio wych przy po mi -
nających skrzydła i roz ciągnię tym bi czo wa tym ogo nie.

Aby sal za sied la znacz nie zre du ko wa na licz ba ga tunków, w więks zości kos -
mo po li tycznych, wśród których wyo dręb nić można dwie grupy: muło ja dy
i dra pie ż ni ki. Z muło jadów do mi nu ją przez roczy ste strzykwy z rzędu Ela si po da.
Po nad to w dużych ilościach wy stępu ją wężo widła z rod za ju Am pho phiu ra,
rozgwiaz dy z przed sta wi cielami z rod ziny Porcel lana ste ri dae oraz wie losz cze ty
i ki ku t ni ce. Właściwy mi dra pieżni ka mi na tych głębo kościach są niektóre
rozgwiaz dy, a prze de wszystkim ryby z rod za jów: Ster nop tyx, Gi gan tu ra i Sty le -
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pho rus. Wraz z głębo kością licz ba ga tunków zwierząt ma le je, jednak nie za ni ka
całko wi cie. W ro wach oce a nicznych stwierd zo no nie spełna 400 ga tunków. Na
tych głębo kościach do mi nu ją strzykwy, sta no wiące pra wie 90% wszystkich
zwierząt. Obecne są tam także uk wiały, wie losz cze ty, skoru pia ki, drob ne małże
i spe cy fi cz ne nit ko wa te ro ba ki Pogo no pho ra. 

4.2.3. Zbio ro wi ska

Zróżni co wa nie me cha nicz ne podłoża i os adów den nych oraz spe cyfi ka wa -
runków eko lo gicznych różnych bio topów dna morskie go stwar za wa run ki do
wyo dręb ni e nia się swoi stych zbio ro wisk ga tunków o cha rak ter ze bio ce noz. 

Zbio ro wi ska na ska l ne

Stro me wybrzeża morskie są ska li ste i sta no wią obok raf ko ra lowych na jbo -
gats zy w ga tun ki bio top morski. Przyczy na tego tkwi w sta bil ności podłoża,
czyn ni ka szczegól nie ważne go dla form se syl nych i półse syl nych, które zna jdu -
ją (do tyczy to tych ostat nich) schro ni e nie w spęka niach i zagłębi e niach skal -
nych. Po nad to skały są za sied la ne przez formy boru jące, które po wo du ją
zwięks za nie po ro wa tości w li tym podłożu. Podłoże ska li ste, wsku tek in ten -
sywne go obu miera nia w re jo nie li to ra lu, poz ba wio ne jest os adów, co ma
szczegól ne znacze nie w os ad za niu się i przyt wierd za niu do podłoża dużych
glonów. Dzięki temu skały po rośnięte są „łąka mi” glonów, które sta no wią
dosko nałe schro ni e nie dla wie lu zwierząt, w tym rów nież miejsce dla bez -
piecz ne go ich roz ro du. 

Skały jako so lid ne miejsce przycze pu potrzeb ne są rów nież dla wie lu
osiadłych  bez krę gow ców (Po ri fe ra, Cni da ria, Po ly chae ta- se den ta ria, Bi val via,
Bryozoa, Cir ri pe dia) oraz licznych żachw (Asci dia cea). Wie le z nich chro ni swo je
ciało wa pi en ny mi okry wa mi, które po obumar ciu zwierzęcia zo sta ją na po -
wierz chni skały, tworząc na niej in kru stacje. Po dob nie in krustu ją podłoże kras -
no ro sty wa pi en ne (Li thotham ni on, Li tho phyl lum, Pseu do li tho phyl lum). Tak więc na
po wierz chni skał twor zy się nowa struk tu ra podłoża chęt nie za sied lana przez
meio faunę.

Zbio ro wi ska podłoża mo bi l ne go

Podłoże mo bil ne, mu li ste, a szczegól nie piasz czy ste, stwar za trud ne wa run -
ki do za kot wicze nia się or ga niz mów na dnie. Jest to czyn nik eko lo gicz nie
istotny w stre fie li to ra lu, gdzie ruchy wód po wo du ją me cha nicz ne prze miesz -
cza nie podłoża. Im głębiej, tym znacze nie tego zja wis ka jest coraz mniejsze. Dla -
te go też podłoże piasz czy ste i piasz czy sto- mu li ste za sied lo ne jest przez trawy
morskie (Zo ste ra, Po si do nia), które wra sta ją w dno kor ze nia mi. Spośród glonów
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licz ne są drob ne mi kro sko pi jne ga tun ki, z okrze mek i si nic – za sied la jące gór ne
warstwy os adów. 

Zwierzęta za sied la jące podłoże mo bil ne na leżą do ty po wej in fauny, re pre -
zen to wa nej przez przed sta wi cie li różnych jed no stek tak so no micznych: Cni da ria, 
Pria pu li da, Bi val via, Sca pho po da, niektóre Ga stro po da, Si puncu li da, An ne li da, Cru sta -
cea, Bra chio po da, Pogo no pho ra, Echinoder ma ta, En terop neu sta. Rów nież obecne są
Ce pha loch or da ta i niektóre ryby kostnosz kie le to we, jak węgor ze, a prze de wszy st -
kim pła stu gi. Bard zo istotnym ele men tem za sied la jącym os a dy den ne jest meio -
fau na i mi kro fau na bytu jąca w przestr ze niach międ zy cząst ka mi os adów, tzn.
ży jąca w wod zie ka pi lar nej. Ten in ter stycjal ny psam mon skła da się z pier wo t -
nia ków oraz małych ro ba ko wa tych bez kręgow ców.

Rafy ko ra lo we

Rafa ko ra lo wa jest spe cyficzną bio ce nozą wyt wor zoną przez maso wo wy -
stępu jące or ga niz my, które bu du ją swo je twar de części ciała z wap nia, a po nad -
to mają zdol ność warstwo we go wzro stu. Pod stawę struk tu ralną tej bio ce nozy
sta no wią ko ra le madre po ro we. Twor ze nie się raf ko ra lowych ma za sięg ogra -
niczony. Wy stępu ją one zasad niczo w pa sie wód ciepłych, ogra niczonym 30° sze -
ro kości geo gra ficz nej północnej i 30° sze ro kości geo gra ficz nej połud nio wej, gdyż
op ty mal na tem pe ra tu ra roz wo ju ko ra low ców wyno si około 23–25°C. Pas ten nie
jest za sied lony przez rafy równo mier nie, brak ich pra wie zu pełnie na za chod -
nich wybrzeżach kon ty nentów, w re jo nach up wel lingów, gdzie na stępu je
wynos ze nie zimnych wód głębi nowych. Ważnym eko lo gicz nie czyn ni kiem jest
czy stość wody. Za wie si na gro mad ząc się na po wierz chni ko ra li ogra nicza ich
rozwój. Po nad to ko ra le uza leżnio ne są od dostępu od po wied niej ilości światła
ze względu na sym biozę z grupą mi kro sko pi jnych, brązo wożółtych glonów,
tzw. zooxan tel li (sta di um we ge ta tywne bruzdnic z rod za ju Gym nodi ni um).

Ze względu na cha rak ter wyksz tałce nia rafy wyróżnia się trzy pod sta wo we
typy: 1) rafy przybrzeżne (bez pośred nio przy le ga jące do lądu, przy odpły wie
odsła nia się obszerny płas ki szczyt rafy), 2) rafy ba rie ro we lub za po ro we (od -
dzie lo ne od lądu pa sem wody – la guną; na jleps zym przykła dem jest Wiel ka
Rada Ko ra lo wa), 3) rafy za to ko we albo ato le (na ot war tym mor zu w kształcie
prze ry wa ne go lub – rzad ziej – zam knięte go pierści e nia, obe jmu jące go nie kie -
dy głęboką la gunę spo ko jnej wody). Na te mat powsta nia raf ko ra lowych ist nie je 
wie le teo rii (m.in. teo ria Dar wina), jednak na ra zie pro blem ten jest ciągle
sporny i nie zna le zio no do tychczas wy jaśni e nia, które było by pows zechnie
zaak cep to wa ne. 

Pod sta wowym skład ni kiem raf ko ra lowych są ko ra low ce sześcio pro mi en ne
(He xa coral lia). Re jon at lan tycki jest znacz nie ubożs zy w formy, bo wy stępu je tam 
za led wie 35 ga tunków z 26 rod za jów, w porówn a niu z re jo nem indo -
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pacyficznym z 700 ga tun ka mi i 80 rod za ja mi. Na jważniejsze rod za je ko ra li to:
Acro po ra, Madre po ra, Po ri tes, Me an dri na, Fa via, Fun gia. Poza ko rala mi w twor ze niu
raf uczestniczy wie le in nych or ga niz mów. Rafy w re jo nach Mor za Ka raibs kie go
i Za to ki Mek sykańskiej bu do wa ne są przez hy dro po lipy z rod za ju Mil le po ra,
zna ne pod na zwą ko ra li ogni stych lub parzących, ma jących szkie let zbu do wany 
z węgla nu wap nia. U wybrzeży Brazy lii i Afry ki Połud nio wej spe cyficz ne rafy
tworzą wie losz cze ty z rod za ju Sa bel la ria, dzięki bu do wanym przez sie bie dom -
kom, co przy ich masowym wy stępo wa niu daje zbitą masę o gru bości ki l ku me -
trów. W li to ra lu Mor za Śród ziem ne go rafy do wyso kości 1 m tworzą, za wiera jące
węglan wap nia, kras no ro sty z rod za ju Li thotham ni on.

Rafy ko ra lo we sta no wią na jbo gatszą i na jbard ziej uroz mai coną bio ce nozę
morską. Stars ze części rafy po ra sta ją ma kro glony spośród zie le nic i bru nat nic.
Sta no wią one schro ni e nie dla licznych zwierząt, za pew nia jąc dobre wa run ki po -
kar mo we, tleno we i ochronę przed dra pieżca mi. Struk tu ra po ro wa ta rafy stwa -
rza ogromną różno rod ność sied lis kową, stąd obecna jest zróżni co wa na fau na
wa gil na (kra by i inne skoru pia ki) obok licznych form osiadłych, jak ja mochłony, 
mszy wioły i mięcza ki. Wie le ga tunków świdru jących małży, wie losz czetów
i gąbek żyje w wa pi en nym szkiele cie ko ra li, który zjadany jest zwy kle przez
licz nie obecne w ra fach strzykwy. Prze bo ga ta jest fau na ryb, która dla obsza ru
Indo pacyfi ku wyno si około 2200 ga tunków.

4.2.4. Bio ma sa

We wszystkich sze ro kościach bio ma sa li to ra lu i subli to ra lu jest znacząco
wyżs za od bio ma sy ba tia lu i aby sa lu. W li to ra lu bio masę liczy się w ki lo gra -
mach. Rzu tu je na to obecność ma kro glonów, szczegól nie morsz czynów i li stow -
nic spośród bru nat nic, w mniejszym stop niu zie le nic i kras no ro stów, a także
mors kich traw. W Oce a nie At lan tyck im w sze ro kościach umi ar ko wanych bio ma sa
glonów wyno si śred nio około 35 kg/m2, może jednak osiągnąć war tości większe,
do 100 kg/m2. W tro pi kach jednakże jest znacz nie niżs za i nie prze kracza
1–2 kg/m2. Na szel fie bio ma sa zoo ben to su śred nio wyno si 100–150 g/m2, zaś
w aby sa lu cen tral nej części oce a nu osiąga za led wie 0,05–0,1 g/m2 i mniej.
Najmniejsze war tości bio ma sy (0,005 g/m2 i mniej) stwierd zo no w oli go tro -
ficznych re jo nach cen tral nej cyr ku lacji w obu półku lach. W stre fie rów ni ko wej
bio ma sa wzra sta 10- krot nie (0,054 g/m2), jednakże szczegól nie wyso ka jest ona
poza re jo nem tro pików, np.: międ zy 50° a 65° sze ro kości północnej osiąga
1–5 g/m2 i więcej. 

W Oce a nie Spo ko jnym bio ma sa ben to su cha rak te ry zu je się dużym zróżni -
co wa niem, na jwiększe war tości stwierd za się w subli to ra lu, choć i tu obecna jest
duża mo za i ko wa tość. Na przykład na tej sa mej głębo kości w stre fie
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przybrzeżnej Mor za Kamczac kiego i Ochoc kiego bio ma sa zoo ben to su może wa -
hać się od kil ku do kil kud zi e sięciu ty sięcy gramów na 1 m2. W na jzim niejszych
re jo nach oce a nu bio ma sa bez kręgow ców wyno si śred nio do 100 g/m2. W stre fie
bo real nej śred nia bio ma sa zoo ben to su osiąga u brzegów za chod nich 350 g/m2,
zaś u wschod nich 250 g/m2, a dla roślin no tu je się 3–4 kg/m2, na to miast dla ła wic
omułka 10–12 kg/m2. W stre fie tro pi kal nej wyno si ona 100 g/m2. Na półku li
połud nio wej w kie run ku ku Ant ark tyd zie bio ma sa wzra sta. Śred nio bio ma sa
ben to su w subli to ra lu Ant ark tydy wyno si 640 kg/m2. Rów nież w tro pi kach
można zna leźć re jony o dużej bio ma sie, są to rafy ko ra lo we, np.: bio ma sa dla raf 
brze gowych No wej Gwinei, No wej Ka le do nii i Au stra lii osiąga war tość do
6–10 kg/m2. Prze su wa jąc się ku głębi nom bio ma sa ben to su zmniejsza się pra wie
milion razy. W ubo gich re jo nach aby sa lu bio ma sa zaws ze jest niżs za od 1 g/m2,
a w wie lu miejscach nie osiąga 0,05, a na wet 0,01 g/m2. 

W Oce a nie In dy j skim roz mie sz cze nie ben to su wy ka zu je wy raźną wy spo -
wość. Dla tro pika l ne go li to ra lu szcze gó l nie chara ktery sty cz na jest prze mien ność 
bar dzo ubo gich i bar dzo bo ga tych od cin ków wy brze ża. Prze grza ne pia sz czy ste
pla że kon ty nen tów i li cz nych wysp, o ni skiej za wa r to ści ma te rii or ga ni cz nej,
skąpo są za sie d lo ne przez fa u nę. Jej bio ma sa osiąga tam za le d wie ki l ka gra mów
na metr kwa dra to wy. Rów nież ubo gi jest ben tos li to ra lu ila ste go, wy stę pujący
za zwy czaj w la gu nach i w po bli żu ujść rze cz nych. Nie zna cz ny wzrost bio ma sy
no tu je się w li to ra lu połud nio wo-wschod niej Afry ki i południo wo- za chod niej
Au stra lii (15–20 g/m2). Je dy nie li to ral nie któ rych wysp suban tar kty cz nych cha ra k -
te ryzu je się bio masą śred nio osiągającą 500 g/m2 i nie kie dy wię cej. W za ro ślach
man gro wych – naj bar dziej chara ktery sty cz nym ele men cie tro pika l ne go wy brze -
ża Oce a nu In dy j skie go – bio ma sa ben to su osiąga naj wię ksze wa r to ści do 5–8
kg/m2, a nie kie dy i wię cej. Ta k że duża jest bio ma sa raf ko ra lo wych, mająca jed -
na k że naj wię ksze wa r to ści nie w li to ra lu, a w gó r nych wa r stwach sub li to ra lu,
gdzie by tują bru na t ni ce, do 5–10 kg/m2. Po ni żej 50 m głębo ko ści bio ma sa szy b ko 
ma le je. Na głębo ko ściach około 1000 m moza i ko wa tość roz mie sz cze nia bio ma sy
za cie ra się i jej wa r to ści są pra wie jed no rod ne, w gra ni cach od 1,76 do 2,75 g/m2.
Ben tos stre fy aby sa l nej jest bar dzo ubo gi. Je dy nie w Mo rzu Ara b skim bio ma sa
fa u ny de nnej tej stre fy osiąga wa r to ści 1,9 g/m2. W aby sa lu Za to ki Ben ga l skiej
bio ma sa ben to su waha się od 0,11 do 0,45 g/m2. Ob sze r na, cen tra l na część oceanu
jest bar dzo ubo ga w fa u nę, któ rej śred nia bio ma sa wy no si za le d wie 0,04 g/m2.
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4.3. Ne kton

Ne kton obe j mu je wszy stkie wię ksze or ga ni z my ob sza ru nery ty cz ne go
i ocea ni cz ne go, któ re po ru szają się akty w nie w toni wod nej. Mo ż li wość roz -
działu małych form ne kto nu od du żych form plan kto nu jest trud na. Akty w ność 
prze mie sz cza nia się plan kto nu, mimo nie kie dy od ległych wę dró wek pio no -
wych, jest ogra ni czo na, gdyż nie są one w sta nie prze ciw sta wiać się prądom
oce a ni cz nym, co jest atry bu tem form ne kto no wych. 

4.3.1. Skład 

Spośród bez kręgow ców ty powy mi or ga niz ma mi nek to niczny mi są kal ma ry
(De cabran chia) z gło wo nogów. Za sied la ją one cały pe la gi al, od li to ra lu aż po naj -
wię ksze głębiny. W wo dach po wierz chniowych wy stępu ją dobrze pozna ne 2 ro -
dzi ny Lo li gi ni dae i Om ma stre phi dae, z ty powy mi dla Mor za Północne go ga tun ka -
mi Lo li go vul ga ris i Lo li go for be si. W głębinach obecne są nie zło wio ne do tychczas
w całości formy ogromnych kal marów, o których ist ni e niu wia do mo na pod -
sta wie do wodów posz la kowych, a mi a no wi cie wyr zu conych na brzeg ra mion
sięga jących 18 m dłu gości lub śladów po przys sawkach na skór ze wa le ni,
o śred ni cy 12–15 cm. 

Ne kton jako fo r ma cję eko lo giczną bu dują prze de wszy stkim krę go w ce. Spo -
śród ryb chrzę stnosz kiele to wych w toni wod nej obe c ne są 2 ro dza je płasz czek:
Man ta i Mo bu la, ży wiących się plan kto nem, oraz duże fo r my re ki nów, w wię k -
szo ści dra pie ż ni ków, na to miast dro b ne ga tun ki związa ne są zwy kle z dnem.
Wię kszość ryb kost nosz kiele to wych za li cza na jest do ne kto nu, jak np.: śle dzio -
wa te, ma kre lo wa te, tuń czy ko wa te, do rszo wa te i wie le in nych. Ne kto ni cz ny tryb 
ży cia pro wadzą żółwie mo r skie (Cha lo nioi dea) pływające swo bod nie na długie
dys tan se w epi pe la gia lu oce a ni cz nym, wy chodzące na brzeg je dy nie w celu
złoże nia jaj. Z ssa ków swo bod ny mi pływa ka mi, związa ny mi całym cy klem ży -
cio wym z to nią wody, są wa le nie (Ce ta cea), tak fi sz bi now ce ży wiące się plan kto -
nem, jak i dra pie ż ne zę bo w ce (ka sza lo ty, mo r świ ny, de lfi ny i orki), oraz inne
roz mna żające się na lądzie, np. wie le ga tun ków fok. 

4.3.2. Dy na mi ka ru chu 

Cechą wyróżnia jącą nek ton jest jego duża łat wość w po rus za niu się. Spo wo -
do wa ne jest to z jed nej stro ny hy dro dy na micznym, czy li opły wowym kształtem 
ciała, z dru giej zaś silną mus ku la turą. Ga tun ki z różnych grup tak so no micznych 
wyka zu ją da le ko idącą kon wer gencję w kształcie ciała, co jest wy razem ich
ad ap ta cji  do śro do wis ka i try bu życia, jaki pro wad zą. Kal ma ry o tor pe do wa tym
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kształcie po rus za ją się ru chem odr zu towym. Man ty o płas kim i rozłoży stym cie -
le prze miesz cza ją się po su wiście dzięki fa li stym ruchom dobrze rozwi niętych
płetw pier siowych. Re kiny, ryby kostnosz kie le to we oraz więks zość mors kich
ssaków prze su wa ją się dzięki si nu soi dal nym ruchom dobrze umięśnio ne go
ciała. Tak więc w pły wa niu tych or ga niz mów istot nie jszą rolę od gry wają sku r -
cze mięśni tuło wia niż ruchy płetw. Przy skurczu mięśni powsta je tzw. szty wna
fala, rosnąca ku tyło wi ciała (nasad zie ogo na). Szybkość ru chu tej „sztywnej fali” 
jest więks za niż szybkość ru chu ryby – różni ca ta po wo du je po py cha nie ryby ku 
przo do wi. Płet wa grzbie to wa służy prze de wszystkim jako swe go rod za ju kil,
na to miast płetwy brzusz ne i pier sio we – jako sta tecz ni ki. 

W więks zości ryby są sto sun ko wo szybki mi pły wa ka mi. W ciągu jed nej se -
kun dy przeby wa ją dy stans około dzi e sięciu dłu gości ciała. Pręd kość ru chu śle -
dzia i jemu pokrewnych wyno si prze cięt nie 3 dłu gości ciała na se kundę. Pręd -
kości ru chu dużych ryb są im po nu jące, np. tuńczyk przeby wa 13,4 dłu gości
ciała w ciągu se kun dy. Jest on szczegól nie przy sto so wany do szybkie go pły wa -
nia. Ma ideal nie opły wo we ciało do tego stop nia, że płet wy pier sio we i brzusz ne 
mogą być wciąg nięte w specjal ne zagłębi e nia ciała, nie sta no wiąc żad ne go do -
dat ko we go opo ru przy dużych pręd kościach. Prze cięt nie tuńczyk po rus za się
z prę d ko ścią 60 km na god zinę. Po dob ną pręd kość osiąga fin wal, zaś del fin
i płet wal błękitny oraz żółw skór za sty – około 30 km na god zinę. 

Spe cyficznym ty pem ru chu cha rak te ry zu ją się tro pi kal ne ryby la ta jące (Exo -
coe ti dae), które w uciecz ce przed dra pieżca mi wys ka ku ją z wody w po wietrze.
Przed wys ko kiem ryba szybko podpły wa pod po wierz chnię wody ze zwi nięty -
mi wzdłuż ciała płet wa mi brzuszny mi i pier siowy mi, rozwi ja jąc pręd kość do
15–20 mil na god zinę. Ogon wów czas wy ko nu je szybkie śru bo wa te ruchy, około 
15 uder zeń na se kundę. Osiąga jąc na jwyżs ze wznie si e nie na fali i usta wia jąc się
zwy kle pod wiatr, wyr zu co na siłą roz pędu z wody roz poście ra płet wy brzusz ne
i lo tem szy bow cowym opa da na po wierz chnię wody, przeby wa jąc w po wietrzu
4–20 s. Prze ważnie ryba wy ko nu je je den „skok”, zdar za się czasami se ria 3–4,
wy konanych je den po dru gim. Dłu gość „sko ku” może być różna, nie kie dy na -
wet do 200 m. 

Ważnym ele men tem eko lo gicznym dla or ga niz mów nek to nowych jest ko -
nieczność utr zy ma nia się w toni wod nej. Po nie waż ciężar ich ciała jest zaws ze
więks zy od cięża ru właści we go wody, aby utr zy mać się na da nej głębo kości
muszą się prze miesz czać wy ko nu jąc ruch. Aby stra ty ener gii związa ne z tym ru -
chem były jak najmniejsze, wyksz tałciły się pew ne przy sto so wa nia zmier za jące
do ob niże nia cięża ru właści we go ciała. Są nimi pokła dy tłusz czu u re kinów
i wa le ni oraz ta kich ryb jak tuńczyk i ma kre la, pewną rolę w tych przy sto so wa -
niach od gry wa rów nież pęcherz pławny. Jest on właśnie or ga nem hy dro sta -
tycznym. Sąd zi się, że jego rola jest znacz nie więks za u ryb słod ko wodnych, niż
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u ryb mors kich. Może on być wyksz tałcony jako uwy pu kle nie je li ta połączo ne
z prze wo dem po kar mowym lub całko wi cie zam knięty. Re gu lacja za war tości ga -
zo wej pęcher za od by wa się bądź to przez przełyk, bądź – w wypad ku zam -
knięte go – za po mocą tzw. owa lu, or ga nu umiesz czo ne go w tyl nej części
pęcher za pław ne go, sil nie un aczy nio ne go. W pierws zym wypad ku re gu lacja
ob jętości pęcher za pław ne go jest szybsza niż w dru gim. 

Or ga niz my nek to no we prze miesz cza ją się w toni wod nej albo po je dynczo,
albo w gru pach rod zin nych, np. wa le nie i foki, lub w dużych sku pis kach
tworząc ła wi ce. Sa motny tryb życia pro wad zą dra pieżni ki sto jące na szczycie pi -
ra midy tro ficz nej. Po jęciem ła wi ca można określić zbio ro wis ko ryb, w którym
roz miesz cze nie i ukie run ko wa nie posz czegól nych os ob ników jest jedna ko we.
Skłon ność do twor ze nia ła wic jest ty po wa dla ryb pe la gicznych. Wiel kość ła wic
jest różna. Ob ser wo wa no w Mor zu Północnym ła wi ce śled zi o dłu gości 15–17
km i sze ro kości 5 km. Roz ległe ła wi ce tworzą ga tun ki na leżące do ma kre lo wa -
tych, a szczegól nie śled zio wa tych, jak śledź, sardyn ka, sardy ne la, kil ka, szprot,
sar de la i in. Kształty ła wic są różne: płas kie, ko li ste, elip soi dal ne, łu ko wa te itp.
Stwierd zo no, że kształt za leży w dużej mier ze od uwarstwi e nia ter micz ne go.
Gdy warstwa wody po wierz chnio wej, nagr za nej jest ci en ka, ła wi ca przy jmu je
kształt płas kie go koła. Gdy warstwa wody nagr za nej jest więks za, ła wi ca ma
kształt łuku. Struk tu ra ła wi co wa jest stała i roz pa da się do pie ro pod wpły wem
bard zo sil nych bodźców. Gdy zaistnie je ja kieś nie bez pieczeństwo, ryby wy da la -
ją specjal ne sub stancje alar mu jące, zbi ja ją się ciaśniej i jed nocześnie zwra ca ją się 
fron tem w stronę źródła zagroże nia. Na pod sta wie wie lu badań stwierd zo no, że 
głównym zmysłem utr zy mu jącym posz czegól ne os ob ni ki w ła wicy jest wzrok.
Ryby śle pe i ryby po grążo ne w całko wi tej ciem ności nie tworzą ła wic. Struk tu ra
ła wi co wa o zmierz chu ule ga roz luźni e niu. To, że ła wi ce w nocy nie roz pa da ją
się całko wi cie, za chod zi dzięki zdol ności wyczu wa nia in nych os ob ników
węchem i za po mocą fal aku stycznych wykry wanych or ga nem li nii bocz nej. Ła -
wi ce, co prawda o nie dużych roz mi arach, tworzą rów nież dra pieżni ki; spo wo -
do wa ne jest to łat wiejszym uzys ki wa niem suk ce su przy po lo wa niu w gru pie. 

4.3.3. Wę drów ki

Ze względu na za kres wędrówek wyo dręb nia się dwie grupy ryb. Ga tun ki
za sied la jące i wędru jące w mor zach (tha lasso bion ty) oraz ga tun ki słod ko wod ne
(po ta mo bion ty) – sta no wią grupę określaną na zwą ho lo biontów. Dru ga gru pa
to am phi bion ty, czy li ga tun ki dwuśro do wis ko we, które na tarło uda ją się z mo -
rza do rzek – są to formy ana dro micz ne (po ta mo to ka), lub od wrot nie wędru jące 
z rzek do mor za, gdzie od by wa ją tarło – są to formy katadro micz ne (tha las so to ka).
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U re kinów i płasz czek zna ne są wędrówki za że rem, które nie wyka zu ją re -
gu lar ności se zo no wej. In aczej jest u ryb kostnosz kie le towych, których
wędrówki mają cha rak ter że ro wis ko wo- tar lis kowy, są więc ele men tem skła -
dowym bio lo gii ga tun ku. Dla każde go ga tun ku można określić dokład nie
marsz rutę i okres wędrówek. Jako wy brany przykład niech posłużą wędrówki
północnoat lan tyckie go śled zia (Clu pea ha ren gus). Ga tu nek ten obe jmu je wie le
geo gra ficznych i eko lo gicznych ras, które mają spe cyficz ne dla sie bie obsza ry
sied lis ko we. Na przykład nor wes ki szel fowy śledź zbie ra się zimą duży mi ła wi -
ca mi na wybrzeżu nor wes kim, gdzie trze się od lute go do kwiet nia na głębo -
kości 40–70 m, przy tem pe ra tur ze około 5°C. Po dwu tygod niowym roz wo ju lar -
wal nym larwy pod noszą się ku gór ze, a po re sorp cji żółt ka przechod zą na dietę
plank to nową i po roku osiąga ją dłu gość 4 cm. Kie dy po 2–3 la tach jako około
30- cen ty me tro we mło de ryby zaczy na ją od da lać się od wybrzeży, po de jmu ją
trud wędrówki w pos zu ki wa niu poży wi e nia na zas ob ne że ro wis ka północne
w kie run ku Spits ber ge nu, aby po tem wrócić w re jony swoich tar lisk. Śled zie te
doży wa jące 20–25 lat wy ko nu ją pod czas swe go życia kil ka krot nie tę trasę. 

Rów nież ściśle określo na jest tra sa wędrówek ryb dwuśro do wis kowych.
Wśród ga tunków ana dro micznych na jle piej pozna ne są wędrówki ło so sio wa -
tych – ło so sia pacyficz ne go z rod za ju On corhync hus i ło so sia at lan tyckie go Sal mo
sa lar. Prze bieg wędrówek u obu rod za jów jest po dob ny. Roz ród od by wa się
w gó r nym bie gu rze ki w mie siącach je si en nych. Wiosną wylęga ją się ze złożo nej 
na dnie strumi e ni ikry larwy, które już jako na ry bek spły wa ją z prądem w dół
rze ki, kie ru jąc się do mor za na że ro wis ka. Inny cha rak ter mają wędrówki
węgor zy, które jako ryby katadro micz ne żeru ją w wo dach słod kich, szczegól nie
w niżowych odcin kach rzek i przy ległych zbior ni kach z wodą stagnu jącą. Na
tarło wędru ją do Mor za Sar gas so we go, gdzie ikra składa na jest na głębo kości
400–500 m, czy li w warstwie sko ku ter micz ne go. Wylęgłe larwy nie sio ne
Prądem Za to kowym do ciera ją już po prze obraże niu do rzek, gdzie do ra sta ją
i po paru la tach, nie kie dy kil ku nastu, po de jmu ją wędrówkę roz rod czą. 

U żółwi mo r skich zna ne są wę drów ki roz ro d cze, któ re wy ko ny wa ne są
z dużą pre cyzją na tra dy cy j ne, tro pi ka l ne wy brze ża, gdzie mieszczą się ich lę go -
wi ska. Na przykład at lan ty cka po pu la cja żółwi ja da l nych (Che lo nia my das) że ru je 
na ro ślin no ści wzdłuż wy brze ża bra zyli j skie go. Wę drują one na roz ród na od da -
loną ponad 2,5 ty siąca km Wy spę Wnie bowstąpie nia, zna j dującą się w połowie
dro gi mię dzy Ame ryką Północną a Afryką. Tam też składają jaja i tam wy lę gają 
się młode, któ re naj pra wdopo dob niej nie sio ne Prądem Południo worów ni ko -
wym tra fiają na wy brze ża bra zy li j skie. W jaki spo sób do stają się na Wy spę
Wnie bowstąpie nia i zna j dują ją w bez kre sie wód oce a ni cz nych, na pra wdę
nie wia do mo. 
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Rów nież ssa ki mo r skie wy ko nują wę drów ki na od ległe dys tan se, mi grują
okre so wo na mie j s ca roz ro du opu sz czając bo ga te że ro wi ska, np. z fisz bi no w ców 
czy ni to hu m bak. Inne, jak orka będąca wy bi t nym dra pie ż ni kiem, spę dzają ży -
cie ko czo w ni cze na ciągłej włóczę dze w oce a nie. Są ga tun ki, któ rych wę drów ki
ogra ni czo ne są za się giem kon kre t ne go prądu ocea ni cz ne go i po ru szają się ra -
zem z nim za ta czając gi ganty cz ne koła. Je sz cze in nym przykładem jest foka po -
spo li ta, za mie sz kująca mię dzy in ny mi wody Is lan dii pro wa dzi pra wie osiadłe
ży cie, do lę go wisk wę dru je za le d wie na od ległość ki l ku na stu ki lo me trów, mimo
iż pływa zna ko mi cie. Tak więc wę drów ki żero wisko wo-lę go we są zja wi skiem
po wszech nym w śro do wi sku mo r skim.
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5. Bio lo gia roz ro du 

Roz mna ża nie jako atry but ży wej ma te rii re a li zu je się za sad ni czo dwo ma
spo so ba mi. Są to: roz ród we ge ta tyw ny (bezpłcio wy) i płcio wy. Pie r wszy z nich
po le ga na dzie le niu się or ga ni z mu na czę ści lub od dzie la niu się od nie go czę ści.
Z czę ści tych po pe w nych uzu pełnie niach i wzro ście może po wsta wać nowy, sa -
mo dzie l ny oso b nik. Spo sób płcio wy roz ro du po le ga na pro du ko wa niu ko mó rek 
zróż ni co wa nych płcio wo, czy li ga met (jaja i ple mni ki), któ re po połącze niu
tworzą zy go tę, z niej po wie lu skom pli ko wa nych prze mia nach wy kształca się
doj rzały or ga nizm. 

Roz mna ża nie bezpłcio we no to wa ne jest po wszech nie u ba kte rii, glo nów, grzy -
bów, mchów oraz u pier wo t nia ków, ja mochłonów, mszy wiołów i osłonic. Naj -
prostszą formą roz mna ża nia bezpłcio we go jest po dział or ga ni z mu ro dzi ciel skie go
na dwie czę ści, z któ rych ka ż da po uzu pełnie niu bra kującej po zo stałości sta je się
pełnowa r to ścio wym or ga ni z mem. Jądro dzie li się wów czas w prze wa żającej wię k -
szo ści przy pa d ków na dro dze mi to zy. Ten typ okre śla ny jest nazwą po działu pro -
ste go. In nym spo so bem jest roz mna ża nie przez pączko wa nie, ty po we np. dla
stułbi, kie dy nie wie l ka część ciała or ga ni z mu ma cie rzy ste go w po sta ci pączka od -
dzie la się i roz ra stając wy kształca nowy or ga nizm. Nie któ re zwie rzę ta, jak kra by,
roz gwia z dy i po zo stałe szkarłup nie, mają zdo l ność rege ne ro wa nia utra co nej czę ści
ciała. Jako spo sób roz mna ża nia się jest to wy kształco ne u ro ba ków w fo r mie fra g -
men ta cji. Po le ga na roz pa dzie or ga ni z mu ro dzi ciel skie go na li cz ne fra g men ty,
z któ rych ka ż dy daje początek no we mu oso b ni ko wi. Rów nież u roz gwiazd na wet
po je dyn cze ra mię może zre ge ne ro wać całego oso b ni ka. Nie zna jo mość tego zja wi -
ska po wo do wała, iż ho do w cy ostryg wyłapy wa li roz gwia z dy niszczące ho do w le,
roz ci na li je i wrzu ca li do wody w prze ko na niu, że tępią pla gę dra pież ni c twa. Jed -
na k że przez nie świa do mość po wo do wa li zwię ksza nie się li cze b no ści roz gwiazd. 
Te pro ste spo so by roz mna ża nia są dość po wszech ne. Czę ściej jed nak wy -
kształcają się spe cja l ne ko mór ki i narządy, któ re służą wyłącz nie pro ce so wi roz -
ro du. 
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W pro ce sie rozmnaża nia bez płcio we go pod sta wową rolę od gry wa ją za rod -
ni ki. Są to specjal ne komór ki, zwy kle o gru bej okry wie, ułat wia jącej przetrwa nie 
w nie sprzy ja jących wa run kach śro do wis kowych (zbyt nis kie lub wyso kie tem -
pe ra tu ry, sus za, itp.). Ten typ rozmnaża nia spo tykany jest międ zy in ny mi u ba -
kte rii, grzy bów i glonów, a spośród zwierząt u gąbek i mszy wiołów. Rośliny
wyżs ze rów nież rozmnaża ją się bez płcio wo, np. przez wyt war za nie kłączy. 

Pod sta wową cechą rozmnaża nia bez płcio we go jest to, że os ob ni ki po tom ne
są ge ne tycz nie iden tycz ne z os ob ni ka mi rod zi ciels ki mi. W efek cie pro wad zi to
do małej zmi en ności w po pu lacji ze względu na utrud nio ne zaistni e nie mutacji. 
Tak więc brak zmi en ności dzied zicz nej ogra nicza znacz nie możli wości przy sto -
so waw cze, a w kon sek wencji przy zmi a nie wa runków śro do wis kowych ta kiej
po pu lacji gro zi wy mar cie. Dla te go też rozmnaża nie bez płcio we z ewo lucy jne go
punk tu wid ze nia jest nie dosko nałe, choć eko lo gicz nie jest bard zo ważne, gdyż
wy da jne ilościo wo. Ma istot ne znacze nie w śro do wis ku mors kim, przy za sied la -
niu przez po pu lację dużych przestr ze ni. W toku ewo lucji wyksz tałcił się dosko -
nals zy bio lo gicz nie sposób rozmnaża nia, ja kim jest rozmnaża nie płcio we. Spo -
ra dycz nie spo tyka ne u or ga niz mów niżs zych, sta je się re gułą u roślin i zwierząt
bard ziej uor ga ni zo wanych. 

Zja wis ka płcio we za chod zą u pry mi ty wnych or ga niz mów, np. u bak te rii, które
nor mal nie dzielą się przez pod ział, jednak co pe wi en czas za chod zi pro ces ko niu -
gacji, czy li łącze nia się dwu komórek, pod czas które go na stępu je wy mi a na ma te -
riału ge ne tycz ne go. Na stęp nym eta pem roz wo ju zja wisk płciowych jest swoi sta
prze mi a na po ko leń. Po le ga ona na tym, że obok roz ro du bez płcio we go spo tyka się
co pe wi en czas rozmnaża nie płcio we. Jest to ty po we dla chełbi, której wol no pły -
wa jące me duzy, tworzące po ko le nie płcio we, pro du ku ją ga me ty męs kie i żeńskie.
Po ich połącze niu twor zy się zygo ta, z której rozwi ja się po lip – for ma osiadła. Jest
to po ko le nie bez płcio we, rozmnaża jące się we ge ta tywnie, z które go poprzez sta -
dium larwy powsta ją znowu me duzy. 

U wie lu glonów wy stępu je ty po wa prze mi a na po ko leń, kie dy po ko le nie
di ploi dal ne (spo ro fit) i po ko le nie haploi dal ne (ga me to fit) wy stępu ją na prze -
mi an po so bie. Oba te po ko le nia mogą być mor fo lo gicz nie iden tycz ne lub
bard zo się różnić, aż do tego stop nia, że jed no po ko le nie jest ogromną rośliną,
a dru gie jed no komór kową formą. 

Rozwi nięte w toku ewo lucji rozmnaża nie płcio we oraz di ploi dal ność dają
po pu lacji duże kor zyści przy sto so waw cze. Chod zi o cha rak ter al le li. Za mas ko -
wany w he te rozygo cie al lel re ce sy wny może oka zać się bard zo kor zy stny przy
ad ap tacji do zmi e ni o nych wa runków śro do wis ka.

Wie le ga tunków ro baków i pra wie wszystkie wyżej uor ga ni zo wa ne zwierzęta
wyt wor zyły specjal ne or gany służące do rozmnaża nia płcio we go. Go na dy, prze -
wo dy wy pro wad za jące i inne do dat ko we narządy mogą być po je dyncze, par zy ste
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lub wie lo krot ne. U kręgow ców rozwinęły się jesz cze różne ele men ty ana to micz -
ne ułat wia jące zes po le nie jaja i plem ni ka oraz za pew nia jące rozwój za rod ka.
Wie le zwierząt niżs zych jest obojna ka mi (her mafro dytyzm); każdy os ob nik ma
zarówno jądra, jak i ja jni ki i pro du ku je plem ni ki oraz jaja. Niektóre obojna ki są
zdol ne do sa mo zapłod ni e nia (np. pasożyty). Więks zość obojnaków zapład nia
się wza jem nie. Często sa mo zapłod ni e niu prze ciwd ziała nierównoczes ne dojrze -
wa nie ja jników i jąder (np. u ostryg). W świe cie zwierząt pa nu je jednak
rozdziel nopłcio wość, gdy dany ga tu nek po sia da or ga niz my męs kie i żeńskie. 

Przy oma wi a niu rozmnaża nia na leży wspom nień o par te no ge ne zie, czy li
dzie worództwie. Wy stępu je ona w różnych po sta ciach u wie lu grup zwierząt,
zarówno niżs zych jak i wyżs zych, jednak głów nie bez kręgow ców, a także u nie -
któ rych roślin. Po le ga ona na tym, że ga me ta żeńska rozwi ja się bez zapłod ni e -
nia. Rzad kie są przypad ki, kie dy po pu lacja skła da się wyłącz nie z sa mic
rozmnaża jących się tyl ko par te no ge ne tycz nie. W śro do wis ku mors kim zja wis ko
to no to wa ne jest bard zo rzad ko.

5.1. Ro śli ny

5.1.1. Roz mna ża nie bezpłcio we

Rozmnaża nie bez płcio we u roślin obe jmu je rozmnaża nie przez frag men -
tację plech i pod ział komórek oraz przez wyt war za nie za rod ników. Rozmnaża -
nie przez frag men tację plech lub tzw. ceno biów (zbiór komórek połączonych
ga la retą lub otoczonych wspólną ści aną komór ki macier zy stej) jest bard zo po -
wszech ne. W ten sposób rozmnaża ją się m.in. si nice, zie le nice tworzące wie lo -
komór ko we plechy, jak Uloth rix, Ulva, oraz z bru nat nic Sar gas sum i Fucus. Rów -
nież u niektórych bru nat nic i nie kie dy kras no ro stów wyt war za ją się wie lo -
komór ko we roz mnóżki, które po odd zie le niu się od macier zy stej plechy mają
zdol ność wyksz tałce nia no we go or ga niz mu. 

Na jprosts zym sposobem rozmnaża nia bez płcio we go glonów jed no komór -
kowych jest pod ział komór ki na dwie po tom ne wraz ze wszystki mi ele menta mi
struk tu ry komór ko wej. U niektórych glonów, np. z rod za ju Pe ri di ni um, przed
pod ziałem na stępu je uwol ni e nie ciała komór ki z pan cer zyka, który zo sta je wyt -
wor zony po pod zia le. U okrze mek i nie któ rych bruzdnic, np. Cera ti um, każda
z dwu wyt wor zonych komórek siostrzanych otr zy mu je połowę pan cer zyka
komór ki macier zy stej. Drugą połowę wyt war za pro toplast na nowo. Po nie waż
pan cer zyk okrze mek skła da się z dwóch nierównych części (wiecz ka i den ka),
w wy ni ku pod ziału, gdy den ko po pod zia le sta je się wiecz kiem, komór ki po -
chod zące z ge ner acji den ka wyka zu ją stop nio we zmniejsza nie roz mi arów.
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Przed całko wi tym skar le niem chro ni okrzem ki pro ces wyt war za nia auk sospor,
który poprzed zony jest ak tem płciowym. 

W roz mna ża niu bezpłcio wym pod sta wową rolę od gry wają za rod ni ki lub
spo ry (z łac. spo rae). U wię kszo ści glo nów za rod ni ki po wstają we wnę trzu ko mó -
rek. Są to tzw. en do spo ry. Po wstają one w za rod niach, czy li spo ran giach. Po
pę k nię ciu ścia ny spo ran gium wy do stają się na zewnątrz. Za rod ni ki, któ re po -
wstają przez od sznu ro wa nie czę ści ko mór ki, czy li nie we wnę trzu ko mór ki, na -
zy wają się eg zo spo ra mi. Nie któ re za rod ni ki opa trzo ne są wi cia mi i dzię ki temu
mają zdo l ność ru chu, zwą się zo o spo ra mi lub pływ ka mi. Nie ru cho me, po zba -
wio ne wici to ap la no spo ry. Nie któ re ap la no spo ry mają kształt ko mór ki ma cie -
rzy stej, czy li są to tzw. au to spo ry. Zo o spo ry, któ re mają wici w ko mó r ce ma cie -
rzy stej, a tracą je po opu sz cze niu ko mór ki, zwa ne są hemi zoo spo ra mi. U kra s -
no ro stów w pro ce sie prze mia ny po ko leń wy stę pują trzy typy ap la no spor: mo -
no spo ry, ka r po spo ry i te tra spo ry. Wie le ga tun ków glo nów ma zdo l ność wy twa -
rza nia tzw. za rod ni ków prze trwal ni ko wych, cha ra kte ry zujących się gru by mi
ścia na mi ko mór ko wy mi. Prze trwa l ni ki mogą two rzyć się swo bod nie, en doge -
ni cz nie w ko mó r ce, wów czas zwa ne są cy sta mi, lub są ści śle zro ś nię te ze ścianą
ko mór ki, w któ rej po wstają, są to aki ne ty (= ar tro spo ry = hy p no cy sty = hy p -
no spo ry). 

5.1.2. Roz mna ża nie płcio we

Roz mna ża nie płcio we u ro ślin za cho dzi na dro dze izo ga mii, he te ro ga mii
i oo ga mii. Zróż ni co wa nie to od no si się do mo bi l no ści ga met i wie l ko ści ga -
me ty że ń skiej w po rów na niu z męską. Wię kszość ro ślin w sta nie wege ta ty w -
nym ma ko mór ki hap loi da l ne – są więc one ha p lon ta mi. Wy two rzo ne przez
nie hap loi da l ne ga me ty, łącząc się, dają di p lo i dalną zy go tę. Gdy już w zy go -
cie za cho dzi me jo za, hap loi da l ne są ty l ko ga me ty. U in nych, w sta nie wege ta -
ty w nym, ko mór ki są dip loi da l ne (u tzw. di p lon tów), a hap loi da l ne są ty l ko
ga me ty, gdyż me jo za za cho dzi przy ich two rze niu. Do di p lon tów za li cza się
okrze m ki, nie któ re zie le ni ce (Ace ta bu la ria, Co dium), nie któ re bru na t ni ce (Fu -
cus, Sa r gas sum, As co p hyl lum) i ro śli ny na sien ne. Trze cią ka te go rią ro ślin są
hap lodi p lon ty, u któ rych w tra kcie jed nej on to ge ne zy wy od rę b nia się dwa
nie za le ż ne eta py. Są to dwa po ko le nia, ró ż niące się fa za mi jądro wy mi: z dip -
loi da l nej zy go ty po wsta je dip loi da l na ro śli na, zwa na spo ro fi tem, na któ rym
w spo ran giach wy twa rzają się po pro ce sie me jo zy hap loi da l ne spo ry, z nich
wy ra sta ha p lo i dalna ro śli na, zwa na ga me to fi tem, któ ra wy twa rza hap loi da l ne
ga me ty, a te po zapłod nie niu (czy li syn ga mii) dają dip loi da l ne zy go ty i wów -
czas cykl roz wo jo wy jest za mknię ty. Ga tun ki, u któ rych ga me to fit i spo ro fit są
od dzie l ny mi oso b ni ka mi, na zy wa się di p lo biontami, na to miast gdy cały cykl
roz wo jo wy za cho dzi na jed nym oso b ni ku, są to ha p lo bion ty.
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Na stępo wa nie po so bie, nie ja ko ryt micz ne, ko le jnych po ko leń: ga me to fi tu
da jące go ga me ty i spo ro fi tu – za rod ni ki, jest pows zech ne u roślin. U glonów
daje się wyróżnić 4 typy prze mi any po ko leń (rys. 7).

I. Typ na jprosts zy, no to wany jest u jed no komór kowych zie le nic, gdzie ga -
me to fit to ga me ty męs kie i żeńskie, z których po ko pu lacji powsta je zygo ta,
będąca jed no komór kowym spo ro fi tem. Zygo ta otacza się grubą ści aną komór -
kową, sta jąc się zygos porą, która po zaistni e niu me jozy dzie li się na czte ry za -
rod ni ki, będące równocześnie ga me ta mi i dla te go nazy wa ne go nos po ra mi. Jest
to typ prze mi any po ko leń cha rak te ry styczny dla haplontów. 
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Rys. 7. Typy prze mia ny po ko leń u glo nów

Źródło: E. Ma li no wski, Ana to mia ro ślin. PWN Wa r sza wa 1966.



II. Typ prze mia ny po ko leń chara ktery sty cz ny dla in nych ha p lon tów, u któ -
rych ga me to fit to wie loko mór ko wa ro śli na, osiągająca nie kie dy zna cz ne roz mia -
ry. Spo ro fit wy kształcony jest wyłącz nie przez zy go tę w po sta ci zy go spo ry,
z któ rej po me jo zie tworzą się zo o spo ry lub ap la no spo ry, a ka ż da z nich może
dać początek nici po to mnej. Taki typ prze mia ny po ko leń no tu je się wśród zie le -
nic z ro dza ju Ulo t hrix i kra s no ro stów w kla sie Ban giop hyce ae (np. Po rphy ra). 

III. Typ cha rak te ry styczny dla di plontów. Zwy kle są to glony, u których spo -
ro fit jest wie lo komór kowy i osiąga znacz ne roz mi a ry. Sta di um haploi dal ne jest
tu zre du ko wa ne do ga met. Jako ty powy przykład może posłużyć morsz czyn
(Fucus). 

IV. Typ na jbard ziej cha rak te ry styczny dla glonów, gdzie wy stępu je ty po wa
prze mi a na po ko leń. Obe jmu je on tzw. haplo di plon ty. Ga me to fit i spo ro fit są
wie lo komór ko we i po dob ne do sie bie mor fo lo gicz nie (prze mi a na izo mor ficz na)
lub różne pod względem kształtu (prze mi a na he te ro mor ficz na). Przykładów
tego typu prze mi any po ko leń dostarcza wie le glonów ty po wo mors kich,
spośród zie le nic (np. En te ro mor pha, Ulva, Clado pho ra), bru nat nic (np. Dictyo ta, La -
mina ria) i kras no ro stów (np. Po ly sipho nia). 

5.1.3. Spo so by roz mna ża nia się ki l ku grup ro ślin mo r skich

Chlo ro phyta (zie le nice). No to wa ne są różne sposo by rozmnaża nia bez płcio -
we go. U ga tunków jed no komór kowych za chod zi zwykły lub wie lo krotny mi to -
tyczny pod ział komór ki. Wie lo komór ko we lub wie lo jądro we plechy mogą pod -
le gać frag men tacji. Wyt war za nie zao patrzonych w wici spor jest w tej gru pie
glonów na jczęsts zym sposobem rozmnaża nia bez płcio we go. Pły wki te powsta ją 
albo przez wie lo krotny pod ział do wol nej komór ki w ples ze, albo we wnętr zu
specjal ne go zoos poran gi um. U form jed no komór kowych cała komór ka ma cie -
rzy sta sta je się zoos poran gi um. Opusz cza jące je komór ki to na jczęściej ak tywne
fo to tak tycz nie zoos po ry, mogące utra cić wici, lub bi er nie unos zo ne apla nos po ry.

W ro z mna ża niu płciowym u zie le nic obecne są pra wie wszystkie sta dia.
Naj pro stsze wy stępu je u jed no komór kow ców, np. u Chlamydo mo nas eug a me tos,
gdzie ko pu lu ją 2 komór ki, a ich za war tość jako ame boi dal ne izo ga me ty łączy się 
ze sobą. U in nych przed sta wi cie li tego rod za ju przed ko pu lacją za chod zi
właści wa ga me to ge ne za, pod czas której komór ka macier zy sta dzie li się na 2–64
komórek po tomnych. Te, jako izo ga me ty zao patrzo ne w wici, łączą się z in ny mi
ge ne tycz nie różny mi. Z zygot, w których za chod zi pod ział re duk cy jny, wy ra sta -
ją we ge ta tywne haplon ty. U wie lo komór kowych lub polie nergi da l nych
(komórcza kowych) zie le nic prze waża izo ga mia, zaś jed no pi en ność (mo noe cia)
i d wu pien ność (dioe cia) wy stępu ją obok sie bie. W tym dru gim, rzads zym
przypad ku (np. u Uloth rix, Ulva, Clado pho ra) ge no ty po we kształto wa nie się płci
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na stępu je pod czas kiełko wa nia zygo ty, gdy za chod zi pod ział re duk cy jny. Re -
gułą u wie lo komór kowych zie le nic jest to, że płcio we i bez płcio we or gany
rozmnaża nia tworzą się na tych samych haploi dal nych or ga niz mach. Je dy nie
w o gra ni czo nej licz bie rod za jów (En te ro mor pha, Ulva, Clado pho ra, Chae to mor pha)
wyksz tałciła się ty po wa prze mi a na po ko leń, gdy ga me to fit i spo ro fit to dwie
różne rośliny, które mor fo lo gicz nie pra wie od sie bie się nie różnią. Jest to
haplo- di plo bion tycz na, izo mor ficz na prze mi a na po ko leń. 

Pha eop hy cae (bru na t ni ce). Typy roz wo jo we u bru na t nic cha ra kte ry zują się
du żym zróż ni co wa niem. Wszy stkie je mo ż na spro wa dzić do prze mia ny ro śli ny
hap loi da l nej (ga me to fi tu) w di p lo i dalną (spo ro fit). U nie któ rych (Di c ty o ta) ple -
cha tych dwóch ge ne ra cji jest tak po do b na, że od ró ż nić je mo ż na po ana li zie
stru ktu ry or ga nów roz mna ża nia (tzn. po obe cno ści spo ran giów lub ga me tan -
giów). Cechą cy klów hete romor fi cz nych jest po stę pujące karłowa ce nie ga me to -
fi tów z jed nej stro ny oraz skłon ność do gi gan ty z mu sa pro fi tów z dru giej. Skra j -
na fo r ma tej dys pro po rcji wy kształco na jest u li sto w nic (La mi na ria les), gdzie ga -
me to fit jest mały, osiąga roz mia ry mi kro sko pij ne, zaś spo ro fit wy ra sta w dużą
ro śli nę, długo ści 50 lub wię cej me trów. Ga me to fi ty są zwy kle dwu pien ne, przy
czym dy mo r fizm płcio wy ogra ni czo ny jest do ró ż nej stru ktu ry an te ri dium i oo -
go nium. U bru na t nic, po do b nie jak u zie le nic, no tu je się wszy stkie trzy mo ż li we 
ko m bi na cje ga met, a więc: izo ga mię (Phae o spo ra les), w wię kszo ści przy pa d -
ków ani zo ga mię (Dic ty o ta les, La mi na ria les), w skra j nych przy pa d kach oo ga mię
(Fu ca les).

Pod ział re duk cy jny za chod zi zaws ze pod czas wyksz tałca nia się w sporan gi -
um zoos por. Z tych haploi dal nych pły wek rozwi ja się ga me to fit. Rów nież może
się rozwi jać z poz ba wio nych wici apla nos por lub te tras por, jak u Dictyo ta di cho -
to ma. Szczegól ny przypa dek, w którym brak jest ty po wej haplo- diplo fa zo wej
prze mi any po ko leń, no tu je się w rzęd zie Fuca les. Fazę di ploi dalną sta no wi cała
rośli na, zaś fazę haploi dalną tyl ko ga me tan gia. Na dwu pi en nych (np. Fucus ser -
ra tus, F. ve si cu lo sus) lub jed no pi en nych (niektóre ga tun ki rod za ju Cy stosei ra)
plechach obecne są tzw. kon ceptak le (wgłębi e nia w ples ze), w których tworzą
się an te ri dia i oogo nia. Pod ział re duk cy jny za chod zi tu pod czas ga me to ge nezy. 

Rho do phyta (kras no ro sty). Rozmnaża nie płcio we u kras no ro stów można
kom plek so wo przed sta wić na przykład zie rod za ju Cera mi um. Dojrzały, dwu pi -
en ny ga me to fit wyt war za na końcu roz gałęzio nych plech or gany rozmnaża nia,
męs kie – plem nie i żeńskie – lęg nie (kar pogo ni um). Te ostat nie, bu te lecz ko wa te -
go kształtu, zao patrzo ne są w tzw. wło stek (trycho gy ne), który pełni rolę or ga nu 
przy jmu jące go ga metę męską (sper ma ti um). Cechą cha rak te ry styczną dla kras -
no ro stów jest obecność w cy klach roz wo jowych nie urzęsio nych ga met i spor.
Po ka rio ga mii wy ra sta ją z zygo ty na haploi dal nych ga me to fi tach di ploi dal ne
wici. One sta no wią tzw. kar pos po ro fit, który wyt war za bez pod ziału redu kcy j -
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ne go di ploi dal ne kar pos po ry. Z nich wy ra sta ją di ploi dal ne rośliny (te tras po ro -
fit), po dob ne do ga me to fi tu. Spe cyfi ka tego cy klu po le ga na obecności di ploi dal -
ne go po ko le nia pośred nie go – kar pos po ro fi tu, rozwi ja jące go się na haploi dal -
nym ga me to fi cie. Na te tras po ro fi cie w sporan giach po pod zia le re duk cy jnym
tworzą się haploi dal ne te tras po ry, z których wy ra sta ją dwu pi en ne ga me to fi ty. 

Opi sany cykl prze mi any po ko leń przy bie ra różne mo dyfi kacje. Obok prze -
mi any izo mor ficz nej częsta jest także he te ro mor ficz na. W wie lu przypad kach
cykl ten jest jesz cze nie roz poznany, a szczegól nie wie le jest nie jas ności w prze -
bie gu faz jądrowych. 

Pha ne ro ga mae (rośliny kwia to we). Nie wiel ka gru pa za nur zonych, mors kich
roślin kwia towych (np. Po si do nia, Zo ste ra), które tworzą w li to ra lu zwar te łąki
pod wod ne, rozmnaża się prze de wszystkim we ge ta tywnie przez roz rost kłączy.
W więks zości te kłącza są prawdo po dob nie bard zo sta re. Po kaźne os a dy po
części tworzą się z obumarłych kłączy i liści, na których rosną żywe rośliny. Na
nie pozor ne kwia to stany ty po we dla tych roślin, których pyłki są roznos zo ne
przez wodę, na tra fia się dość rzad ko. 

5.2. Zwie rzę ta

5.2.1. Zwy cza je roz ro d cze

Cy kle roz wo jo we

U wie lu mors kich bez kręgow ców rozwój obe jmu je pra wie tak kom plek so we 
cy kle jak u glonów, gdyż no tu je się u tych zwierząt różno rod ne typy rozmnaża -
nia, po wiąza ne wza jemnym prze obraże niem fe no typów. U wie lu grup, aż do
Urochor da ta (Asci dia cea i Tha lia cea), roz ród bez płciowy od gry wa szczególną rolę.
Każdy mi to tyczny pod ział komór ki pier wot ni a ko wej jest trak to wany jako roz -
ród bez płciowy. U Me ta zoa cel ten jest osiągany na drod ze różno rodnych pro -
cesów mor fo ge ne tycznych. Na jprosts zy sposób to roz pad os ob ni ka na dwie lub
więcej części (Po ri fe ra, Cni da ria, Ne mer ti ni, Po ly chae ta), przy czym każda z nich
ma zdol ność zre ge ne ro wa nia pozo stałości. Niektóre po li poksz tałt ne ja mochłony 
z grupy Cni da ria (Hy drozoa, Anthozoa, Scy phozoa) odsz nu rowu ją na swoim cie le
amor ficz ne ka wałki tkan ki, z których wy ra sta ją pełno war tościo we os ob ni ki po -
tom ne. Dals zym eta pem roz wo ju tego typu rozmnaża nia jest pącz ko wa nie,
w cza sie które go na or ga niz mie macier zy stym wyksz tałca się z komórek so ma -
tycznych po dob ny os ob nik po tomny (np. u Cni da ria, Kamptozoa, Ten tacu la ta,
Urochor da ta). Te os ob ni ki po tom ne mogą się odłączyć od zwierzęcia rod zi ciels -
kie go lub być ze sobą połączo ne tkan ko wo. Wów czas twor zy się swoi sta po stać
ko lo nii, w kształcie krzacz ków, cha rak te ry stycz na dla wie lu ga tunków z Cni da -
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ria, Bryozoa, Pterobran chia i Urochor da ta. Wte dy może być wyksz tałco ne zróżni co -
wa nie funk cjo nal ne i mor fo lo gicz ne międ zy posz czegól ny mi os ob ni ka mi w ko -
lo nii.

Roz mna ża nie we ge ta tyw ne jest za wsze po wiąza ne z płcio wym. W naj pro st -
szym przy pa d ku mogą te dwa typy roz mna ża nia za cho dzić jed no cze ś nie na
tym sa mym oso b ni ku. Jed na k że czę ściej ma mie j s ce ty po wa prze mia na po ko leń, 
kie dy wyod rę b nio ne są dwie ró ż ne po sta cie o in nych wa run kach ży cio wych.
Jako ty po wy przykład może posłużyć cykl roz wo jo wy wie lu Hy dro zoa i Scy p ho -
zoa, któ rych żyjące ben to ni cz nie po li py sta no wią po ko le nie roz mna żające się
bezpłcio wo, zaś pe la gi cz ne me du zy – płcio wo. Me du zy mogą two rzyć się, gdy
po lip w całości prze kształci się w po stać pływającą (Cu bo me du sae) albo przez
stro bi li za cję (Scy p ho zoa), albo pączko wa nie (Hy dro zoa). Jed no lub dru gie po ko le -
nie może być czę ścio wo lub całko wi cie zre du ko wa ne, lub roz bu do wa ne, jak np.
u Ra t h kea octo pun c ta ta, gdzie zdo l ne do roz ro du płcio we go me du zy roz mna żają
się bezpłcio wo przez pączko wa nie. Po do b na dwu po sta cio wa prze mia na po ko -
leń wy stę pu je u salp (Tha lia cea). 

Cha rak te ry styczną cechą roz wo ju on to ge ne tycz ne go bez kręgow ców mors -
kich i ryb jest obecność sta diów lar wal nych. Te prze ważnie ruchli we sta dia mło -
do ci a ne, które na drod ze do dojrzałości przechod zą mniej lub bard ziej skom pli -
ko wa ne prze obraże nia, różnią się od po sta ci do rosłej nie tyl ko wy glądem, ale
rów nież try bem życia. Zasad niczo są to formy pe la gicz ne, rzad kie są przypad ki
ben to nicz ne. Sta no wią więc one stały skład nik zo oplank to nu. Znacze nie bio lo -
gicz ne tej fazy cy klu roz wo jo we go uwi dacz nia się przy przestr zen nym za sied la -
niu areału za jmo wa ne go przez ga tu nek, przy wy mies za niu międ zy po pu lacja mi 
oraz przy za sied la niu nowych przestr ze ni. Znacze nie tego czyn ni ka dy na micz -
ne go jest szczegól nie istot ne, gdy po stać do rosła pro wad zi ben to niczny, osiadły
tryb życia. 

Płeć i okre śl anie płci

Roz dzie l nopłcio wość i obo j na c two wy stę pują obok sie bie w pra wie wszy st -
kich gru pach sy ste maty cz nych, z wyjątkiem ryb chrzę stnosz kiele to wych, ga -
dów, pta ków i ssa ków. U bez krę go w ców dru go rzęd ne ce chy płcio we ogra ni -
czają się do ró ż nic w go na dach i do da t ko wych or ga nach płcio wych. Wyjątek
w tym za kre sie sta no wią Echiu ri da i Cep ha lo po da. U tych osta t nich ró ż ni ce płcio -
we prze ja wiają się w wie l ko ści ciała, jego za ba r wie niu i po do bnych ce chach.
Skra j ny przy pa dek w tym zróż ni co wa niu sta no wi że gla rek (Ar go na u ta argo). Sa -
mi ce, któ rych dwa zmo dyfi ko wa ne ra mio na w po sta ci wa pien nej łóde cz ki służą 
jako ko mo ra lę go wa, mają ciało do 28 cm długo ści, pod czas gdy po zba wio ne mu -
sz li sa m ce za le d wie 3,5 cm. Dy mo r fizm płcio wy u wy ra ź nie zróż ni co wa nych se -
ksu a l nie Chon dri cht hy es ogra ni cza się za sad ni czo do pa rzy s tych płetw brzu sz -
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nych, któ re u sa m ców prze ob ra żo ne są w or gan płcio wy (pte ry go po dium).
U Oste ich t hy es są wy kształco ne wy ra ź ne ce chy płcio we (wie l kość, pi g men ta cja
itd.), szcze gó l nie za zna cza się to w wy pa d ku małych, ben to ni cz nych ga tun ków,
u któ rych okres składa nia ikry związany jest czę sto z po ja wie niem się zróż nico -
wa ne go stro ju go do we go. 

Obo j na c two jest względ nie sze ro ko roz prze strze nio ne wśród ryb kost no -
sz kie le to wych (np. Spa ri dae, La bri dae, Ser ra ni dae). Wśród obo j na ków wy ró ż nia się 
gru py, u któ rych na stę pu je jed no cze s ne doj rze wa nie go nad, oraz inne, u któ -
rych pro ces ten jest prze su nię ty w cza sie. Pie r wszy typ jest dość li cz ny wśród
bez krę go w ców i no tu je się u nie któ rych mo r skich ryb kost nosz kiele to wych. Do
ta kich na leżą czę ste w li to ra lu Mo rza Śró dzie mne go Ser ra nel lus scri ba i S. ca bril la.
Doj rze wa nie wcze ś nie j sze go nad mę skich (pro tan dria) no to wa ne jest np. wśród 
Po ly cha e ta u Op hry o tro cha, u nie któ rych śli ma ków (Caly ptra ca ea) i po je dyn czych
roz gwiazd (np. Aste ri na gib bo sa). Od wro t ny przy pa dek – doj rze wa nie wcze ś nie j -
sze go nad że ń skich (pro to gy nia) jest stwier dzo ne prze de wszy stkim u nie któ -
rych mo r skich ryb kost nosz kiele to wych (La bri dae, Spa ri dae). 

Ko ja rze nie w pary i zapłod nie nie

Doj ście do zapłod nie nia jest wie l ce pro ble maty cz ne wów czas, gdy – jak
w wy pa d ku wie lu zwierząt mo r skich – ga me ty u obu płci są wy da la ne do wody
i spo t ka nie się ko mór ki ja jo wej i ple mni ka jest efe ktem całko wi te go przy pa d ku.
Mimo iż sto pień su kce su jest ogra ni czo ny, to jed nak w tych na tu ra l nych wa run -
kach po wsta je li cz ne po to m stwo. Zdo l ność zapład nia nia wy da la nych do wody
sper mato zo i dów okre śla na jest naj wy żej na 1–2 go dzi ny. Ponad to ko mór ki roz -
ro d cze pod le gają bie r ne mu prze no sze niu wsku tek ru chów wody. Jed na k że zna -
nych jest ki l ka czyn ni ków, któ re po je dyn czo lub zbio ro wo wspo ma gają mo ż li -
wość spo t ka nia ga me ty mę skiej z żeńską. Pod sta wo wym ele men tem jest syn -
chro ni za cja okre su doj rze wa nia ga met w ra mach tej sa mej po pu la cji. Ważną
w tym za kre sie rolę od gry wają m.in. tem pe ra tu ra, światło, fazy księ ży ca i czyn -
ni ki od ży w cze. Spełniają one ja k by rolę „wy zwa la cza” game to ge ne zy. Tak np.
doj rzałe płcio wo li to ra lo we je żo w ce (Psam me chi nus, Pa ra cen tro tus i in.) uwa l niają
swo je ga me ty pod czas si l ne go fa lo wa nia. Wie le or ga ni z mów plan kto no wych
(hy dro me du zy, że bropławy, strzałki i in.), jak rów nież nie któ re hy dro po li py, ro -
bią to samo z dużą pre cyzją po zmia nie oświe t le nia (pod czas świ tu lub za cho du
słońca). Obe cność sa mych ple mni ków w wo dzie, jak np. u Amp hi ne u ra, może
spo wo do wać wy da la nie jaj u sa mic. 

Zwie rzę ta akty w nie po ru szające się mają do da t ko we mo ż li wo ści wzbu dze -
nia aktu wy da la nia ga met po przez szcze gó l ne fo r my za cho wa nia się dwóch
ułożo nych obok sie bie pa r t ne rów. Tak np. pełzające mę skie i że ń skie oso b ni ki
uk wiału (Sa ga r tia tro glo dy tes) wy da lają ga me ty na zewnątrz, gdy dotkną się
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stopą. Wie le ben to ni cz nych wie lo szcze tów (Er ran tia), będących w sta nie doj -
rzałym płcio wo, gro ma dzi się nocą pod po wie rz ch nią wody dla do ko na nia tarła, 
przy czym nie któ re ga tun ki pod wpływem sy g nału op ty cz ne go wy dzie lają
świecący śluz. 

W in nych przy pa d kach (np. Po ri fe ra, Hy dro zoa, An tho zoa, Bry o zoa) uwa l nia ne
do wody zo stają je dy nie sper mato zo i dy, pod czas gdy jaja po zo stają pod opieką
oso b ni ków że ń skich, jed na k że ko mór ki ple mni ko we muszą zna leźć dro gę do
tych miejsc, gdzie złożo ne są jaja. Ru chy wody, ta kie jak prądy, mogą być w tym 
pro ce sie po mo c ne. Mę skie oso b ni ki po li pa Ha l ca m pa duo deci mcir ra ta (An tho zoa)
wy da lają ga me ty, gdy pa nują od po wied nie prądy wody. Stwier dzo no w wy pad -
ku wie lu hy dro po li pów (Hy dro zoa), u któ rych jaja są składa ne w ur no kształt -
nych go na dach, że ple mni ki re a gują che mota kty cz nie do da t nio na wy dzie li nę
go nad że ń skich i w ten spo sób od naj dują do nich dro gę. 

Da l szy krok na dro dze eko no mi za cji zapłod nie nia po le ga na bez po śred nim
wpro wa dze niu ple mni ków przez or ga nizm mę ski do że ń skie go. Ten akt wy ma -
ga od obu pa r t ne rów ce lo we go za cho wa nia się, jak wy two rze nie pa kie tów ple m -
ni ko wych (sper ma to fo rów), wów czas ple mni ki są składa ne bez wię kszych strat
w cie le oso b ni ka że ń skie go. Mę skie oso b ni ki krążkopława Tri pe da lia cy sto p ho ra
prze noszą za po mocą swo ich czułków ta kie sper ma to fo ry na czułki sa mic.
Herma frody ty cz ne szcze cio sz czę kie (Chae tog na t ha) wy mie niają sper ma to fo ry
w pro ce sie „niby ko pu la cji”, gdy wy do stają się one z po wie rz ch ni ciała pa r t -
nerów do że ń skich otwo rów płcio wych. Ró ż nie wy kształco ne, o nie kie dy spe cy -
ficz nych dla da ne go ga tun ku kształtach, ka p suły sper ma to fo rów u głowo no gów 
(Cep ha lo po da) są przez mę skie oso b ni ki za po mocą spe cja l nych, dla tego celu
prze kształco nych ra mion (he kto ko ty lus – ra mię ko pu la cyj ne), składa ne w za le ż -
no ści od ga tun ku albo w oko li cach gęby (Se pia) lub w ja mie płasz czo wej (Oc to -
pus) oso b ni ków że ń skich. 

Zapłod nie nie we wnę trz ne, tzn. wpro wa dze nie ple mni ków do że ń skich ge -
ni ta liów przy uży ciu pe ni sa lub po do bne go or ga nu, zna ne jest wśród mo r skich
bez krę go w ców u Tur bel la ria, Ro ti fe ra, Ne ma to da, So le no ga stres, Ga stro po da
i Arthropo da. Pod czas gdy u mo r skich ryb kost nosz kiele to wych zapłod nie nie
ze w nętrz ne jest re gułą, ple mni ki u re ki nów i płasz czek (Chon dri cht hy es) są
wpro wa dza ne do otwo ru klo a cz ne go sa mic za po mocą or ga nu płcio we go,
któ rym są zmo dyfi ko wa ne płetwy brzu sz ne. Gady i ssa ki po sia dają pe nis.
Ko pu la cja u żółwi mo r skich za cho dzi pod wodą, przy czym sa m ce ucze piają
się ka ra pa ksa sa mic i wpro wa dzają do ich klo a ki ciało ja mi ste. Wa le nie (Ce ta -
cea) rów nież ko jarzą się w pary w wo dzie, przy czym pa r t ne rzy po wstę p -
nych za lo tach przy le gają na kró t ki czas do sie bie brzu cha mi. U Pin ni pe dia
zapłod nie nie za cho dzi na lądzie, lo dzie lub w wo dzie. 
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Cy kli cz ność 

W rozmnaża niu zwierząt mors kich zaz nacza się wy raźna cy kliczność, ob ja -
wia jąca się okre so wością na si le nia liczeb ności i se zo no wością okre su rocz ne go.
Od no si się to do okresów dojrze wa nia go nad, także dochod ze nia do sta nu
dojrzałe go os ob ników w po pu lacji, szczegól nie ważne u form pe la gicznych. In -
for macje do tyczące tej pro ble ma ty ki są nie pełne. Jednakże wia do mo, że pe wi en
sche mat cy kliczności rozmnaża nia jest ty powy dla da ne go ga tun ku i da ne go
sied lis ka. Po nad to bard zo ważne znacze nie mają wa run ki tro ficz ne. Ga me to ge -
ne za, szczegól nie gdy jest związa na z pro duk cją bio lo giczną, uza leżni o na jest
od bazy po kar mo wej dla sa mic. Tak więc przestr zen ny i czasowy roz kład pro -
duk cji pier wot nej wpły wa na począ tek i prze bieg pro cesów roz wo jowych
u kon su men tów. Zasa da ta jest pod bu do wa na em pirycz nie. Tam, gdzie pro duk -
cja pier wot na wyka zu je niez nacz ne wa ha nia, np. w mor zach tro pi kal nych, brak 
jest wy raźnej cy kliczności w rozmnaża niu. Wręcz prze ciw nie przed sta wia się
to w mor zach po larnych, gdzie zaz nacza się wy raźnie rocz ne mak si mum
pro duk cji, z którym związa na jest ak ty wność roz rod cza. Trze ba jednak
zaz naczyć, że u dużych zwierząt, których rozwój jest wie lo let ni, brak cy -
kliczności w rozmnaża niu. Za leżności te były by dość pro ste, gdy by ga me -
to ge 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 jo lo gię roz ro du. 

5.2.2 Bez krę go w ce

Roz wój la r wa l ny

Rozwój os ob niczy mors kich bez kręgow ców jest pra wie bez wy jątku złożo -
ny, tzn. wy stępu je sze reg sta diów lar wal nych. Lar wa jest to sta di um mło do ci a -
ne w on to ge ne zie. Jej kształt, plan bu dowy, fiz jo lo gia i tryb życia są mniej lub
bard ziej wy raźnie od mi en ne niż u form do rosłych, dla których wyksz tałce nia
potrzeb ne jest osta tecz ne prze obraże nie. Ta me ta mor fo za za chod zi albo sto p nio wo, 
albo w for mie nagłych pro cesów trans for macy jnych, co często związa ne jest z prze j -
ściem na całkiem inny tryb życia. 

Więks zość larw bez kręgow ców wy stępu je przez króts zy lub dłużs zy czas
jako drob ne kom po nen ty plank to nu. Te pe la gicz ne larwy eko lo gicz nie można
pod zie lić na dwa typy: plank to tro ficz ne i le citho tro ficz ne. Pierws ze z nich
powsta ją ze sto sun ko wo małych, ubo gich w żółt ko jaj. Okres lar wal ny w tym
ty pie jest dłużs zy niż u tzw. larw le citho tro ficznych. Te rozwi ja ją się  z jaj bo ga -
tych w żółt ko i znacz nie więks zych, co zabez piecza im sa mowy starczal ność po -
kar mową aż do prze obraże nia. Tak więc larwy te nie potrze bu ją poży wi e nia
i dla te go  brak u nich czyn ne go prze wo du po kar mo we go. U ga tunków po sia da -
jących larwy plank to tro ficz ne liczeb ność jaj jest znacz nie więks za niż u le citho -
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tro ficznych; jest to związa ne z pod wyżs zonym ry zy kiem, po nie waż ze
względu na ko nieczność odży wi a nia się po kar mem roz pros zonym w wod zie
sta di um lar wal ne trwa w tym wypad ku dłu go. 

Z pun ktu wi dze nia za gad nień do tyczących dy na mi ki po pu la cji, obe cność
plan kto no wych larw u ga tun ków osiadłych lub po ru szających się po dnie ma
isto t ne zna cze nie, nie ty l ko przy za sie d la niu no wych re jo nów, ale rów nież
w wy mie sza niu się od ległych od sie bie po pu la cji. Od ległość, na jaką są prze no -
szo ne la r wy, za le ży od cza su trwa nia sta dium lar wa l ne go i za się gu prądów
wod nych w re jo nie, gdzie zo stały złożo ne jaja. U ba da nych 195 ró ż nych ga tun -
ków okres la r wa l ny trwał w ponad 80% przy pa d ków od ki l ku dni do 6 tygo d ni,
ma ksy ma l nie zaś do 26 tygo d ni. Rów nież ob li cze nia szcze gółowe wska zują, że
nie któ re la r wy w sprzy jających wa run kach mogą po ko ny wać od ległości ty się cy
ki lo me trów, co zna czy, że mo ż li we jest prze mie sz cza nie się ich mię dzy brze ga mi 
sąsia dujących kon ty nen tów. 

Ta sze ro ka dys per sja larw po ciąga za sobą da l sze pro ble my. Ana li zując roz -
wój ja kie goś ga tun ku, któ ry jako osiadły w sta dium doj rzałym pre fe ru je okre -
ślo ny typ sub stra tu, a jego la r wy pe la gi cz ne roz no szo ne są przez prądy na duże
od ległości, na su wa się py ta nie, jak go to we do me ta mor fo zy sta dium zno wu
zna j du je ty po wy dla ga tun ku sub strat. Jed no ze sta r szych wy ja ś nień od no si to
zja wi sko do przy pa d ku, tzn. wszy stkie la r wy opa dają na dno w mo men cie me -
ta mo fro zy. Nie któ re z nich osa dzają się na do brym podłożu, inne – dla któ rych
to podłoże było niewłaści we – giną. Ta teza „de szczu” larw jest prze sta rzała.
Li cz ne la r wy, a może na wet i wszy stkie, wy ka zują akty w ność w wy szu ki wa niu
właści we go sub stra tu, przy czym jego ja kość i cha ra kter jest nie spra w dza ny
(kon tro lo wa ny). Je że li podłoże nie od po wia da spe cy fi cz nym wy ma ga niom ga -
tun ku, me ta mor fo za, a właści wie akt osa dza nia się, może się od wlec o ki l ka dni,
na wet tygo d ni. Do świa d cze nia pro wa dzo ne na go to wych do me ta mor fo zy la r -
wach wska zują na pre cy zję i tra f ność wy bo ru sub stra tu. 

Jako przykład można przytoczyć doświad cze nia De Silvy, który te sto wał
wy biórczość podłoża na 3 ga tun kach małych wie losz czetów z rod za ju Spi ror bis.
Dojrzałe os ob ni ki S. bo rea lis os ad za ją się chęt niej na bru nat nicy Fucus ser ra tus,
pod czas gdy S. coral li na na kras no roście Coral li na of ficina lis, na to miast S. tri den ta -
tus na ka mi e niach. Larwy tych ga tunków zo stały umiesz czo ne w naczy niach
doświad czal nych, w których mogły do ko nać wy boru międ zy dwo ma sub stra ta -
mi. Wy ni ki wska zu ją na ist ni e nie ak tywnej wy biórczości podłoża (tab. 2).

La r wy Hy dra c ti nia echi na ta przy twier dzają się, gdy podłoże po kry te jest
warstwą ba kte rii, gdyż la r wy te re a gują na sub stan cje che mi cz ne wy dzie la ne
przez ba kte rie. W in nym wy pa d ku o mie j s cu osa dze nia się larw de cy dują
wa run ki świe t l ne, np. Bu gu la ne ri ti na (Bry o zoa) pre fe ru je cie m ne mie j s ca, zaś
Ba la nus ebu r ne us (Cir ri pe dia) lek ko oświe t lo ne.
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Ta be la 2

Efekt wy bo ru sub stra tu przez go to we do me ta mor fo zy la r wy 3 ga tun ków
Spi ror bis (Po ly cha e ta, Se den ta ria) 

Ga tu nek  Sub strat  Osa dzo ne la r wy 

Li cz ba  % 

Spi ror bis bo re a lis Fu cus ser ra tus 1297 98,63

Co ral li na of fi ci na lis 18 1,37

Spi ror bis co ral li na  Fu cus ser ra tus 2 3,08

Co ral li na of fi ci na lis 63 96,92

Spi ror bis tri den ta tus Fu cus ser ra tus 0 0

Podłoże ka mie ni ste 52 100,00

Spi ror bis tri den ta tus Co ral li na of fi ci na lis 0 0

Podłoże ka mie ni ste 55 100,00

Źródło: P. Tar dent, Mee res bio lo gie. G. Thie me Ve r lag Stut t gart 1979. 

U in nych grup ga tun ków (np. la r wy z Ac ti na ria, Po ly cha e ta, Ga stro po da, Bi va l -
via) pro ces prze mia ny za cho dzi w fa zie pe la gi cz nej i wów czas już zmeta morfi -
zo wa ne młode zwie rzę ta zmu szo ne są do szu ka nia właści we go podłoża. Prze -
cho dze nie pelagi cz nych larw do ben to su ukształto wało się na pod sta wie
genety czno- sele ktyw nych pre fe ren cji. Pre fe ren cje te są gwa rancją, że okre ślo ne
bio to py za wsze będą za sie d la ne przez te same ze społy ga tun ków. 

Nie pela gi cz ne sta dia roz wo jo we

Te względ nie rza d kie przy pa d ki są naj czę ściej związa ne z opieką nad po tom -
stwem lub paso żyt ni c twem po to m stwa. Pie r wsze tra fia się u ró ż no rod nie wy -
kształco nych form w pra wie wszy stkich kla sach bez krę go w ców. U li cz nych Hy -
dro zoa i An tho zoa la r wy po zo stają w me du zach, utrzy mując się w ja mie ga stra l -
nej lub w spe cja l nych ko mo rach lę go wych. U in nych, m.in. Ne me r ti ni, Po ly cha e ta, 
Ga stro po da, Cri no i dea i Op hiu roi dea na stę pu je pra wdzi wa jajo ży wo rod ność, kie dy 
w że ń skich prze wo dach płcio wych prze trzy my wa ne są nie ty l ko jaja, ale rów -
nież la r wy. Za po bie ga to co pra wda gi nię ciu larw, ale ogra ni cza ich roz prze -
strze nia nie. Zna ne są, m.in. u nie któ rych Hy dro zoa, An tho zoa, a ta k że Cru sta cea,
ta kie la r wy, któ re żyją jako ekto- lub endo pa so ży ty na in nych or ga ni z mach.

Przed sta wio ne po wy żej typy roz wo jo we mogą wy stę po wać pra kty cz nie we
wszy stkich kla sach bez krę go w ców, na wet w ob rę bie tego sa me go ro dza ju. Na
przykład ty po wy dla indo pacy ficz ne go li to ra lu śli mak Pla na xis su l ca tus (Pro so -
bran chia) wy twa rza u wy brze ży No wej Ka le do nii li cz ne, małe (ok. 100 µm) plan -
kto no we la r wy, pod czas gdy po pu la cje z Za to ki Per skiej są wy ra ź nie jajo ży wo -
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rod ne. Ta ró ż no rod ność ma niewątpli wie swo je eko lo gi cz ne podłoże. Ar kty cz ne
bez krę go w ce wy ka zują pra wie bez wyjątku nie pela gi cz ne sta dia roz wo jo we
(opie ka nad po to m stwem). Typ larw pe la gi cz nych sta je się co raz bar dziej chara -
ktery sty cz ny, gdy prze su wa my się w kie run ku mórz ciepłych, co niewątpli wie
związa ne jest z geo gra fi cz nym zróż ni co wa niem in ten syw no ści i długo ści trwa nia
za kwi tów fito p lan kto nu, któ ry sta no wi pod sta wę po ży wie nia dla larw. Ni skie tem -
pe ra tu ry mórz po la r nych stwa rzają wa run ki dla krót koo kreso we go wy two rze nia
za so bów po ży wie nia po trze b ne go dla prze bie gu roz wo ju. 

Co się tyczy tych zagad nień, sto sun ki pa nu jące w głębinach są nie dosta tecz nie
pozna ne. Larwy plank to tro ficz ne nie wchod zą w rachubę, po nie waż nie ma tam fi -
toplank to nu, a wędrówki pio no we z dużych głębo kości do warstwy eu fo tycz nej są
nie możli we. W więks zości u form głębi nowych zna ne są jaja duże, zas ob ne w żółt -
ko, co umożli wia rozwój nie pe la gicznych lub le citho tro ficznych sta diów młodo cia -
nych.

Kla sy fi ka cja larw

Ka ż dy kto miał do czy nie nia z ja ko ściową czy ilo ściową ana lizą prób zo o plan -
kto nu zna trud no ści, któ re związa ne są z okre śle niem form la r wa l nych. Czę sto
przy porządko wa nie la r wy do ga tun ku jest nie mo ż li we, w naj le p szym wy pa d ku 
iden ty fi ka cja może być bar dzo ogó l ni ko wa. Za da nie może być je sz cze trud nie j -
sze dla te go, że la r wy o de li ka t nej bu do wie ciała, w wię kszo ści z Ar t hro po da,
w ma te ria le za kon ser wowa nym są znie kształco ne tak, że trud no je roz po znać.

Ró ż no rod ność po sta ci wol no żyjących larw jest duża, jed na k że mo ż na wy -
ró ż nić okre śloną li cz bę ty pów pod sta wo wych. Typy te są chara ktery sty cz ne dla
okre ślo nych grup ta kso nomi cz nych, co oczy wi ście w przy bli żo ny spo sób po -
zwa la oce nić zna cze nie ta kiej gru py w eko sy ste mie (zob. tabl. 9). 

Naj pro stsze la r wy wy kształcają gąbki (Po ri fe ra) i pa rzy dełko w ce (Cni da ria),
któ rych bu do wa ko mór ko wa od po wia da albo orzę sio nej bla stu li (celo b la stu la
i ster rob la stu la), albo jest dwu wa r stwo wa, z jamą pra je li ta, czę sto lecit hotro fi cz -
na – pla nu la. Dla wie lu gro mad (Tur bel la ria, Kam p to zoa, Ne me r ti ni, Mol lu s ca, Si -
pun cu loi dea, Echiu roi dea, Po ly cha e ta, Pho ro ni dea, Bry o zoa, Po go nop ho ra) sze ro ko roz -
po wszech nio nym ty pem la r wy jest plan kto trofi cz na tro cho fo ra (tro cho p ho ra). La -
r wa ta ma kształt nie co spłasz czo nej fo r my złożo nej z 2 sto ż ków, sty kających się
pod sta wa mi. Gó r ny sto żek, zwa ny epi s ferą (epi sp ha e ra), z któ rej wy kształca sią
część głowo wa, za opa trzo ny jest u pod sta wy w wie niec rzę sek przed gę bo wych
(pro to tro chus), któ re służą jako narząd lo ko mo cyj ny wy twa rzający ruch wi ro wy.
Do l ny sto żek (hy po sp hae ra), oto czo ny jest ta k że wie ń cem rzę sek pod gę bo wych
(me ta tro chus), któ re jed nak są zna cz nie słabiej roz wi nię te. Po mię dzy obu tymi
wie ń ca mi po stro nie brzu sz nej zna j du je się otwór gę bo wy. Otwór ten po przez
prze wód po ka r mo wy, wy kształcony w po sta ci pod ko wy, ko ń czy się na szczy cie
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do lne go sto ż ka otwo rem od by to wym. Jako or ga ny wy da l ni cze służą pro to ne fri -
dia. Or ga ny czu cio we roz mie sz czo ne są na po wie rz ch ni epi s fe ry. Ró ż no rod ność 
od mian form w tym ty pie, co ma wie lo kro t nie swo je od bi cie w swo i s tych na -
zwach, po le ga na zmia nie kształtu epi s fe ry, któ ra może być wy kształco na np.
w fo r mie dzwo nu przy kry wające go hy po s fe rę albo w po sta ci sze ro ko roz po sta r -
tych łatek. Ponad to mogą po ja wić się do da t ko we wie ń ce rzę sek. Prze ob ra że nie la r wy
w wie lu wy pa d kach może za chodzić już w fa zie pe la gi cz nej i roz po czy na się z re -
guły od czę ści tułowio wej, a re la ty w nie pó ź no obe j mu je epi s fe rę, czy li część
głowową.

Inny pod sta wo wy typ la r wy – dip le u ru la, to plan kto trofi cz na o dwu bo cz nej 
sy me trii la r wa szkarłup ni (Echi node r ma ta) i Ente rop ne u sta. Jej cechą cha ra kte ry -
styczną jest to, że rzę ski po zo stają je dy nie na wałecz ku ota czającym okołogę bową
wklęsłość brzuszną, tworząc wie niec okołogę bo wy. Na początku ku li sta la r wa prze -
kształca się w po stać mniej lub bar dziej po dobną do kształtu właści we go dla da nej
kla sy ta kso nomi cz nej – przez wy kształce nie li cz nych łatek lub zaczątko wych ra -
mion. W da l szym roz wo ju po stać ze w nę trz na dip le u ru li naj mniej zmie nia się
u strzykw, u któ rych prze kształca się w tzw. au ri ku la rię. Ma ona owa l ny kształt
ciała, otwór gę bo wy jest położo ny we wklęsłości brzu sz nej, przed i za którą wy stę -
pują 2 wy pukłe płaty: przed gę bo wy i od by to wy. Okołogę bo wy wie niec rzę sko wy
au ri ku la rii, ota czający wklęsłość, two rzy w kie run ku grzbie to wym li cz ne wy gię cia. 

Lar wa rozgwiazd, tzw. bi pin na ria, ma wi e niec okołogębowy, który dzie li się
na 2 zam knięte pierści e nie rzęs ko we: pre oral ny i sil niej rozwi nięty posto ral ny.
W późniejszych sta diach roz wo jowych wi e niec ten twor zy skom pli ko wa ne
bocz ne wy gięcia, na stęp nie na przed niej części ciała wyksz tałca ją się 3 specjal ne
wy rost ki albo „ra mio na” i w ten sposób z bi pin na rii powsta je na stęp ne sta di um –
bra chio la ria. Larwy jeżow ców i wężo wi deł są tak do sie bie po dob ne, że określa się je
wspólną na zwą – plu te us. Wi e niec rzęs kowy u tej larwy jest po je dynczy, wy -
kształ cony na brze gach 4 par dłu gich ra mion skie ro wanych ku przo do wi. Każde ra -
mię ma szkie let w po sta ci osio wo leżącej pałecz ki wa pi en nej. Wszystkie larwy
szkarłup ni mają sy me trię dwuboc zną i bu do wa pięcio ra mi en na po ja wia się w roz -
wo ju z mo men tem twor ze nia się ukła du am bu la kral ne go. 

U sko ru pia ków ty po wym sta dium wyj ścio wym me ta mor fo zy jest la r wa na -
up lius. O meta me ry cz nej bu do wie owa l ne go ciała na up liu sa świadczą 3 pary
przy da t ków: czułki pie r wszej pary (an te nu le), czułki dru giej pary (an te ny) i żu wa -
cz ki. Czułki pie r wszej pary są jed no gałęzi ste, zaś czułki dru giej pary i żu wa cz ki za -
opa trzo ne są w 2 gałęzie. Ciało la r wy składa się z płatu głowo we go (akron), na któ -
rym zna j du je się oko i czułki pie r wszej pary, oraz 2 se g men tów: an te nal ne go
i man dibu lar ne go. Oprócz  tego mo ż na je sz cze wy ró ż nić płat ana l ny z otwo rem
od by to wym. Ciało na up liu sa ro ś nie wzdłuż, stre fa wzro stu po wię ksza się, za ry so -
wują się nowo po wstające se g men ty z za wiązka mi od nó ży w po sta ci wzgór ków.
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Naj pierw wy od rę b niają się se g men ty obu par szczęk i prze d nie se g men ty
tułowio we (sta dium meta na up liu sa), na stę p nie po zo stałe tułowio we, a naj pó ź niej
odwłoko we. W pro ce sie me ta mor fo zy, la r wy co pe wien czas li nieją i po ka ż dym li -
nie niu są co raz bar dziej po do b ne do po sta ci do rosłej. Sta dium na up liu sa wy stę pu je
u wszy stkich ni ż szych sko ru pia ków. W wy pa d ku pełne go roz wo ju u wy ż szych sko -
ru pia ków, np: u nie któ rych kre we tek, pro ces prze ob ra że nia za czy na się po do b nie.
Z  jaja wy klu wa się na up lius, któ ry sto p nio wo prze ob ra ża się w meta na u p liu sa.
Po tem po ja wia się sta dium nie obe c ne u sko ru pia ków ni ż szych, ale bar dzo chara -
ktery sty cz ne dla sko ru pia ków wy ższych. Jest to sta dium zoea z wy kształco ny mi
już od nó ża mi gę bo wy mi i szczę ko nó żka mi oraz z za wiązka mi od nó ży tułowio -
wych, wyod rę b nio nym odwłokiem z osta t nią ty l ko parą od nó ży. U zoea obe c ne są
za wiązki pary oczu złożo nych, a głowo tułów za opa trzo ny jest zwy kle w długie
ko l ce, służące naj pra wdopo dob niej do zwię ksze nia powie rz ch ni ciała. Na stę p ne
sta dium cha ra kte ryzu je się pełnym wy kształce niem dwu gałęzia s tych od nó ży
tułowio wych i za wiązków od nó ży odwłoko wych. Jest to sta dium my sis. To sta -
dium li niejąc prze kształca się w młod ego, w pełni ukształto wa ne go sko ru pia -
ka. U De co pada me ta mor fo za ule ga prze wa ż nie skró ce niu, po nie waż część roz -
wo ju za cho dzi wewnątrz jaja i u li cz nych ga tun ków, np.: u kra bów, bez po śred nio
z ja ja wy klu wa się po stać zoea. 

5.2.3. Osłoni ce

Ki jan ko po do b ne la r wy żachw (As ci dia cea) po sia dające ce chy chara ktery sty cz -
ne dla stru no w ców (stru na grzbie to wa, zaczątko we skrze la, układ mię ś ni), by -
tują przez kró t ki czas w plan kto nie. Me ta mor fo za, po osa dze niu się la r wy na
podłożu, za cho dzi w ciągu za le d wie ki l ku go dzin. Na stę pu je wów czas za nik
ogo na łącz nie ze struną grzbie tową. Skrze la ule gają po wię ksze niu. Jed no cze ś nie 
zwie rzę ota cza się grubą, ga la re to watą osłoną – tu niką. U sio strza nej gru py
sprzągli (Sa l pae) wy stę pu je opie ka nad po to m stwem. Em brio ny są od ży wia ne
przez or ga ni z my ma cie rzy ste za po śred ni c twem swe go ro dza ju łoży ska i opu sz -
czają je jako ukształto wa ne fo r my. 

5.2.4. Bez cza szko w ce

Larwy bytu ją kil ka mie sięcy w plank to nie jako formy mor fo lo gicz nie i ana -
to micz nie po dob ne do do rosłych. Me ta mor fo za, która już się zaczy na w pe la -
gicz nej fa zie wzro stu, do tyczy prze de wszystkich gard zie li; pod czas niej łuki
skrze lo we pod le ga ją stop nio we mu pom naża niu.
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5.2.5. Krę go w ce 

Ryby

Ag na t ha. Pełny cykl roz wo jo wy ślu zic (Myxi ni fo r mes) nie jest do sta te cz nie
po zna ny, jed nak przy j mu je się, że jest to roz wój pro sty. Mi no gi roz wi jają się
z holo bla sty cz nych jaj w mule wód słod kich, w po sta ci ro ba ko wa tych larw, a po
prze ob ra że niu spływają do mórz. U mi no gów mo r skich prze ob ra że nie za cho dzi 
po upływie 2–5 lat, a u rze cz nych po 4 la tach.

Chon dri cht hy es. Prze ra zy (Chi mae ri dae) są wyłącz nie, płasz cz ki w wię kszo -
ści, a re ki ny wyjątko wo ja jo rod ne. Duże, za so b ne w żółtko jaja są osłonię te
trwałymi (od po rny mi), zbu do wa ny mi ze skó rza ste go ma te riału ka p sułami,
któ rych wie l kość i kształt są spe cy fi cz ne dla ga tun ku. Spi ra l nie skrę co ne pro -
stokątne ka p suły u re kin ka (Scy lio r hi nus) przy cze pio ne są do trwałych obie k -
tów, ta kich jak ko ra lo w ce. Sto pień roz wo ju larw okre śla się prze de wszy stkim
na pod sta wie wiązki ze w nę trz nych skrze li. Młode opu sz czają okry wy ja jo we
po kilku mie się cz nym roz wo ju, już mor folo gi cz nie po do b ne do form do rosłych 
(Scy lio r hi nus 8–10 mie się cy; Raja cla va ta 4–5 mie się cy).

Duże re kiny i płaszczki (np. Man ta i Tor pe do) są ży wo rod ne i mimo to, że jaja 
mają duży za pas żółt ka, w ich roz wo ju wyksz tałca się specjal ny typ łożys ka.
W na jprosts zym przypad ku soki odżywcze em brion po bie ra przez ści any
macicy albo z sy ste mu naczyń żółt kowych lub bez pośred nio przez nabło nek
em brio nu. Na stęp ny wyżs zy po ziom po le ga na wyksz tałce niu tzw. żółt ko we go
wor ka łożys ko we go, w które go obrębie za chod zi ścisły kon takt międ zy naczy -
nia mi wor ka żółt ko we go a przekrwioną ści aną łożys ka. Oo fa gia, czy li pożera nie 
in nych jaj przez od po wied nio zaa wan so wa ne sta dia roz wo jo we, jest rów nież
no to wa na u re kinów. 

Oste ich t hy es. W prze ciw ie ń stwie do nie któ rych chrzę stnosz kiele to wych,
mo r skie kost nosz kiele to we pro du kują jaja względ nie małe i w du żych ilo -
ściach. Od no ś nie do typu roz wo jo we go współcze s nych Cros sop te ry gii jest on
do ty ch czas nie po zna ny. Po do b nie jak u Inve r te bra ta im wię ksza li cz ba jaj,
tym mnie j sza ich wie l kość. Inne czyn ni ki, mające wpływ na li cz bę składa -
nych jaj, to zwy cza je ta r li sko we i ska la opie ki nad po to m stwem. Pełno mo r -
skie ryby, u któ rych nie ma ikry de nnej, a jaja są uno szo ne swo bod nie w wo -
dzie, pro du kują ich bar dzo dużo i są one względ nie dro b ne. Wraz z na tę że -
niem sto p nia opie ki nad po to m stwem wzra sta wie l kość jaj. Ró ż ne sto p nie
opie ki są prze de wszy stkim wśród ben to ni cz nych ryb kost nosz kiele to wych
w li to ra lu (o zwy cza jach ta r li sko wych ryb głębi no wych nie wie le wia do mo).

Gady

Do gadów, któ re wró ciły do śro do wi ska mo r skie go, na leżą duże żółwie szyl d -
kre to we (Che lo ni dae), składające swo je jaja wie l ko ści ku lek pin g pon go wych
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na lądzie. Czy nią to w ści śle okre ślo nej po rze roku, czę ścio wo w po wiąza niu
z ro z ległymi wę drów ka mi, przy czym wy ka zują one wy ra ź ne przy wiąza nie do
miejsc lę go wych. Te zna j dują, prze wa ż nie na płaskim, pia sz czy stym brze gu,
gdzie sa mi ce za ko pują w pia sku jaja. W ja jach, któ re są na wi l ża ne dzię ki pod -
siąka niu wody mo r skiej, a jed no cze ś nie ogrze wa ne pro mie nia mi słone cz ny mi,
za cho dzi roz wój, trwający 2–3 mie siące, kończący się wy klu ciem małych żółwi.
Te uwa l niając się zdążają szy b ko do wody. Me cha nizm kie ro wa nia się żółwi ku
mo rzu nie jest po zna ny. Sa mi ca żółwia zie lo ne go Che lo nia my das za grze bu je
w pia sku od 75 do 200 jaj o prze cię t nej śred ni cy 48 mm, przy czym składa je
w ciągu jed ne go okre su roz ro d cze go trwające go około 2 tygo d ni, wdra pując
się na ląd 2–4 razy. Czę st szy na wy brze żach eu ro pe j skich żółw ka ret ta (Ca ret -
ta ca ret ta) składa jed no ra zo wo 120–150 jaj, o śred ni cy 40–43 mm. O słabo po -
zna nych pod wzglę dem try bu ży cia wę żach mo r skich (Hy drop hii dae) wia do -
mo, że są one jajo ży wo rod ne, a ich młode przy chodzą na świat w wo dzie.

Ssa ki

Wśród mo r skich ssa ków wy ró ż nić mo ż na pod wzglę dem przy sto so wa nia się 
w roz mna ża niu do śro do wi ska wod ne go dwie gru py: jed na, obe j mująca Pin ni -
pe dia i pa cy fi cz ne wy dry mo r skie (Ca r ni vo ra), w któ rej młode rodzą się na lądzie
lub lo dzie, na to miast w dru giej gru pie (Ce ta cea i Si re nia) – w wo dzie. 

Cykl roz wo jo wy mo r skich ssa ków, któ re za mie sz kują mo rza po la r ne, jest
związany z cy klem ro cz nym, co ma od bi cie w długo ści ciąży trwającej 10–12
mie się cy. U Ce ta cea od po wia da to rów nież okre so wi roz wo ju em brio nal ne go.
W wy pa d ku Pin ni pe dia, z wyjątkiem mo r sów (Odo ba e nus), jest to skró co ne o 2–4
mie siące, jed nak im p lan ta cja bla sto cy sty za cho dzi do pie ro ze zna cz nym opó ź -
nie niem, tak że mię dzy spółko wa niem a po ro dem od stęp cza su wy no si rów nież 
11–12 mie się cy. Pod czas gdy sa mi ce u Pin ni pe dia w ra mach ta kie go cy klu przy -
pusz cza l nie co ro cz nie wy dają na świat od 1 do 2 mło dych, sądzi się, że po ro dy
u wa le ni za chodzą je dy nie w cy klach 2–3-le t nich. U ssa ków żyjących w wo dach
umiar ko wa nych i tro pi ka l nych cy kle roz wo jo we nie są tak ści śle związa ne
z okre ślo ny mi se zona mi w ro ku.

Bli ź nię ta u mo r skich ssa ków są rza d ko ścią (u Ce ta cea ok. 1%), jest to z pe w -
no ścią związa ne z względ nie du żym cię ża rem płodu. U wa le ni i nie któ rych
fok osiąga on 25–30% cię ża ru ciała ma t ki (u hi po po ta mów 1%, u lu dzi 5%),
młode w prze ciw ie ń stwie do wie lu lądo wych ssa ków przy chodzą na świat
w pełni roz wi nię te i zdo l ne do ru chu oraz muszą po sia dać termo regu lacy j nie 
wy da j ny sto su nek ob ję to ści do po wie rz ch ni. Chara ktery sty cz ny ponad to jest 
przy spie szo ny wzrost post na ta l ny, dzię ki bo ga te mu w tłuszcz i białko po ka r -
mo wi ma t ki. Cię żar ciała nowo na ro dzo nej foki sza rej (Ha li cho e rus gry pus),
któ ra przy uro dze niu waży 16,8 kg, dzien nie zwię ksza się o 1,6 kg. Sa mi ce ze
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swej stro ny mogą w okre sie ka r mie nia stra cić na wa dze do 23% (około 168 kg).
Ko rzy ści wy ni kające z tak szy b kie go wzro stu mogą być roz pa try wa ne w ró ż -
nych za le ż no ściach: wzrost wie l ko ści i siły mię ś ni związany jest z ko nie cz no ścią
„do trzy ma nia kro ku” ro dzi com w ich wę drów kach, ponad to po le p szają się wa -
run ki te r mi cz ne tych ciepłokrwi s tych zwierząt by tujących w zi mnym śro do wi -
sku.

Z re guły roz pro szo ne po pu la cje Pin ni pe dia, w za le ż no ści od ga tun ku
i położe nia geo gra ficz ne go, zbie rają się w okre ślo nej po rze roku na lądzie lub 
pływających krach, gdzie na stę pu je ko ja rze nie się w pary. W po bli żu tych
miejsc prze by wają one przez 3–4 tygo d nie. Rów nież na twar dym podłożu sa -
mi ce wy dają młode na świat, któ re ty l ko pod czas ki l ku tygo d ni będą ose ska -
mi, tzn. do rozkładu po wiązań roz ro d czych lub po wro tu do ży cia ko czow ni -
cze go. U mo r sa (Odo ba e nus ro s ma rus) od sta wie nie od pie r si ma t ki na stę pu je
do pie ro po ok. 10 mie siącach. Łącze nie się w pary za cho dzi z re guły kró t ko po
po ro dzie na lądzie, lo dzie lub w wo dzie. Sa m ce ota rii (Ota rii dae) i słoni mo r skich 
(Mi ro un ga) tworzą w okre sie go do wym ha re my. Poli ga mi cz ne są rów nież mo r sy
(Odo bae ni dae), na to miast wię kszość fok (Pho ci dae) jest mono ga mi cz na. Młode
rodzą się po 11–12 mie siącach, czy li wów czas gdy po pu la cja zno wu zbie ra się na 
właści wym dla sie bie mie j s cu pa rze nia się. 

Pa cy fi cz na wy dra mo r ska Enhy dra lu tris ko ja rzy się w pary w wo dzie przez
cały rok, tak że po je dyn cze, już do brze roz wi nię te młode przy chodzą na świat,
po ciąży trwającej 8–9 mie się cy, na osłonię tych, usy tu o wa nych nie da le ko od
wody mie j s cach stałego lądu. 

W cy klu roz wo jo wym krów mo r skich (Si re nia), u któ rych nie stwier dzo no
szcze gó l nej cy kli cz no ści se zo no wej, łącze nie się w pary i roz ród za cho dzi w wo -
dzie. Młode ssą pod wodą wy stające na pie r siach su t ki ma tek. 

Wię kszość da nych o bio lo gii roz ro du wa le ni (Ce ta cea) po cho dzi albo z ob se r -
wa cji oka zjo na l nych, albo z au to psji na ob umarłych zwie rzę tach. Prócz tego
udało się opi sać łącze nie się w pary oraz na ro dzi ny ró ż nych zę bo w ców (Odon to -
ce ti) trzy ma nych w wa run kach sztu cz nych. 

O pe ri o dyzmie w cy klu roz wo jowym in for macji jest nie wie le, po nie waż ni e -
licz ne ga tun ki (np. szar wal, biełucha) wy da ją swo je mło de na świat w pobliżu
brzegów. W więks zości wa le nie są kos mo po lita mi, tak więc okres łącze nia się
w pa ry i po ro du każdo ra zo wo za chod zi w in nej przestr ze ni geo gra ficz nej. Wie -
lo ry by bezzęb ne (My sti ce ti), które pod czas ark tycz ne go lub ant ark tycz ne go
lata od wied za ją ob fi te że ro wis ka mórz lo dowych, wędru ją na północną lub
połud niową zimę w re jony umi ar ko wa ne, aby tam łączyć się w pary i rod zić.
Ciąża trwa pra wie u wszystkich 11–12 mie sięcy. Jak dotąd brak danych
o opó ź nio nej imp lanta cji blastocy stów. Po ro dy bliźniąt zdar za ją się
w 0,5–1,9%. Przy rost pło du jest 2,5–3 razy szybszy niż u in nych ssaków, co
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jest związa ne z dużą wy da jnością prze nos ze nia soków przez łożys ko. Okre su
in ten sywne go wzro stu pło do we go bra ku je w se zo nie, w którym fisz bi now ce
mogą wy kor zy sty wać ob fi te zas o by po kar mo we zdo byte w mor zach zimnych.
Płód płet wa la błękit ne go (Ba lae nop te ra mu scu lus) rośnie pod czas ostat nich 5
mie sięcy ciąży od 1–3 m do 7 m. Mło de są wy da wa ne na świat w cie plejszych
wo dach w pobliżu po wierz chni wody (poród mied ni cowy). No wo rod ki są
na ty chmiast zdol ne do pły wa nia, a dla zaczerp nięcia po wietrza są wynos zo -
ne po nad po wierz chnię wody nie tyl ko przez mat ki, ale rów nież przez inne
wa le nie, nie kie dy obce da ne mu ga tun ko wi. Mło de ssą pod wodą z dwóch
sut ków położonych w po b li żu matczy ne go ot woru płcio we go. U but lo no sa
(Tur siops trun ca tus) po siłki trwa jące nie dłużej niż 1 min po biera ne są co 2–3 god -
ziny, rów nież nocą. Duże wa le nie pro du ku ją dzi en nie około 600 l mle ka, które
w porówn a niu do mle ka in nych ssaków jest niez mier nie tłu ste i bo ga te w pro -
teiny, jednak z bard zo małą za war tością lak tozy. Wzrost postna tal ny jest
względ nie szybki, pod wo je nie cięża ru z o kre su po ro do we go na stępu je po około 
1 tygod niu.
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6. Od ży wia nie się zwierząt

6.1. Mi kro fa gia

6.1.1. Mi kro fa gi plan kto no we

Mi kro fa gi wy stę pujące w plan kto nie ży wią się ro ślin nym na no- i mi kro -
plan kto nem oraz mi kro plan kto nem zwie rzę cym i de try tu sem. Tak wiąc są one
w wię kszo ści kon su men ta mi I rzę du. Mo ż na je zna leźć pra kty cz nie we wszy st -
kich ta kso nomi cz nych gru pach plan kto nu zwie rzę ce go. Pod sta wo wym spo so -
bem po bie ra nia po ka r mu jest odfi ltro wy wa nie cząste czek za wie szo nych w wo -
dzie mo r skiej. Cza sa mi dro b ne mi kro fa gi, np. Co pe po da, akty w nie po lują na po -
je dyn cze mi kro orga niz my i wy sy sają za wa r tość po chwy co nej ko mór ki, np.
okrze m ki. Rów nież strzałki, nie du żej wie l ko ści zwie rzę ta plan kto no we, pro -
wadzą dra pie ż czy tryb ży cia, na pa dając na roz ma i te zwie rzę ta plan kto no we.
Unie ru cho mio ne w wo dzie wy cze kują ofia ry, którą ata kują błyska wi cz nie.
Mogą to być widłono gi, wio ślar ki, a na wet la r wy ryb, czę sto wie l ko ści dra pie ż cy.

Fi l tra cja jako spo sób od ży wia nia się wy ma ga wy kształce nia u or ga ni z mów
od po wied nich przy sto so wań ana to mi cz nych w celu wy wołania wiru wody,
dzię ki cze mu cząstki za wie si ny są na pę dza ne w kie run ku otwo ru gę bo we go
zwie rzę cia. Tak jest u śli ma ków skrzydłono gich, gdzie orzę sio ne po wie rz ch nie
skrzydłowa to wy kształco nej nogi wpro wa dzają wodę w ruch, na pę dzając
cząstki po ka r mo we do otwo ru gę bo we go. Po do b nie u widłono gów (ro dzaj Ca la -
nus), dzię ki sko ordy no wa nym ru chom li cz nych od nó ży głowo wych i tułowio -
wych, w tym sze ro ko roz sta wio nym an te nom, po wstają spe cy fi cz ne, ciągłe wiry, 
w wy ni ku któ rych za wie szo ne w wo dzie cząstki po ka r mo we do cie rają do otwo -
ru gę bo we go, na stę p nie są wy chwy ty wa ne przez grze bie nio wa to wy kształco ne, 
pa rzy ste od nó ża szczę ko we (ma xil lae) i jako po karm wpro wa dza ne do gęby.
W wy pa d ku widłono gów oraz wro t ków, któ re zdo by wają po karm dzię ki tzw. 
apa ra to wi wro t ne mu, zwie rzę ta mają mo ż li wość re gu la cji ilo ści po bra ne go
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po ka r mu, jak i jego se le kcji na cząstki ja da l ne i nie ja da l ne,  za po mocą spe cja l -
nych che more cep to rów. 

Inny typ fi l tra cji po le ga na prze pu sz cza niu przez wnę trze ciała stru mie nia
wody, jak np. u sprzągli, gdzie w wy ni ku sku r czów pier ście nio wa tych mię ś ni
woda jest wes sa na przez duży otwór gę bo wy do ob sze r nej gar dzie li. Na ścia -
nach tej gar dzie li cząstki po ka r mo we są wy chwy ty wa ne i kie ro wa ne obe cny mi
w mię ś niach rzę ska mi do prze wo du po kar mo we go. Spe cy fi cz ny apa rat po ka r -
mo wy wy stę pu je u ogo ni cy oj kop le u ry. Ta dro b na ogo ni ca, ki jan kowa te go
kształtu wy dzie la ga la re to watą osłonę, za opa trzoną z przo du w 2 si t ko wa te
otwor ki, a z tyłu w otwór wy pu sto wy. Ciągłe wi t ko wa te ru chy wię ksze go od re -
szty ciała ogo na wy twa rzają prąd, dzię ki któ re mu woda wpływa przez otwo ry
wpu sto we wy dy mając osłonkę jak pę che rzyk. Le j ko wa te sita prze pu sz czają do
wnę trza ty l ko tak małe or ga ni z my jak wi cio w ce, któ re do stają się do gęby zwie rzę -
cia. Prze fil tro wa na woda wy do sta je się przez otwór wy pu sto wy tworząc na pęd od -
rzu to wy. 

6.1.2. Mi kro fa gi ben to so we

Szcze gó l nie li cz ne są przykłady mi kro fa gii wśród bez krę go w ców ben to ni cz -
nych, dla któ rych po ży wie nie sta no wią żyjące na dnie mi kro orga niz my oraz
prze de wszy stkim opa dające na dno dro b ne fo r my ob umarłe i de try tus ró ż ne go 
po cho dze nia. Wie le jest spe cy fi cz nych narządów do po bie ra nia dro b nych
cząstek po ka r mo wych, któ re mogą akty w nie wyłapy wać z wody te cząstki po -
ka r mo we albo wy ko rzy sty wać osa dzo ny na dnie ma te riał. W pie r wszym wy -
pa d ku cząstki po ka r mo we są wyłapy wa ne z wody w wy ni ku pa sy w nej lub
akty w nej fi l tra cji, do cze go służą spe cja l nie wy kształco ne czę ści ciała lub or ga ny.
Po do bie ń stwo po le ga na tym, że cząstki po ka r mo we wyłapy wa ne są przez le p kie,
ślu zo wa te nad da t ki będące wy two rem nabłon ka. Jed ne z nich wy kształco ne są na
po wie rz ch ni ciała, inne wy ściełają po wie rz ch nie we wnę trz ne jamy ciała. 

Bie r na fi l tra cja o cha ra kte rze se dy men ta cji na stę pu je wów czas, gdy fi l -
trujące or ga ny są wy sta wio ne na od działywa nie przepływającej wody w wa -
run kach mniej lub bar dziej stałego prądu. To jest ty po we dla wie lu swo bod nie
osiadłych ko ra lo w ców i stułbiopławów. Jed na k że wię kszość pra wdzi wych fi l tra -
to rów za po mocą orzę sio ne go nabłon ka lub in nych nad da t ków wy wołuje sama
obieg wody, dzię ki cze mu cząstki po ka r mo we osa dzają się na si l nie roz -
gałęzio nych nad da t kach ciała, a stamtąd prze noszo ne są do otwo ru gę bo we -
go. U mszy wiołów (Bry o zoa) jest to lo fo tor opa trzo ny pod wó j nym rzę dem orzę -
sio nych czułków, u wie lo szcze tów (Po ly cha e ta Se den ta ria) rolę tę spełniają
wiązko wa te lub spi ra l nie usta wio ne nad da t ki na głowie, wy stające z otwo ru za -
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sie d lo nej rur ki w mule dna. Spo śród szkarłup ni, u li lio w ców (Cri no i dea) i wę żo -
wi deł (Op hiu roi dea) w tym celu wyko rzy sty wa ne są roz gałęzio ne ra mio na,
a u strzykw (Holo thu roi dea) wie niec si l nie roz gałęzio nych czułków ota czających
otwór gę bo wy. 

W in nym ty pie fi l tra cji woda przepływa przez wnę trze ciała, gdzie na spe -
cja l nej wy ściółce odkładają się prze fil tro wa ne cząstki po ka r mo we. Ten typ od -
ży wia nia wy stę pu je u gąbek (Po ri fe ra), tu woda wsy sa na jest do wnę trza ko -
mo ry ciała po ra mi i ka na li ka mi, a wypływa otwo rem głów nym (os cu lum).
Nie sio ne prądem wody cząstki po ka r mo we wy chwy ty wa ne są przez ko mór -
ki kołnie rzy ko wa te (cho a no cy ty) za po mocą wy pu stek plaz ma ty cz nych i tra -
wio ne w ich wnę trzu. Rów nież ty po wy mi przed stawi cie la mi tej ka te go rii fi l -
tra to rów są małże (Bi va l via) i ża chwy (As ci dia cea). U małży woda do stająca się 
sy fo nem wpu sto wym do jamy płasz czo wej wno si cząstki po ka r mo we, któ re
dzię ki pra cy nabłon ka mi gaw ko we go są kie ro wa ne do otwo ru gę bo we go.
Na to miast ża chwy po bie rają po karm z wody przepływającej przez ob szerną
jamę wy mo sz czoną ślu zem, na któ rym osa dzają się cząstki po ka r mo we.

Odfi l tro wa ne cząstki po ka r mo we ze bra ne w po rcje, oto czo ne ślu zem, prze -
trans porto wa ne zo stają za po mocą si l nych rzę sek do otwo ru gę bo we go. U nie -
któ rych wie lo szcze tów, np. Sa bel la, rzę ski te są umie sz czo ne w łatach skrze li,
tworząc sy stem po zwa lający na so r to wa nie cząstek na kla sy wie l ko ści. Naj -
wię ksze cząstki jako bez war to ścio we są od rzu ca ne, śred niej wie l ko ści wyko -
rzy sty wa ne są w połącze niu ze ślu zem jako bu du lec ru rek, w któ rych zwie -
rzę ta mie sz kają, je dy nie naj mnie j sze prze mie sz cza ne są do gęby jako po -
karm. Po do b nie od by wa się so r to wa nie cząstek u wie lu osiadłych fi l tra to rów, 
np. u gąbek wie l kość cząstek po ka r mo wych uza le ż nio na jest od śred ni cy por, 
przez któ re woda do sta je się do ko mo ry ciała.

Se dy men tujące lub opadłe już cząstki or ga ni cz ne są wyko rzy sty wa ne przez
mi kro fa gi na ró ż nych po zio mach ponad dnem lub z sa me go dna. Nie któ re fo r -
my, u któ rych or ga ny fi l trujące wystają sto sun ko wo wy so ko ponad dnem, wy -
ko rzy stują wcze ś niej opa dający ma te riał, inne wyłapują go tuż przed opad nię -
ciem na dno, pod czas gdy trze cia ka te go ria za do wa la się ma te riałem osiadłym
na dnie. Dzię ki temu kon ku ren cja o po karm wśród ben to ni cz nych mi kro fa gów
jest złago dzo na.

6.1.3. Mi kro fa gi ne kto no we

W ne kto nie brak jest kon su men tów I rzę du, któ rzy że ro wa li by na fito p lan k -
to nie. Jed na k że zo o p lan tkon, ży wiący się fito p lan kto nem, jest wyko rzy sty wa ny
jako po ży wie nie przez przed sta wi cie li ne kto nu, od no si się to tak do nie du żych
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ryb, np. śle dzi, jak i ogro mnych wa le ni. W tej gru pie or ga ni z mów wy ra ź nie za -
ry so wują się dwa typy zdo by wa nia po ka r mu: fo r my małe pro wadzą akty w ne
po lo wa nia na po je dyn cze or ga ni zmy plan kto no we, w czym wy ra ź nie po mo c ne
są im narządy zmysłów, na to miast fo r my duże, jak wa le nie i płasz cz ki, po bie rają 
po karm przez odfi ltro wy wa nie go z wody. Dla za bez pie cze nia ener gety cz ne go
te ogro m ne or ga ni z my po trze bują zna cz nych ilo ści po ka r mu. Na przykład
płetwal błęki t ny (Bala eno p te ra mu s cu lus) po bie ra dzien nie wię cej niż 1 t kry la i to -
wa rzyszących mu dro b nych or ga ni z mów plan kto no wych. 

6.1.4. Fi l tra cja

Wy da j ność fi l tra cji, jako spo so bu od ży wia nia, uza le ż nio na jest od wie lu
czyn ni ków. Współczyn nik fi l tra cji mo ż na wy li czyć z na stę pującej za le ż no ści: 

dC
dt C

nG
V S 



 




gdzie:
C – kon cen tra cja ko mó rek;
G – współczynnik fi l tra cji, czy li objętość wody prze fil tro wa nej w jed no st ce cza su;
n – li cz ba oso b ni ków;
V – objętość śro do wi ska;
S – se dy men ta cja ko mó rek.

Po scałko wa niu powyżs ze go równ a nia różnicz ko we go otr zy mu je się: 

C C
nG
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exp

a z tego na stę pującą po stać współczyn ni ka fi l tra cji 

 G
V
n t C C S t


  log log0 1

Wiel kość tego współczyn ni ka jest różna w za leżności od ga tun ku, jego sta -
dium roz wo jo we go oraz roz mi arów komórek stanowiących po ży wie nie (tab. 3).
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Ta be la 3

Ob ję tość wody prze fil tro wa nej w jed no st ce cza su – przez wy bra ne ga tun ki Co pe po da 

Ga tu nek Sta -
dium

Po karm Ob ję tość prze fi l -
tro wana (ml/24 h)

Me to da Au tor

Ca la nus 
fin ma r chi cus 
i hel go lan di cus

Wi cio w ce < 10 µ  4  32P Ma r s hall i Orr

Wi cio w ce >10 m  84,3  32P   jw. 

   Okrze m ki > 10 µ 43 32P jw.

Woda mo r ska  36 Li cze nie Co r ner

CV  Wi cio w ce > 10 µ  101 Li cze nie  Ga uld 

CV Okrze m ki > 10 µ 4 32P Ma r s hall i Orr

Cen tro pa ges ha ma tus Wi cio w ce < 10 µ 0,3 32P jw. 

 Wi cio w ce >10 m 15,0 32P   jw. 

Okrze m ki > 10 m 2,7 32P jw. 

Aca r tia cla u si Wi cio w ce < 10 m 0,1 32P  jw. 

Wi cio w ce > 10 m 8,6 32P jw.

Okrze m ki > 10 µ 2,7 32P  jw. 

Źródło: jak tab. 1.

6.2. Ma kro fa gia

6.2.1. Ma kro fa gi plan kto no we

Ma kro fa gi na leżące do zoo p lan kto nu to przed sta wi cie le wy ższych po zio -
mów łań cu cha tro fi cz ne go. Są one kon su men ta mi co naj mniej II rzę du. Za opa -
trzo ne są w ró ż no rod ne przy sto so wa nia. U pa rzy dełko w ców (Cni da ria) zdo bycz
chwy ta na jest za po mocą czułków i obezwład nia na wsku tek działania pa rzy -
dełek, a na stę p nie wciąga na do jamy ga stra l nej, dzię ki du żej roz ciągli wo ści
otwo ru gę bo we go. Żebropławy (Cte no p ho ra) jako akty w ni dra pie ż cy łatwo
obezwład niają nie kie dy dość duże zwie rzę ta (sko ru pia ki, mię cza ki, szcze cio -
sz czę kie, li cz ne la r wy) dzię ki długim czułkom, za opa trzo nym w klejące ko -
mór ki cze p ne. Przy połyka niu zdo by czy może się zna cz nie roz sze rzyć otwór
gę bo wy i gar dziel. Plan kto no we śli ma ki przo do skrze l ne mają ry jek dla
obezwład nie nia zdo by czy, a u strzałek otwór gę bo wy ota czają z bo ków dwa
rzę dy chi ty no wych, ru cho mych ha ków, służących do przy trzy my wa nia i roz -
dra b nia nia zdo by czy. 
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Ma kro fa gi w odróżni e niu od mi kro fagów cha rak te ry zu ją się dobrze rozwi -
nięty mi or ga na mi zmysłów czuły mi na światło, do tyk lub wyczu wa jący mi zmia -
ny che miz mu śro do wis ka. Re cep to ry te są szczegól nie przy dat ne przy wykry wa -
niu ofi a ry. Dra pieżne, ho loplank to nicz ne Po ly chae ta mają np. duże, dosko na le
wyksz tałco ne soczewki ocz ne.

6.2.2. Ma kro fa gi ben to ni cz ne

Ma kro fa gi ży wiące się du ży mi ro śli na mi i zwie rzę ta mi rza d ko są osiadłe, jak 
np. duże uk wiały (An tho zoa), któ re łapią długi mi czułka mi, za opa trzo ny mi
w ko mór ki pa rzy dełko we, mnie j sze ryby, skorupiaki itp. Jed na k że za sad ni czo
ma kro fa gi wy ma gają mi ni mum zdo l no ści ru chu oraz wy kształce nia ta kich
zmysłów, któ re umo ż li wiają na kie ro wa nie ich na źródło po ka r mu za po mocą
wzro ku, za pa chu lub ru chu. Na ma kro glo nach że rują je dy nie nie li cz ne śli ma ki
(Ga stro po da), sko ru pia ki (Cru sta cea), je żo w ce (Echi no i dea) i po je dyn cze ryby (Spa -
ri dae). 

Dla czę ści dra pie ż nych ma kro fa gów po ka r mem są or ga ni z my osiadłe, któ re
po sia dają pe w ne przy sto so wa nia dla ob ro ny przed napa st ni ka mi. Jed na k że
w wie lu wy pa d kach dra pie ż cy radzą so bie z tymi przy stoso wa nia mi ob ron ny -
mi. Na przykład obe c ne u pa rzy dełko w ców ko mór ki pa rzy dełko we są po że ra ne 
i wbu do wy wa ne we włas ne ciało, służąc do ob ro ny ga tun kom z Po ly cha e ta, Bry o -
zoa, Bra chio po da, Bi va l via, Ga stro po da i Cir ri pe dia. Nie któ re śli ma ki (Na ti ci dae) za
po mocą ząbków ra du li żłobią okrągłe dziu ry w mu sz lach małży, co umo ż li wia
im wy ko rzy sta nie mięk kie go ciała ofia ry. Inne śli ma ki (np. Tri to nium) otwie rają
do mki wa pien ne swo ich ofiar na dro dze che mi cz nej za po mocą wy dzie la nych
przez sie bie si l nych kwa sów, so l ne go lub siar ko we go. Po ten cja l ne ofia ry wy ka -
zują ta k że pe w ne mo ż li wo ści uni ka nia swo ich na pa st ni ków. Żyjący w półno c -
nym Pa cy fi ku uk wiał Sto m p hia za ata ko wa ny może ode rwać się od podłoża
i odpłynąć z mie j s ca przy cze pu, wy ko nując jed no cze ś nie fa lujące ru chy
czułków, oma miając tym na pa st ni ka. Po dobną re a kcję ob ronną wy ka zują nie -
któ re małże (Spi su la, Pe c ten, Lima), któ re gdy zo staną do tknię te przez nó ż ki
ambu laku ra l ne roz gwiazd, za czy nają gwałto w nie ru szać okry wa mi mu sz li
otwie rając i za my kając ją, utrud niając tym sa mym swo bod ny do stęp na pa st ni -
ka. Dla uni ka nia ma kro fa gów wie le po ten cja l nych ofiar wy ka zu je da le ko po su -
nię ty sto pień mi mi kry; dzię ki od po wied nim re a kcjom pig men to wa nia upo da b -
niają się barwą gó r nej po wie rz ch ni ciała do ota czające go podłoża. 

Wśród ben to nicznych ryb, będących przed sta wi cielami tzw. nek to ben to -
su, wyksz tałciło się wie le spe cyficznych sposobów po biera nia po kar mu,
jednak brak wśród nich wy raźnych fil tra torów. Licz ne drob ne ga tun ki, np.
Syng na thi dae, jak rów nież wie le ko lo rowych ryb z raf ko ra lowych (Chae to don -
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ti dae, Po ma cen tri dae i in.), wyła pu ją małe bez kręgow ce za po mocą pin ce to wa to
wydłużonych pysków. Inne, zao patrzo ne w mocno uzębio ne szczęki, obła -
mu ją gałąz ki ko ra low ców (np. ryby pa pu go wa te, Cal li o don) albo rozdrab nia ją 
okry wy więks zych mięczaków (np. Chryso phris au ra ta). 

6.2.3. Ma kro fa gi ne kto ni cz ne 

Wię kszość ryb, któ rych wie l kość ciała prze kra cza 30 cm, to dra pie ż cy, któ rzy 
że rują naj czę ściej na mnie j szych od sie bie ry bach. Rów nież po ży wie nie dla nich 
sta no wią przed sta wi cie le du że go plan kto nu, np. z Tha lia cea, Scy p ho zoa i in.
Wśród ryb kost nosz kiele to wych są ta k że wy so ce wyspe cjali zo wa ne fo r my
mono fa gi cz ne, jak np. sa mogłów (Mola mola) będący me du zo fa gem. Ryby dra -
pie ż ne mają do brze wy kształco ne narządy zmysłów, służące do wy kry wa nia
ofia ry. Ponad to są do bry mi pływa ka mi, do ty czy to szcze gó l nie tych stojących na 
szczy cie pi ra mi dy tro fi cz nej, np. re ki nów, a z ryb kost nosz kiele to wych tu ń czy -
ka, bar ra ku dy i in.

Pod sta wowym źródłem poży wi e nia nek to nicznych dra pieżników są ryby
kostnosz kie le to we. Spośród ssaków ant ark tyczny lam part morski (Hydrur ga lep -
tonyx) jest wyspecja li zo wany w po lo wa niu na ping winy i inne ptact wo wod ne
oraz mło de foki, orka (Orcinus orca) ata ku je obok ryb, inne wa le nie oraz foki, zaś 
kas za lot (Phy se ter ca to don) żeru je pra wie wyłącz nie na gło wo no gach, za który mi
wy pusz cza się na znacz ne głębo kości, tj. do 1000 m.
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7. Pro du k cja bio lo gi cz na w mo rzu

7.1. Isto ta pro du kcji bio lo gi cz nej

Pro du k cja bio lo gi cz na to pro ces two rze nia ma te rii or ga ni cz nej przez or ga ni -
z my żywe. Pro ces two rze nia ma te rii or ga ni cz nej z ko m po nen tów nie orga ni cz -
nych przez ro śli ny i ba kte rie fo to- i chemo auto trofi cz ne okre śla ny jest nazwą
pro du kcji pie r wo t nej. Całość w ten spo sób zsyn tety zo wa nej ma te rii or ga ni cz nej 
to ma te ria po wstała w wy ni ku pro du kcji pie r wo t nej brut to. Część z niej w wy -
ni ku pro ce sów ży cio wych ule ga remi nera li za cji. Re szta jest wyko rzy sty wa na na
bu do wę włas ne go ciała. Pro ces two rze nia tej czę ści ma te rii or ga ni cz nej okre śla -
ny jest nazwą pro du kcji pie r wo t nej net to. Ta pro du k cja net to jest naj waż nie j -
szym ele men tem pro ce su pro du kcji, gdyż sta no wi ona źródło po ży wie nia dla
wszy stkich zwierząt. Pro ces two rze nia włas nej tkan ki przez zwie rzę ta to pro du k -
cja  wtór na. Jest on wie lo eta po wy w za le ż no ści od ilo ści og niw da ne go łań cu cha
tro fi cz ne go. W pro ce sie trans fo r ma cji ma te rii or ga ni cz nej, przy prze j ściu z jed -
ne go po zio mu do na stę p ne go, ze 100 g tkan ki jako po ży wie nia two rzy się 10 g
no wej tkan ki. Po wstałe stra ty ma te rii or ga ni cz nej związa ne są z od dy cha niem,
wy da la niem i in ny mi pro ce sa mi de stru kcyj ny mi i w wy ni ku rozkładu, jako już
zremi nera lizo wa ne sole bio ge ni cz ne, mogą być wy ko rzy sta ne przez pro du cen -
tów do wy two rze nia no wej ma te rii or ga ni cz nej. Tak więc ele men ty składo we
ma te rii or ga ni cz nej pod le gają obie go wi i są wie lo kro t nie wyko rzy sty wa ne, na -
to miast ene r gia za wa r ta w ma te rii or ga ni cz nej przepływa jed no kie run kowo
przez łań cuch tro fi cz ny. Ene r gia pro mie ni sta za sor bo wa na przez pro du cen tów
i za mie nio na w ene r gię che miczną prze cho dzi w ta kiej fo r mie przez wszy stkie
eta py łań cu cha po kar mo we go, pod le gając en tro pii i w osta te cz no ści jako ene r -
gia cie p l na sta je się bio lo gi cz nie nie uży te cz na.

Re mi ne ra li zacja jest to pro ces pow tór ne go wy kor zy sta nia przez rośliny sub -
stancji po chod zących z roz kła du ma te rii or ga nicz nej. Jest ona bez pośred nia,
gdy sub stancje z obumarłych zwierząt i roślin są możli we do zużyt ko wa nia. Od -
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no si się to prze de wszystkim do zwierzęcych pro duktów prze mi any ma te rii.
Przykła dem może być wy da lany przez ryby tri me thy la minoxyd. Fos for wy da -
lany jest w po sta ci fos foranów, azot w for mie amo ni a kal nej. Obie te po sta cie
mogą być na ty chmiast po biera ne przez rośliny. Wy da la ne przez niektóre
zwierzęta ami nok wa sy, mocz nik i kwas moczowy mogą być także po biera ne
przez niektóre rośliny. Więks zość ma te rii jest jednak roz kłada na i re mi ne ra li zo -
wa na drogą pośred nią za po mocą bak te rii. Sta no wią więc one swoi sty człon sie -
ci tro ficz nej w mor zu, cho ciaż wy stępu ją w wod zie w nie dużych ilościach. Kon -
cen tru ją się w wo dach po wierz chniowych na każdym obumarłym or ga niz mie.
Dużo jest ich także w pierws zych kil ku mi li me trach os adów. Tam do ko nu ją roz -
kła du os ad zo nej na dnie ma te rii or ga nicz nej oraz opadłych i obumarłych or ga -
niz mów. Bak te ry jna prze mi a na ma te rii przeksz tałca stałą ma te rię or ga niczną
w ro z pu sz czalną i w wie lu wypad kach pro wad zi do form nie or ga nicznych.
Połącze nia fos fo ro we osta tecz nie do pro wad za ne są do po sta ci fos fora no wej,
amo ni ak ut le ni o ny do po sta ci azo tyno wej i azo ta no wej. Sub stancje or ga nicz ne
za wiera jące si arkę, poprzez po stać si arcz kową, są ut le ni a ne do si arczanów. Bak -
te rie z jed nej stro ny pro wad zą roz kład ma te rii or ga nicz nej, z dru giej stro ny sta -
no wią one źródło poży wi e nia dla wie lu zwierząt. 

7.2. Mie rze nie pro du kcji bio lo gi cz nej

Pro ble my pro du kcji bio lo gi cz nej zaprzątały już od wie lu lat uwa gę ko le j -
nych ge ne ra cji ba da czy, a mimo to trud no stwier dzić, że wszy stko w tym za -
kresie jest ja s ne i po zna ne. Naj wię ksze pro ble my do tyczą me tod okre śla nia
pro du k cji. Pra kty cz nie dokład ność sto so wa nych me tod jest wątpli wa, po nie waż 
wie le ró ż no rod nych czyn ni ków wa run ku je efe kty w ność pro du kcji. Wie l kość
pro du kcji okre śla na jest ilo ścią wę gla związa ne go w sub stan cję or ga niczną
w okre ślo nej prze strze ni i cza sie, np. w gra mach wę gla na metr kwa dra to wy na
dzień lub rok.

7.2.1. Okre śla nie „stan ding crop”

Wcześniejsze szacun ki pro duk cji bio lo gicz nej w mor zach pro wad zo ne były
me to da mi pośred ni mi przez określe nie ogól nej ma te rii roślin nej w wod zie, czy li 
tzw. „stan ding crop”(ogól ny plon z określo nej przestr ze ni). To nie określa pro -
duk cji, a je dy nie ilość ma te rii or ga nicz nej w mo men cie bad a nia. Twor ze nie się
i rozkład ma te rii or ga nicz nej zmi e nia się w sze ro kim za kre sie w za leżności od
okre su we ge tacjne go. Gdy rośliny będą bard zo szybko kon su mo wa ne przez
rośli nożer ne zwierzęta, na stąpi wyso ka pro duk cja, jednak „stan ding crop” bę -
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dzie nis ki. W od wrotnym wypad ku, przy dłu giej eg zy stencji roślin i sła bym
wyżera niu „stan ding crop” będ zie wyso ki, a pro duk cja nis ka. Na znaczny „stan -
ding crop” wpływ ma in ten sy wność pro duk cji, szczegól nie w kon tekście wa -
runków świetl nych pa nu jących w wod zie oraz dopły wu sub stancji bio gen nych.
Wiel kość „stan ding crop” za leży także od sto sunków wy da jności pro duk cy jnej
roślin do stop nia wyżera nia i szybkości opada nia. Sza co wa nie pro duk cji przez
mier ze nie „stan ding crop” musi uwz ględ niać wzrost wiel kości po pu lacji, jak i jej 
spa dek w wy ni ku wyżera nia i opada nia. „Stan ding crop” jest określany me to da -
mi oce ny bio ma sy. W tym celu wy kor zy sty wa ne jest międ zy in ny mi zlicza nie
pod mi kro sko pem licz by komórek fi to- czy zo oplank to nu, a na stęp nie, z uwz -
ględ ni e niem ob jętości os ob niczej da ne go ga tun ku, wy licza nie ogól nej bio ma sy
w da nej ob jętości wody. Rów nież przez za war tość chlo ro fi lu lub stęże nie węg lo -
wo danów można sza co wać bio masę fi toplank to nu. Wia domym jest, że zo o p lan k -
ton za wie ra je dy nie zni ko me ilości szczegól nych węg lo wo danów, stąd też
określo ne ilości węg lo wo danów w wod zie morskiej od po wia da ją zasad niczo
licz bie komórek glonów. Wiel kość „stan ding crop” może być także sza co wa na
przez określe nie ubyt ków azo tanów i fos foranów w da nej ob jętości wody. 

7.2.2. Me to dy po mia ru pro du kcji pie r wo t nej

Węg lo wo dany tworzą się pod czas fo to syn tezy, co za pi sać można bard zo
pro stym równ a niem:

n CO2 + n H2O  (CH2O)n + n O2 

Szybkość fo to syn tezy i jej wiel kość może być określana przez ilość wy pro -
du ko wa ne go tle nu lub związa ne go dwut len ku węgla. 

Me to da tle no wa

Me to da ta po le ga na po mia rze roz pusz czo ne go tle nu (zwy kle me todą Win -
kle ra) w pró bie wody mo r skiej przed i po okre sie eks po zy cji, któ ry trwa zwy kle
ki l ka go dzin. Dla po mia ru w wa run kach na tu ra l nych sto su je się bu te l ki o ob ję -
to ści od 200 do 400 cm3. Do bu te lek tych na le wa się wodę z da nej głębo ko ści.
Jed na z nich jest prze zro czy sta, dru ga nie prze zro czy sta, zwy kle po ma lo wa na na 
cza r no. Na da nej głębo ko ści bu te l ki te eks po no wa ne są za wsze pa ra mi, tzn. ja s -
na i cie m na bu te l ka obok sie bie. W ja s nej bu te l ce za cho dzi wzrost za wa r to ści tle -
nu, in ter pre towa ny jako wiąza nie wę gla przez fi to p lan kton, czy li jest to przy -
rost bio ma sy okre śla ny jako pro du k cja net to (Pn). W cie mnej bu te l ce uby tek tle -
nu jest in ter pre towa ny jako po miar wę gla uwo l nio ne go pod czas od dy cha nia
fito p lan kto nu (Rp). Suma tych dwóch wa r to ści sta no wi o ogó l nej asy mi la cji wę -
gla, czy li o in ten syw no ści fo to syn te zy okre śla nej jako pro du k cja brut to (Pb), czy -
li Pb = Pn + Rp. 
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Me to da ta oba r czo na jest jed nak błęda mi po mia ru. 1) W pró bie wody mo r -
skiej za wa r tej w bu te l ce po mia ro wej obok fito p lan kto nu obe c ne są też ba kte rie,
któ re zu ży wają tlen. Od dy cha nie ba kte ry j ne może sta no wić od 40 do 60%  wa r -
to ści ogó l ne go od dy cha nia. Rów nież w bu te l ce cie mnej mie rzy się uby tek tle nu
spo wo do wa ny od dy cha niem zoo p lan kto nu. 2) Mimo prze pro wa dzo nej eks po -
zy cji w wa run kach na tu ra l nych wzrost po pu la cji w obu bu te l kach jest ró ż ny.
W bu te l ce cie mnej pra wie brak wzro stu, pod czas gdy w bu te l ce ja s nej może on
wy no sić 50–100%. 3) Sto su nek cząste czek tle nu uwa l nia nych do cząste czek
dwu t len ku  wę gla ab sor bo wa nych nie za wsze jest rów ny jed no ści. Przy syn te zie 
cu krów pro s tych – he ksoz – wy no si on 1, na to miast przy syn te zie tłusz czów 1,4. 
W syn te zie pro te in za le ży on od czę sto zmien ne go źródła azo tu: w wy pa d ku
amo nia ku wy no si 1,05, zaś azo ta nów bo ga tych w tlen 1,6. Re a su mując, me to da
tle no wa do brze okre śla pro du kcję brut to, jednak nie po win na być sto so wa na
w wo dach mało pro du kty w nych. 

Me to da wę gla zna ko wa ne go

Me to da ta po le ga na do da niu do okre ślo nej ob ję to ści wody mo r skiej zna ko -
wa ne go wę gla, w któ rej za wa r tość CO2  jest zna na. Zakładając, że CO2 z wę -
glem zna ko wa nym jest asy mi lo wa ny je dy nie pod czas fo to syn te zy oraz że
asy mi lo wa ny jest on z taką samą szy b ko ścią co CO2 zwykły, mo ż na po okre sie
eks po zy cji okre ślić ilość ogólną wę gla związa ne go, prze li czając ilość zasy milo -
wa ne go 14C przez współczyn nik od po wia dający sto sun ko wi 14C/12C na początku 
eks po zy cji. Pra kty cz nie po miar ten po le ga na umie sz cze niu da nej pró b ki wody
w a m pułce, do któ rej do da je się wę gla zna ko wa ne go zwy kle w po sta ci dwu wę -
gla nów. Na stę p nie am pułkę za my ka się i eks po nu je okre ślo ny czas albo w wa -
run kach na tu ra l nych na da nej głębo ko ści lub w la bo ra to rium z za cho wa niem
za da nych wa run ków. Po okre sie eks po zy cji woda z am pułki jest fi l tro wa na,
a ilość wę gla zna ko wa ne go zasy milo wa ne go przez fi to p lan kton jest okre ślo na
na pod sta wie po mia ru emi sji pro mie nio wa nia  na sączku. Me to da ta jest po le -
ca na do po mia rów pro du kcji pie r wo t nej net to. 

Rów nież me to da węgla zna ko wa ne go obarczo na jest pewny mi nie do ma ga -
nia mi. 1) Ek spe ry men tal nie stwierd zo no, że rów nież w ciem ności za chod zi fik -
sacja 14CO2 i wyno si ona od 1% do 5% fo to syn tezy mak sy mal nej przy pełnym
naświet le niu. Oka zu je się, że pro cent ten może być wyżs zy u glonów poz ba wio -
nych od po wied nich za pasów soli bio gen nych i w tro pi kal nych wo dach oli go tro -
ficznych asy mi lacja w ciem ności może osiągać 50% asy mi lacji na świet le.
2) Dwu t le nek węgla zna ko wany nie asy mi lu je się z tą samą szybkością co
niezna ko wany, różni ca wyno si 5–6%. Może to być zni we lo wa ne przez
współczyn nik ko rygu jący, 1,05 lub 1,06. 3) Węgiel zna ko wany za sy mi lo wany
w ma te rii or ga nicz nej może wrócić do rozt woru w wy ni ku od dy cha nia; przy -
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pusz cza się, że pra wie 60% CO2 uwal ni a ne go pod czas od dy cha nia jest z po wro -
tem wy kor zy sty wa ne w pro ce sie fo to syn tezy, rów nież od no si się to do węgla
zna ko wa ne go. Pro po nu je się wpro wad ze nie ko rek ty dla oce ny fo to syn tezy
mak sy mal nej o 10%. 4) Pod czas sącze nia mogą na stąpić stra ty, część ma te rii or -
ga nicz nej niecząstecz ko wej może prze dostać się przez sącz ki do rozt woru. Oce -
nia się, że może to być od 10 do 20% pro duk cji cząstecz ko wej fi toplank to nu. Jest 
to więc błąd znaczny, jego waga jest sto sun ko wo mniejsza dla wód eu tro ficznych
w porówn a niu z wo da mi oli go tro ficzny mi. 5) Roz bieżność wy ników bez ko rek ty
z ty mi, w których uwz ględ ni o no wspom ni a ne po prawki, jest znacz na i może
sięgać od 50 do 100%. Oka zu je się, że dane sko rygo wa ne na wiązu ją w znacz nie
więks zym stop niu do uzys ki wanych me todą tlenową, niż nie sko rygo wa ne.

7.2.3. Me to dy po mia ru pro du kcji wtó r nej

Pro du k cja wtó r na jest to pro ces prze twa rza nia ma te rii or ga ni cz nej z już
wytwo rzo nej. Za cho dzi ona na da l szych, poza pro du cen ta mi (1), po zio mach tro -
ficz nych: ro śli noże r ców (2), ki l ku, zwy kle dwóch, (3–4) po zio mach dra pie ż ców.
Pro du k cja wtó r na na po zio mie 2 i 3 może za cho dzić na przykład u widłono gów, 
wy ko rzy stujących po ży wie nie mie sza ne: fi to p lan kton i dro b ny zo o p lan kton,
na to miast eu fa u zje mogą zna j do wać się na ró ż nych szcze b lach dra bi ny tro fi cz -
nej: na po zio mie 3, gdy ży wią się ro śli noże rny mi widłono ga mi, cza sa mi na po -
zio mie 2, gdy kon su mują bez po śred nio fi to p lan kton, oraz na po zio mie 4, gdy
ich po ka r mem są dra pie ż ne widłono gi i strzałki. Nie za le ż nie od po zio mu kon -
su m pcji, te ch ni ki po mia ru są ta kie same i wy ra ź nie ró ż ne od me tod po mia ru
pro du kcji pie r wo t nej. Pu b li ka cji do tyczących pro du kcji wtó r nej w mo rzu jest
zna cz nie mniej w po rów na niu z liczbą opra co wań pro du kcji pie r wo t nej. Ki l ka
pod sta wo wych me tod po mia ru pro du kcji wtó r nej zo sta nie omó wio nych po ni -
żej.

Me to da ko ho r ty

Ko ho r ta (np. miot) jest to gru pa oso b ni ków tego sa me go ga tun ku uro dzo -
nych w jed nym cza sie. Jest to więc gru pa oso b ni ków, któ re mo ż na wy od rę b -
nić w po pu la cji. Mo ż na założyć, że ko ho r ta, któ ra uro dziła się w cza sie t1

licząc n1 oso b ni ków o śred niej wa dze w1, po pe w nym cza sie t2 li czy n2 oso b ni -
ków o śred niej wa dze w2. Bio ma sa w chwi li t1 była rów na n1 · w1, zaś w chwi li
t2 wy no siła n2 · w2. Mię dzy t1 a t2 oso b ni ki przy bie rały na wa dze, jed nak część
z nich ginęła śmie r cią na tu ralną lub była po że ra na przez dra pie ż ni ków. Dla
ułatwie nia ra chun ku przy j mu je się, że uby tek oso b ni ków jest rów no mie r ny,
jed na k że w rze czy wi sto ści szy b kość uby wa nia oso b ni ków w ko ho r cie w pie r -
w szym okre sie jest wię ksza w po rów naniu z da l szym ich roz wo jem. 
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Pro du kcję ko ho r ty okre śla się przy ro stem bio ma sy oso b ni ków n2, do dając
do tego cię żar ciała oso b ni ków, któ re zgi nęły w okre sie od t1 do t2, co mo ż na wy -
ra zić na stę pującym wzo rem: 

P n w w n n
w w

   



 


2 2 1 1 2

2 1

2( ) ( )

któ ry po przekształceniu przy j mu je następującą postać: 

P n n
w w

 



 


( )2 1

2 1

2

Me to da wzro stu kumu lo wa ne go 

Me to da ta służy do ob li cza nia pro du kcji wtó r nej ga tun ków o ki l ku sta diach
roz wo jo wych. Znając li cz bę oso b ni ków da ne go sta dium roz wo jo we go nx oraz
śred ni na oso b ni ka przy rost wagi, pro du k cja da ne go sta dium bę dzie wy no siła
nx · w, zaś pro du k cja ogó l na bę dzie sumą pro du kcji po szcze gó l nych sta diów,
czy li  n x  w. Do ob li cze nia pro du kcji dzien nej, co łatwo mo ż na prze li czyć na
pro du kcję roczną, na le ży znać czas trwa nia ka ż de go sta dium tx po da ny w li cz -
bie dni. Tak więc dla ga tun ku, któ ry pod le ga w swo im roz wo ju trzem sta diom,
pro du kcję dzienną mo ż na okre ślić według wzo ru:

P n
w
t

n
w
t

n
w
t

  1
1

1
2

2

2
3

3

3

  

Me to da wy mia ny „tu r no ver” 

W wy pa d ku po pu la cji wy ka zującej słabą flu ktu a cję li cze b no ści i bio ma sy, do 
ob li cze nia pro du kcji mo ż na sto so wać me to dę cza su wy mia ny („tu r no ver time”). 
Zakładając, że okres ży cia ka ż de go oso b ni ka jest taki sam i że ka ż dy oso b nik,
któ ry zgi nie, jest za raz za stę po wa ny no wym, pro du k cja ro cz na może być za pi -
sa na wzo rem: 

P n
w
t n

 

gdzie:
n – li cz ba oso b ni ków; 
w – śred nia bio ma sa oso b ni ków; 
tn – czas wy mia ny po pu la cji (je śli okres ży cia wy no si 4 mie siące, to wy mia na  za cho dzi

3 razy w roku, czy li czas wy mia ny w po pu la cji w cy klu ro cz nym wy no si 1/3). 

Me to da fi zjo logi cz na 

Część prze fil trowa ne go po ka r mu jest przez zwie rzę zasy mi lo wa na w prze -
wo dzie po ka r mo wym, część nie stra wio na wy rzu co na w po sta ci fe ka liów. Tak
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więc wa ż ne jest okre śle nie współczyn ni ka asy mi la cji, któ ry wska zu je na sto pień 
wy ko rzy sta nia po ży wie nia. Współczyn nik ten wy li cza ny jest z za le ż no ści mię -
dzy ilo ścią po ka r mu skon sumo wa ne go (C) i ilo ścią wy da la nych fe ka liów (F):

A
C F
C




100

Wy ra ża ny jest w pro cen tach su chej masy lub ma te rii or ga ni cz nej (masa bez po -
piołowa). Może też być okre ślo ny przez ilość wę gla, azo tu lub fo s fo ru.

War tości współczyn ni ka asy mi lacji wyka zu ją duże zróżni co wa nie, od 6 do
99% i są różne dla posz czegól nych ga tunków, np. le piej asy mi lo wa ne są wi ciow -
ce od okrze mek (tab. 4).

Ta be la 4

Współczyn nik asy mi la cji dla widłono ga Ca la nus hy per bo re us, ży wio ne go ró ż nym po ka r mem 

 Glo ny Po piół (%)  Współczyn nik asy mi la cji (%)

wa r tość
śred nia 

roz rzut  licz ba ob -
se r wacji

 wa r tość
śred nia

roz rzut  licz ba ob se -
r wacji

Okrze m ki

Tha las sio si ra flu via ti lis 27,0 11,0–43,2 47  67,3 36,7–87,9 47

Ske le to ne ma co sta tus 44,3 41,8–48,3 5  40,1 36,7–44,6 5

Cy c lo tel la nana 30,3 27,2–32,2  4  59,1 42,9–76,5 4

Cos cino di s cus sp.  56,2 37,3–70,0  4 50,9 32,6–63,3  6

Dity lum bri g h twel lii 56,7 43,7–62,2  7  50,6 39,5–66,4  4

Rhi zo so le nia se ti ge ra 42,0 30,3–59,4 6 56,8 18,8–73,3 9

Bru z d ni ce 

Exu viel la sp. 10,6 9,8–15,5 6 71,6 56,3–82,9 6 

Zie le ni ce 

Du na liel la sp.  7,6 4,0–14,0 3 86,7 75,1–89,9  3 

Źródło: jak tab. 1. 

Za sy mi lo wany po karm pod le ga w or ga niz mie dals zej obróbce i jest zużyt -
ko wany do podtr zymy wa nia me ta bo liz mu dzięki za war tej w nim ener gii. Ener -
gia po kar mu skon su mo wa ne go Qc pod le ga ko le jnym etapom roz kła du według
za miesz czo ne go  sche ma tu:
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Na pod sta wie tego sche ma tu mo ż na prze pro wa dzić ana li zę przy cho du
i rozcho du ene r gii, czy li sporządzić bu dżet ener ge ty cz ny, któ ry przed sta wia się
na stę pująco:

Qc – Qw = Qg + Qr 

gdzie:
Qc – wa r tość ener ge ty cz na skon sumo wa ne go po ka r mu;
Qw – wa r tość ener ge ty cz na sub stan cji wy da lo nych w fe ka liach i sub stan cji

 zasy mi lo wa nej nieme tabo li cz nej;
Qr – ene r gia rozłożo na w wy ni ku spa la nia meta boli cz ne go w or ga ni z mie

 będącego kon se k wencją od dy cha nia;
Qg – wartość ogó l nej ene r gii za wa r tej w cie le, czy li ene r gia na wzrost.
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Na ener gię od dy cha nia mogą skła dać się na stępu jące ele men ty:

Qr = Qs + Qd + Qa 

Qs – ene r gia zu żyt ko wa na na me ta bo lizm stan dar do wy (zwie rzę będące na czczo
 i w bez ru chu);

Qd – ene r gia zu żyt ko wa na na dez ami na cję ami no k wa sów nie zu ży tych na bu do wę
 białek, na tra wie nie i trans port me ta bo li tów;

Qa – ene r gia zu żyt ko wa na w tra kcie ru chu mię ś ni.

Na war tość ener gii Qw skła da ją się dwa kom po nen ty: frak cja zasad nicza Qf – 
war tość ka lo rycz na fe ka liów i frak cja Qn  – war tość ka lo rycz na sub stancji azo -
towych nie me ta bo licznych. Tak więc uwz ględ nia jąc wszystkie oma wi a ne frak cje 
ener gii, równ a nie bilan su ener ge tycz ne go przy jmu je na stępu jącą po stać: 

Qc – Qf – Qn = Qg + Qs + Qd + Qa 

Budżet ener ge tyczny także przed sta wi any jest w for mie uprosz czo nej: 

R = G + T + N 

gdzie:
R – ene r gia za wa r ta w ra cji po ka r mo wej;
G – ene r gia zużytkowana na wzrost;
T – ene r gia wy dat ko wa na na od dy cha nie;
N – ene r gia po ka r mu nieza symi lowa ne go.

Czy li ener gia wzro stu to:

G = R – T – N 

Za stępu jąc R – N  współczyn ni kiem asy mi lacji, otr zy mu jemy 

G = AR – T 

Po prze trans po no wa niu tego za pi su na sym bo likę upr zed nio sto so waną
uzys ku je się za pis

Qg = AQc – Qr 

Dla określenia wydajności ener ge ty cz nej po ka r mu sto su je się współczynniki 
wzro stu za pro pono wa ne przez I vle va K1 i K2. Współczynnik K1 wydajności brut -
to ma postać:

K
Q
Q1 
g

c

zaś współczyn nik K2 wy da j no ści net to od po wia da sto sun ko wi wzro stu do po ży -
wie nia zasy milo wa ne go, efe kty w nie zu ży te go przez or ga nizm (Qw = Qf ):

109



K
Q

Q Q
Q
AQ

Q
Q Q2  

 


g

c f

c

c

g

g r

Opie rając się na dru gim współczyn ni ku Iv le va K2, cha ra kte ry zującym in -
ten sy w ność wzro stu or ga ni z mu, mo ż na ob li czyć ene r gię wzro stu 

Q Q K
Kg r
2 

1 2

, gdy zna ne jest K2 (współczyn nik Iv le va) i Qr (stra ty ene r gii na

od dy cha nie). Po przez współczyn nik od dy cha nia, okre śla ny jako R a wb  ,
mo ż na wy li czyć stra ty ener ge ty cz ne związa ne z od dy cha niem, przy j mując, że
są one funkcją tego współczyn ni ka, i wów czas Q k a wr c b   , gdzie kc jest
współczyn ni kiem cha ra kte ry zującym zu ży cie tle nu. Osta te cz nie, za stę pując
ene r gią wzro stu Qg pro du kcję jed no stkową Pe dla kon kre t ne go or ga ni z mu
o cię ża rze w, uzy sku je się:

P k a w
K
K

p we c
b 2 b   


 

1 2

gdzie:
p – współczynnik fun kcy j ny dla kc, a i K2. 

Przy j mując, że w jest śred nim cię ża rem dla po pu la cji o okre ślo nej li cz bie oso b -
ni ków, mo ż na ob li czyć pro du kcję ogólną. W pra kty ce sto su je się w mie j s ce Pe

współczyn nik wzro stu Cw, okre ślający wzrost na jed no stkę cza su i na jed no stkę cię -
ża ru: 

C
w
t w p ww

bd
d    1 1

co po zwa la na przy ję cie fo r muły osta te cz nej 

P C w n   ( )w i i i

gdzie:
n i – li cz ba oso b ni ków w i–tej po pu la cji;
wi – ich śred ni cię żar;
(Cw)i – współczyn nik wzro stu, okre śla ny przy za sto so wa niu po mia rów fi zjo lo gicz-

  nych.

7.3. Czyn ni ki de te r mi nujące wie l kość pro du kcji pie r wo t nej

7.3.1. Światło

Światło jest ele men tem ko niecznym dla zaistni e nia fo to syn tezy. Do po -
wierz chni mor za na sze ro kości 48°N do cie ra śred nio ener gii pro mi e ni stej, w za -
leżności od pory roku, od 805 cal/cm2 · dzień do 160 cal/cm2 · dzień. Ta ilość
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światła (E) za leży prze de wszystkim od stop nia za chmur ze nia i może być
określo na równ a niem:

E = E0 (1 – 0,71c) 

gdzie:
E0– ilość światła pa dająca na po wie rz ch nię mo rza przy bez chmu r nym nie bie;
c – sto pień za chmu rze nia (zmie niający się w za kre sie od 0 do 1). 

Część światła pa dające go jest od bi ta od po wie rz ch ni mo rza. Przy mo rzu
spo ko j nym, ilość światła od bi te go wy no si od 3 do 4% na sze ro ko ści 40°. Pro cent
światła od bi te go ro ś nie szy b ko, gdy słońce zna j du je się co raz ni żej nad ho ry -
zon tem, np. bę dzie wy no sić 40% na sze ro ko ści 5°. Rów nież sto pień roz pro sze -
nia światła wzra sta, gdy po wie rz ch nia mo rza jest co raz bar dziej wzbu rzo na,
przy słabym wie trze ro ś nie od 5–17% do 30% przy wie trze śred nim lub si l nym. 

Po prze jściu przez po wierz chnię mor za pro mi e nie sło necz ne pod le ga ją ab -
sorbcji przez wodę, po nad to roz pros ze niu przez cząstecz ki wody, a szczegól nie
za wie sinę. Nasyce nie światłem wody zmniejsza się wraz ze wzro stem głębo -
kości. 

Na krzy wej opi su jącej spa dek ir ra diacji można wyznaczyć do wol ny punkt,
który cha rak te ry zu je się właściwym dla tego punk tu współczyn ni kiem ek stynk -
cji. Współczyn nik ten, które go wiel kość za leży od wiel kości ab sorbcji i roz pra -
sza nia światła za pi su je się w po sta ci na stępu jącej: 

K
E


d log

2

lub (po nie waż d log E
E
E

K
E

E z
 

d d
d

)

a po prze kształce niu:                         
d

dz
E
E

K

gdzie:
E – natężenie światła;
z – głębokość.

Współczyn nik K  jest zwy kle stały dla określo ne go przed ziału głębo kości.
Dla te go dla tych przed ziałów możli we jest zin te gro wa nie powyżs ze go wy raże -
nia, które przy jmu je po stać log E = – Kz, z cze go można wy pro wad zać na -
stępu jącą po stać E e z –K .

Fo to syn te za jest ogra niczo na do warstwy po wierz chnio wej. Jej miążs zość
wyznacza głębo kość, na której wyksz tałca się po ziom kom pen sacy jny. Jest to
po ziom, gdzie zrówn a na jest asy mi lacja z od dy cha niem w ciągu doby. Po niżej
tej głębo kości brak jest pro duk cji net to. Głębo kość po ziomu kom pen sacy jne go
uza leżni o na jest od ilości światła pe ne tru jące go wodę, co jest związa ne z geo -
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gra fią Zie mi i wyso kością Słońca na nie bie. W czy stych wo dach mórz tro pi kal -
nych w połud nie przez cały rok może być wyksz tałcony na głębo kości 100 m.
W wy ż szych sze ro kościach la tem w połud nie po ziom kom pen sacy jny utr zy mu -
je się na głębo kości międ zy 10 a 60 m, zaś zimą może się pod nieść aż do 0 m.
Wów czas właści wie brak pro duk cji. 

Wy da j ność foto syn tety cz na za le ży pro po rcjo nal nie od in ten syw no ści
światła aż do pe w nej gra ni cy, po wy żej któ rej da l szy wzrost na świe t la nia nie po -
wo du je wzro stu fo to syn te zy. Ro śli ny trzy ma ne w si l nym świe t le prze stają pra -
wie foto synte ty zo wać; tak więc jest to dla nich szko d li we. Zja wi sko to uza le ż -
nio ne jest jed nak od ró ż nych długo ści fal. Światło fio le to we i ultra fio le to we ma
naj bar dziej nie ko rzy st ny wpływ, rów nież pod cze r wień ha mu je asy mi la cję. Przy 
pełnym świe t le dzien nym, gdy ilość światła do cie rająca do po wie rz ch ni mo rza
jest ma ksy ma l nie duża, op ti mum fo to syn te zy zna j du je się na głębo ko ści 5–20 m. 
Po wy żej tej głębo ko ści pro du k cja szy b ko zmnie j sza się. Rów nież z tego wzglę du 
bio ma sa fito p lan kto nu jest wię ksza w ni ż szych wa r stwach i wię kszość ga tun -
ków tam za mie sz ku je, z wyjątkiem ki l ku, któ re ogra ni czo ne są do po wie rzch -
nio wej kilku centy me tro wej wa r stwy. Wię kszość ga tun ków fito p lan kto nu mo r -
skie go jest więc cie nio lu b na. 

7.3.2. Tem pe ra tu ra

W pro ce sach pro du kcy j nych tem pe ra tu ra jako czyn nik śro do wi sko wy od -
gry wa istotną rolę. Związa ne jest to ze spe cy fi cz nym dla ka ż de go gatun ku op ti -
mum te r mi cz nym, w któ rym in ten sy w ność fo to syn te zy jest naj wię ksza. Zmien ność 
se zo no wa w wy da j no ści fo to syn te zy za le ży więc nie ty l ko od zróż nico wa ne go
w cy klu ro cz nym oświe t le nia, ale ta k że od zmie niającej się tem pe ra tu ry. Ko m bi na -
cja mi ni mum i ma ksi mum in tensyw no ści ra dia cji słone cz nej i tem pe ra tu ry w cy klu 
ro cz nym w stre fie klima tu umiar ko wa ne go daje 4 eks tre ma. Są to: zima (z ku l mi nacją
pod ko niec sty cz nia i na początku lu te go) – ni ska ra dia cja i ni ska tem pe ra tu ra, wiosna
(ku l mi na cja na przełomie kwie t nia i maja) – duża ra dia cja i ni ska tem pe ra tu ra, lato
(ku l mi na cja na przełomie li pca i sie r p nia) – duża ra dia cja i wy so ka tem pe ra tu ra, je -
sień (ku l mi na cja na przełomie paź dzie r ni ka i li sto pa da) – ni ska ra dia cja i wy so ka
tem pe ra tu ra. Dzię ki tym ko m bi na cjom uzysku je się w au te ko lo gii 4 gru py ga tun -
ków o spe cy fi cz nych wy ma ga niach te r mi cz nych i świe t l nych, któ rych su kce sja po -
wta rza się cy kli cz nie co roku.

Cykl roz wo jo wy wie lu zwierząt i ro ślin ma swo je od bi cie w os cy la cjach
ro cz nych tem pe ra tu ry. Do ty czy to szcze gó l nie zwierząt i ro ślin ben to so wych,
któ rych jaja, la r wy czy spo ry po ja wiają się w toni wod nej przy od po wied niej
tem pe ra tu rze. Rów nież ga tun ki holo plan kto no we cha ra kte ry zują się kró t ki mi
okre sa mi in ten syw ne go roz wo ju. Przykładem tego jest po ni ż szy opis stru ktu ry
bio ceno ty cz nej po szcze gó l nych se zo nów w Mo rzu Półno c nym.

112



Zima (li sto pad–ma rzec). Ho lo p lan kton osiąga mi ni mum roz wo ju. Li cze b -
ność fito p lan kto nu jest mała, cho ciaż obe c ne są nie któ re ro dza je, jak np. Cos cino -
di s cus, Bid du l p hia. Bru z d ni ce są bar dzo rza d kie z wyjątkiem Ce ra tium tri pos.
Widłono gi wy stę pują rów nież w małej li cz bie; prze zi mo wują zwy kle w po sta ci
sta dium V. Zo o p lan kton prze by wa na ogół na wię kszych głębo ko ściach niż la -
tem. Wie le bez krę go w ców i nie któ re ryby roz ra dzają się zimą i dla te go po ja -
wiają się w plan kto nie jaja tych zwierząt. W plan kto nie zi mo wym prze wa żają
na up liu sy Ba la nus ba la no i des, zna cz nie rza d sze są Ver ru ca ria stro en na i Ba la nus cre -
na tus. 

Wio s na i wcze s ne lato (ma rzec–cze r wiec). No tu je się szy b ki wzrost li cz by
ga tun ków i bio ma sy okrze mek, któ re osiągają ma ksi mum roz wo ju pod ko niec
ma r ca i na początku kwie t nia, nie kie dy nie co pó ź niej. Obe c ne są ró ż ne ro dza je:
Ske le to ne ma, Cha e to ce ros, La u de ria, Thal las sio si ra, Cos cino di s cus i Bid du l p hia. Zwy kle 
ma ksi mum roz wo ju po szcze gó l nych ga tun ków na stę pu je po so bie, choć cza sa -
mi ta su kce sja może być za chwia na. Wczesną wiosną mają mie j s ce kró t ko trwałe
za kwi ty okre ślo nych ga tun ków. Po tych za kwi tach li cz ba ko mó rek okrze mek
bar dzo szy b ko wra ca do prze cię t nej. Wiosną w plan kto nie da lej li cz ne są jaja
i la r wy, któ re wcze s nym la tem zu pełnie znikną. Na up liu sy Ba la nus ba la no i des
zni kają w kwie t niu i już w maju są osa dzo ne jako fo r my do rosłe. W tym cza sie
roz wi jają się rów nież la r wy kra bów: zoea i me ga lops. Prze zi mo wujące widłono -
gi są już doj rzałe w lu tym i przy stę pują w ma r cu do składa nia jaj. W kwie t niu
po ja wiają się ich sta dia na up lia l ne. 

Lato (cze r wiec–sie r pień). Okrze m ki są da lej obe c ne, z naj licz nie j szym w tym 
okre sie ro dza jem Rhi zo so le nia. Za czy nają się po ja wiać au kso spo ry w ro dza ju
Cos ci no si ra. W cze r w cu i li pcu bru z d ni ce osiągają ma ksi mum li cze b no ści. Wię -
kszość larw, któ re po ja wiły się wczesną wiosną, ko ń czy już me ta mor fo zę i zni ka 
z plan kto nu. Na to miast obe c ne są la r wy tych ga tun ków, któ rych sta dia ju we ni l -
ne roz wi jają się w wo dzie cie p le j szej, do nich na leżą na up liu sy Chtha la mus stel la -
tus i El mi nius mo de stus. Fo r my holo plan kto no we w tym okre sie są li cz ne i sta no -
wią pod sta wową bio ma sę le t nie go zoo p lan kto nu (Co pe po dea, Chae tog na t ha, Cte -
no p ho ra). 

Je sień (wrze sień–paźd zi er nik). Po let nim spad ku na stępu je wzrost liczeb -
ności okrze mek z dużą różno rod nością ga tun kową rod za jów Biddulphia i Chae to -
ce ros oraz szczegól nie liczny mi je si e nią Rhi zo so le nia i Coscinodi scus. Licz ne są
larwy we li ger i plu te us, ben to nicznych małży. Sierp nio we po ko le nie widło -
nogów przy stępu je do me ta mor fozy, aby jako sta di um V prze zi mo wać do na -
stęp ne go roku. 

W fi toplank to nie bałtyck im rów nież zaz nacza się spe cyficzny roczny cykl
roz wo ju. Wiosną, je si e nią i zimą do mi nu ją różne ga tun ki okrze mek, zaś na
okres lata przypa da zak wit si nic. Po dob ny sche mat zmi en ności se zo no wej no to -
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wany jest w Za to ce Gdańskiej. Ma on na stępu jący prze bieg. Wczesną wiosną
po ja wia się zak wit okrze mek, z wy raźną prze wagą w liczeb ności komórek ta -
kich rod za jów, jak Chae to ce ros, Me lo si ra i Tha las sio si ra, oraz ga tun ku Achn an thes
tae nia ta. Liczeb ność tych tak sonów ma le je w maju, a w ich miejsce po ja wia się
w wię kszych ilościach Ske le to ne ma co sta tum. Okres lata cha rak te ry zu je się wy -
raźną prze wagą si nic, z do mi nan ta mi Apha ni zo me non flos- aquae,  No du la ria spu mi -
ge na. Si ni ce wów czas wyka zu ją na si le nie wy stępo wa nia, tworząc pra wie
w całym ak we nie bard zo in ten sywne zak wi ty ze szczytem zwy kle przypa da -
jącym na li piec. Na jczęściej już w sierp niu (szczegól nie w wewnętrz nej Za to ce
Puckiej) na stępu je gwałtowny spa dek liczeb ności si nic. Na początku lata no tu je
się, zwy kle to war zyszące si ni com, zak wi ty bruzdnic. Je si e nią cały ak wen zdo mi -
no wany jest przez okrzem ki, szczegól nie ga tu nek Coscinodi scus gra nii. Do minacje
po szcze gó l nych ga tunków w rocz nej ryt mi ce roz wo ju fi toplank to nu ogra nicza ją 
się zwy kle do krót kie go, ściśle określo ne go w cy klu rocznym okre su. Mak si -
mum liczeb ności da ne go ga tun ku może ule gać w cy klu rocznym pewnym prze -
sunięciom w cza sie, spo wo do wanym różni ca mi w kształto wa niu się wa runków
kli ma tycznych (tem pe ra tu ry) w posz czegól nych la tach.

7.3.3. Bio ge ny

Bio ge ny lub nu trien ty to pie r wia stki che mi cz ne, któ re wchodzą w skład ży -
wej ma te rii or ga ni cz nej. Jest ich wie le, zapo trze bo wa nie na nie jest zróż ni co wa -
ne. Pod sta wo wym skład ni kiem ma te rii or ga ni cz nej jest wę giel. Ze wzglę du na
do stę p ność w śro do wi sku mo r skim dwu t len ku wę gla, nie jest on czyn ni kiem
ogra ni czającym pro du kcję pie r wotną. Za wa r tość w wo dzie in nych pie r wia -
stków wy ka zu je nie kie dy wy raźną flu ktu a cję, stąd też nie któ re mogą li mi to wać
pro du kcję. Do ta kich za li cza ne są prze de wszy stkim azot i fo s for.

Azot

W fito p lan kto nie na 100 ato mów wę gla przy pa da od 10 do 20 ato mów azo -
tu. Zapo trze bo wa nie na azot jest więc duże, dla te go też jest on pod sta wo wym
pie r wia stkiem li mi tującym pro du kcję. Azot wy stę pu je w mo rzu w trzech fo r -
mach mi ne ra l nych: amo no wej (NH4

+), azo ty no wej (NO2
–) i azo ta no wej (NO3

–).
W pie r wszej ko le j no ści wyko rzy sty wa na jest przez ro śli ny po stać amo nia ka l na.
Nie któ re ga tun ki si nic, jak np. obe c ny w wo dach tro pi ka l nych ro dzaj Tri cho de s -
mium, wy ka zują zdo l ność fi ksa cji azo tu atmo sfe rycz ne go. Rów nież stwier dzo -
no, że si ni ce mogą ab sor bo wać azot or ga ni cz ny w po sta ci ami du kwa so we go.
Za wa r tość azo tu w wa r stwie po wie rzch nio wej mórz umiar ko wa nych cha ra kte -
ryzu je się wy raźną flu ktu acją se zo nową, wy ka zującą od wrotną za le ż ność z na -
si le niem roz wo ju fito p lan kto nu, na to miast wraz z głębo ko ścią za ni kają wa ha nia 
kon cen tra cji azo tu. 
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Azot w śro do wi sku na tu ra l nym pod le ga okre ślo ne mu za mknię te mu cy klo -
wi prze mian. Mo ż na więc mó wić o pe w nym bi lan sie azo to wym w mo rzu. Azot
w fito p lan kto nie jako związany, cząste cz ko wy jest po bie ra ny w zna cz nej mie rze 
przez ro śli noże r ców (szcze gó l nie zo o p lan kton i ryby pe la gi cz ne), część prze cho -
dzi do śro do wi ska wsku tek remi nera li za cji (wy da la nie, obu mie ra nie). Jed na k że
za sad ni cza część azo tu za wa r ta w ro śli noże r cach jest kon su mo wa na przez or ga -
ni z my mię so że r ne. Na ka ż dym po zio mie za le ż no ści tro fi cz nych na stę pu je stra ta 
azo tu orga ni cz ne go, któ ry prze kształca się w efe kcie do po sta ci azo tu amo nia -
kal ne go, wyko rzy stywa ne go przez fi to p lan kton. W ten spo sób cykl azo to wy się
za my ka. Sche mat ob ra zujący ten cykl (rys. 8) za wie ra za so by azo tu azo ta no we -
go w mo rzu, wy ko rzy sta nie ich w stru ktu rze pi ra mi dy tro fi cz nej oraz uby t ki
spo wo do wa ne połowa mi. Za so by azo tu pod me trem kwa dra to wym w oce a nie
świa to wym zo stały wy li czo ne ze śred niej głębo ko ści przy ję tej jako 3800 m oraz
śred niej za wa r to ści azo tu sza co wa nej na 450 mg/m3, co po prze li cze niu daje wa -
r tość 1700 g pod me trem kwa dra to wym. Przy j mując, że śred nia pro du k cja foto -
syn tety cz na w oce a nach wy no si 150 g wę gla pod me trem kwa dra to wym na rok, 
a na 100 ato mów wę gla w ma te rii or ga ni cz nej śred nio przy pa da 16 ato mów azo -
tu, mo ż na okre ślić, że około 30 g azo tu jest wiąza ne w fito p lan kto nie w ciągu
roku pod me trem kwa dra to wym. Wie l kość ta składa się w 65% z za so bów, zaś
35% z bez po śred nie go wy ko rzy sta nia azo tu amo no we go po chodzące go
z rozkładu ma te rii or ga ni cz nej. Stra tę azo tu w ilo ści 2 µg/m2 na rok w wy ni ku
odłowów wy li czo no z sza cun ku połowów na pra wie 26 mln t ro cz nie z po wie -
rz ch ni świa to we go oce a nu (361 · 1015 m2), przy j mując jako bazę za wa r to ści azo -
tu w cie le śle dzia (3%).
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Fo s for

Fo s for jest pie r wia stkiem ko nie cz nym do za ist nie nia ma te rii ży wej, po nie -
waż wcho dzi w skład kwa su adenozy notrój fosforo we go (ATP) i nie któ rych in -
nych ele men tów składo wych ży wych ko mó rek. Wy stę pu je on w śro do wi sku
mo r skim w zna cz nie mnie j szych ilo ściach niż azot, stąd jego duża rola w pro ce -
sach pro du kcy j nych. W wo dzie na tu ra l nej obe c ny jest prze de wszy stkim w fo r -
mie jo nów orto fosfo ra no wych, ponad to kwa ś nych jo nów H2PO4

– i HPO4
2–.

Fosfor mi ne ra l ny jest wbu do wy wa ny w ciało ko mór ki po przez fo r mę glu ko zy
1-fo sfo ra no wej, któ ra na stę p nie pod le ga trans fo r ma cji w gli ko gen i poli fos fo ra -
ny. Rów nież wo lu ty na, będąca ma te riałem za pa so wym u wie lu glo nów, jest
pewną formą poli fos fo ra nów.

Stru ktu ra roz prze strze nie nia fo s fo ru w oce a nach jest taka jak azo tu, tzn.
w wa r stwach powie rz ch nio wych kon cen tra cja fo s fo ru pod le ga flu ktu a cjom se -
zo no wym, zaś wraz z głębo ko ścią wa ha nia te za ni kają, a za wa r tość sto p nio wo
wzra sta. Po ni żej 1000 m jest ona pra wie stała i os cy lu je wokół 50 µg-a to mów
P-PO4 w li trze wody mo r skiej. Oprócz po wszech nych w kli ma cie umiar ko wa -
nym flu ktu a cji se zo no wych stwier dzo no zmia ny długo ter mi no we. U wy brze ży
An glii na początku lat 20. no to wa no ponad 20 µg-a to mów P-PO4/l, pó ź niej ob -
ser wo wa no sto p nio wy spa dek, aż do 12 µg-a to mów P-PO4/l w 1948 roku, a na -
stę p nie wzrost. Zja wi sko to tłuma czy się napłynię ciem w la tach 20. zi mnych
wód gren lan dz kich w re jo ny An glii.

Za wa r tość fo s fo ru i azo tu w or ga ni z mach jest zróż ni co wa na, co uwi da cz nia
się w bar dzo du żej roz pię to ści sto sun ku N:P, od około 5 do ponad 50 (tab. 5).
Uśre d nio ny sto su nek C:N:P (w ato mach) dla fito plan  kto nu wy no si 108:15,5:1, zaś
dla zoo p lan kto nu 103:16,5:1, stąd dla plankto nu ogó l nie przy j mu je się 106:16:1. Te
dane od noszą się do plan kto nu ocea ni cz ne go; dla fito p lan kto nu bałty c kie go sto su -
nek N:P przy j mo wa ny jest jako 9:1. Sto su nek azo tu do fo s fo ru w cie le or ga ni z mów 
nie jest stały. W za le ż no ści od jego wa hań w śro do wi sku, może on przy j mo wać ró -
ż ne wa r to ści w cie le ko mór ki. Na pod sta wie doty ch cza so wych da nych stwier dzo -
no, że 1) sto su nek N:P w jedno ko mór ko wych glo nach morskich może przy j mo -
wać wa r to ści od co naj mniej 3:1 do przeszło 30:1; 2) sto su nek ten ró ż ni się w za -
le ż no ści od gru py glo nów i do stę p no ści obu bio ge nów; 3) cho ciaż brak w li te ra tu -
rze wska zań co do „nor ma l ne go” lub „op ty mal ne go” sto sun ku N do P w glo nach,
wa r to ści za wa r te mię dzy 5:1 i 15:1 są naj czę ściej spo ty ka ne i śred nia wa r tość 10:1
jest naj bar dziej od po wied nia do przy ję cia. Naj waż nie j szym z przed sta wio nych
wy żej uo gó l nień dla in ter pre ta cji eko lo gi cz nej wy da je się być punkt 2., po nie waż
np. okrze m ki roz wi jają się w wo dach, gdzie stwier dzo no duże wa r to ści tego sto -
sun ku, zaś za kwi ty si nic w wysłod zo nych ak we nach (np. Bałtyk) no to wa no wów -
czas, gdy sto su nek ten wy niósł około 10 i mniej. Ta osta t nia wa r tość nie musi po zo -
sta wać w żad nym związku z zapo trze bo wa niem si nic na te pie r wia stki, po nie waż
wie le z nich może uzu pełniać so bie azot w ró ż nej po sta ci.
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Ta be la 5

Sto su nek N:P (w ato mach) dla ró ż nych ga tun ków fito p lan kto nu 

Ga tu nek fito p lan kto nu i
źródło azo tu

Tem pe ra -
tu ra wody 

Au tor  N P N:P 

Aste rio nel la ja po ni ca (+) Kain i Fogg, 1960 0,27(*)   0,05(*) 5,4 

Di ty lum bri g h twel lii (x) (NH4) 14°C Stri c kland i in., 1969  19,3 1,8    10,7

Di ty lum bri g h twel lii (x) (NO3) 14°C Stri c kland i in., 1969 17,5  1,9   9,2

Di ty lum bri g h twel lii (+) 20°C Stri c kland i in.,1969 15,4  1,3 11,8

Pro ro cen trum mi cans (+) Kain i Fogg, 1960 1,1(*) 0,05(*) 20,0

Pe ri di nium sp. (+) Kain i Fogg, 1960  0,47(*) 0,05(*) 9,2 

Go ny a u lax po ly e dra (x) (NH4) 22°C Stri c kland i in., 1969 11,1 0,7 15,9

Go ny a u lax po ly e dra (+) 22°C Stri c kland i in., 1969 12,0 0,29 41,4

Ca cho ni na niei (x) (NH4) 20°C Stri c kland i in.,1969 13,9 1,7  8,1

Ca cho ni na niei (x) (NO3)  20°C Stri c kland i in., 1969 12,4  1,2 10,3

Ca cho ni na niei (x) 20°C Stri c kland i in., 1969 7,0 0,73  9,6

Iso chry sis ga l ba na (+)   Kain i Fogg, 1960 1,6(*) 0,03(*)  53

Fi to p lan kton  mo r ski Har ris i Ri ley, 1956 16,7 

* Dane w µg-a to mach na 1 mm3 glo nów. Po zo stałe w µg-a to mach na 100 µg-a to mów wę gla.
+ Na pod sta wie doświadczeń labo rato ry j nych.
x  Na pod sta wie prac te re no wych.
Źródło: jak tab. 1.

Inne pie r wia stki bio gen ne

Okrze m ki dla wy two rze nia swo ich pan ce rzy ków krze mion ko wych win ny
zna leźć w śro do wi sku mo r skim od po wied nią ilość krze mu. Krzem sta no wi
ponad 60% skład ni ków mi nera l nych, a krze mion ka to 15–20% ich ciąża ru su -
che go. Krze mion ka sta no wi rów nież bu du lec pan ce rzy ka wi cio w ców krze mion -
ko wych. Poza fi top lan k to nem krzem zna j du je się rów nież w pan ce rzach pro mie nic 
i spi ku lach li cz nych gąbek. Mimo iż w sko ru pie zie m skiej krzem jest wszech obe c ny, 
wo da mo r ska nie jest na sy co na krze mionką, któ rej roz pusz cza l ność wy no si około
100 mg/l, jed na k że wa r to ści naj czę ściej spo ty ka ne to 8–9 mg SiO2/l (4 mg Si/l).
W wa r stwach powie rz ch nio wych jest go mniej i wraz z głębo ko ścią wzra sta jego
za wa r tość. W re jo nach przy brze ż nych, szcze gó l nie w uj ściach rzek, jest go spo ro.

Do mi kro ele mentów, przez niektórych au torów zwanych oli go ele menta mi,
na leżą że la zo, man gan i miedź. Brak ich w poży wkach, na których ho do wa ne
były glony morskie, istot nie ogra niczał wzrost. Miedź zna na jako czyn nik tok -
syczny, jednakże wie le sub stancji or ga nicznych ma zdol ność kom plek so wa nia
lub che la to wa nia jej, przez co mas ko wa ne jest odd ziały wa nie bio lo gicz ne. Po -
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nad to niektóre wita miny wpły wa ją na wzrost fi toplank to nu: są to wita miny B12

i B1. Ek spe ry men tal nie stwierd zo no, że jest wie le czyn ników śro do wi sko -
wych, które rzu tu ją na efek ty pro duk cy jne; międ zy in ny mi pH, zaso le nie,
obecność an ty bio tyków ogra nicza jących rozwój bak te rii. 

Ru chy mas wod nych

Czyn ni kiem sty mu lującym pro du kcję jest ja ki ko l wiek ruch wody, któ ry
przy czy nia się do zwię ksze nia kon cen tra cji bio ge nów w wa r stwie eu fo ty cz nej.
Ru chy kon we kcy j ne, będące efe ktem zmian tem pe ra tu ry wody, wzmo c nio ne si l -
nym fa lo wa niem przy czy niają się do roz pro wa dze nia rów no mier ne go bio ge -
nów w całym słupie wody. W kli ma cie umiar ko wa nym dzie je się tak wiosną i je -
sie nią. Jest to zja wi sko wa ż ne, gdyż na stę pu je wów czas, wy dźwi g nię cie bio ge -
nów, któ re w okre sach sta g na cji te r mi cz nej, w wy ni ku se dy men ta cji cząstek or -
ga ni cz nych, zna lazły się po ni żej pun ktu kom pen sacy jne go. Si l ne fa lo wa nie
szto r mo we, przez me cha ni cz ne prze no sze nie osa dów de nnych z li to ra lu do toni 
wod nej oraz ero zy j ne go od działywa nia na brzeg, po wo du je wzbo ga ca nie re jo -
nu nery ty cz ne go w bio ge ny. Rów nież uwa ża się, że fale we wnę trz ne przy bi jając 
do brze gu mogą wy no sić na po wie rz ch nię masy wód głęb szych.

Wiejące od lądu wia try po wo dują od su wa nie powie rz ch nio wych mas wod -
nych, zwa l niając ja k by mie j s ce dla wy do stających się z głęb szych warstw mas
wod nych. Zja wi sko to jest szcze gó l nie ja skra we na za chod nich wy brze żach du -
żych kon ty nen tów, gdzie woda z up wel lin gu wzbo ga ca skie ro wa ne na za chód
wody prądów rów ni ko wych. Mimo że woda ta wy do by wa się z głębo ko ści
200–300 m, jest ona do sta te cz nie bo ga ta w bio ge ny, aby re jo ny Prądu Kana ry j -
skie go, Ben gue l skie go i Zachod nioau stralij skie go uczy nić bar dzo ży z ny mi.
Wokół An tar kty dy roz ciąga się rów nież ob szar up wel lin gu, co umo ż li wia zin -
tensy fiko wa nie pro du kcji w ciągu kró t kie go okre su le t nie go; pro du k cja w tym
re jo nie nie jest li mi to wa na kon cen tracją bio ge nów. W Ar kty ce, gdzie nie wie le
wody wy do by wa się z głębi ku po wie rz ch ni, w okre sie lata no tu je się nie do bór
bio ge nów, dla te go też tam za so by bio ge nów grają rolę czyn ni ka li mi tujące go
pro du kcję. Rów nież re jo ny dy we r gen cji, szcze gó l nie sty ki prądów ciepłych z zi -
mny mi, są ob sza ra mi o du żej pro du ktyw no ści bio lo gi cz nej. 

7.3.4. Wy że ra nie 

Wy że ra nie przez zwie rzę ta bio ma sy ro ślin nej jest isto t nym czyn ni kiem
wpływającym na tzw. wie l kość żni wa („stan ding crop”). Wie l ko ści zmie rzo nej
pro du kcji pie r wo t nej za leżą ta k że od li cze b no ści po pu la cji kon su men tów I rzę -
du i ich dy na mi ki bio lo gi cz nej. Ten osta t ni pa ra metr kształto wa ny jest prze de
wszy stkim przez in ten sy w ność po bie ra nia po ka r mu, na co ma wpływ wie le
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czyn ni ków śro do wi sko wych, jak na tle nie nie, tem pe ra tu ra i inne. Od zwier cied -
le niem tego są sku t ki zmian pór roku w kli ma cie umiar ko wa nym (rys. 9.). 

Wa ż nym ele men tem w in ten syw no ści wy że ra nia jest wy bió r czość po ka r mo -
wa. Jest to zja wi sko bar dzo spe cy fi cz ne i mało po zna ne. Nie któ re ga tun ki plan -
kto no we były pod tym kątem ba da ne. Spo śród My si da ce ae, ta kie ga tun ki jak
He mi my sis slab be ri, Pra unus ne gle c tus, Pra unus fle xu o sus, Neo my sis in te ger
i Meso po do p sis slab be ri wy ka zują okre ślo ny ruch w kie run ku sku pień okrze -
mek (Ske le to ne ma, Tha las sio sia, Bid du l p hia, Ni t z s chia) oraz ku l tur mie sza nych
z wi cio w ca mi, jak Chla my do mo nas, Pe ri di nium, Di c ra te ria i Oxyr r his, Ar te mia sa -
li na, zaś ró ż ne  małe widłono gi wę drują w kie run ku ga tun ków z ro dza ju Ni t z s -
chia, Bid du l phia i Tha las sio si ra. Ku l tu ry ta kich ro dza jów, jak La u de ria, Cos cino di -
s cus, Eu ca m pia, Syra cosp ha e ra i Exu viel la, nie wy ka zują żad ne go przy ciągające -
go efe ktu. My si da ce ae zde cy do wa nie od da lają od ta kich wi cio w ców, jak Rho -
do mo nas i Gy mno di nium, oraz ku l tur ba kte rii. Od dzie l ne ba da nia pro wa dzo ne
nad Ca la nus fin ma r chi cus wy ka zały, że zna cz na li cz ba te sto wa nych oso b ni ków 
kie ro wała się za na stę pujący mi ro dza ja mi: Cos cino di s cus, Sce le to ne ma, Di ty lium,
Chla my do mo nas, Gy mno di nium, Oxyr r his i ku l tu ra mi mie sza ny mi tych ro dza -
jów. Stwier dzo no, że zwie rzę to uni kało ro dza ju Chlo rel la.

7.4. Ka l ku la cja pro du kcji 

Ce lem ba dań eko lo gi cz nych jest pełne roz po zna nie sto sun ków wza je mnych 
mię dzy or ga niz ma mi oraz ich oto cze niem. Cel ten zo sta je osiągnię ty wów czas,
gdy pa ra me try wzro stu bio ma sy mogą być wy ra żo ne za po mocą kon kre t nych
liczb. Gdy to jest mo ż li we, łatwym sta je się sto so wa nie mo de li mate ma ty cz nych
w opi sie wzro stu da nej po pu la cji. Opra co wa no ró ż ne modele mate maty cz ne go
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Rys. 9. Krzy wa  bio ma sy fito p lan kto nu  na łowisku Ge o r ges Bank

Źródło: R.V. Tait, Meeresökologie. Thie me Ve r lag Stut t gart 1981.



sfor mali zo wa nia pro du kcji pie r wo t nej. Ri ley na pod sta wie wie lo le t nich po -
mia rów pro du kcji w At lan ty ku za sto so wał na stę pującą fo r mułę: 

d
d
P
t

P Ph R G  ( )

gdzie:
P – pro du k cja fito p lan kto nu;
Ph – wie l kość fo to syn te zy;
R – od dy cha nie; 
G – wy że ra nie przez zo o p lan kton.

Równ a nie to zo stało później roz bu do wa ne przez rozwi nięcie treści za war -
tych w wy ra zach Ph, R i G i za stąpi e nie ich wiel kością światła, stęże niem bio -
genów, tem pe ra turą i licz bą żeru jących zwierząt. 
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gdzie:
P – li cze b ność fito p lan kto nu;
p – stała foto syn tety cz na wy ra żo na w g C/m2 (jest to ilość wy pro duko wane go

   wę gla na dzień w wa run kach prze cię t ne go nasłone cz nie nia);
I0 – prze cię t ne nasłone cz nie nie wa r stwy po wie rzch nio wej w cal/min;
k – współczyn nik eks yn kcji (1,7 + głębo kość od czy tu za nu rze nia krążka Sec chie-

 go w m);
z1 – głębo kość stre fy eu fo ty cz nej (głębo kość, na któ rej in ten sy w ność światła

   wy no si 0,0015 cal/cm2 · min;
N – re du k cja wie l ko ści fo to syn te zy przez nie do bór bio ge nów (wy ra żo ne w mg
   ATP/m3 w  wa r stwie pow. /0,55, gdy za wa r tość fo s fo ru wy no si mniej od 0,55);
V – re du k cja wie l ko ści fo to syn te zy przez pio nową tur bu len cję;
R0 – wie l kość od dy cha nia fito p lan kto nu przy O°C;
r – zmia na wie l ko ści R wraz z te m pe ra turą, przy czym r przy j mu je ta kie wa r to ści,

 aby wzrost tem pe ra tu ry o 10°C pod woił wie l kość R;
T – tem pe ra tu ra w°C;
g – uby t ki fito p lan kto nu spo wo do wa ne wy że ra niem na 1 g wę gla;
Z – ilość zoo p lan kto nu w g C/m2.

Przed sta wio ne po wy żej rów na nie po zwa la wy li czyć pro du kcję pie r wotną
z uw z ględ nie niem zmian jej wie l ko ści w cy klu ro cz nym, z wy eks pono wa niem
ró ż nic w po szcze gó l nych 12 mie siącach. 
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Ri ley przed sta wił rów nież mo del liczeb ności dla rośli nożer ne go zoo p lan kto nu

d
d
H
t

 = H (A – R – C – D) 

gdzie:
H – li cze b ność zoo p lan kto nu;
A – asy mi la cja po ka r mu; 
R – od dy cha nie; 
C – wy że ra nie przez zwie rzę ta mię so że r ne;
D – obu mie ra nie. 

Przed sta wio ne mo de le, mimo wie lu man ka men tów ze zna le zie niem do -
brych współczyn ni ków, całkiem nie źle od zwie rcie d lają rze czy wi stość. 

7.5. Zróż ni co wa nie geo gra fi cz ne pro du kcji 

7.5.1. Geo gra fi cz na zmien ność cy klów se zo no wych w pro du kcji

Czyn ni kiem ró ż ni cującym wie l kość pro du kcji pie r wo t nej w ró ż nych re jo -
nach świa ta jest prze de wszy stkim tem pe ra tu ra. W wo dach ciepłych or ga ni z my
rosną na ogół szy b ko i wcze ś nie przy stę pują do roz ro du, w zi mnych zaś żyją
dłużej, wo l niej rosną i roz mna żają się pó ź no. Tak więc przy tej sa mej bio ma sie
w wo dach ciepłych jest wię ksza uro dza j ność, czy li pro du k cja. 

Cha ra kter prze bie gu pro du kcji w cy klu ro cz nym za le ży od sze ro ko ści geo -
gra fi cz nej (rys. 10). Jest on po do b ny po obu stro nach rów ni ka. W stre fie zwro t -
ni ko wej je den szczyt roz wo ju przy pa da na okres grud nia. Już w wo dach
ciepłych po ja wiają się dwa szczy ty: wczes no wio sen ny i je sien ny, któ re wraz
z prze su wa niem się ku bie gu nom zbli żają się do sie bie, aby w wo dach po la r -
nych zlać się w je den, przy pa dający w Ar kty ce na przełomie cze r w ca i li pca.

Prze bieg krzy wej cha rak te ry zu jącej zmi en ność bio ma sy fi toplank to nu w cy -
klu rocznym jest efek tem różne go prze bie gu na si le nia czyn ników de ter mi nu -
jących pro duk cję w różnych sze ro kościach geo gra ficznych. Najle piej ten
cykl jest roz poznany dla strefy umi ar ko wa nej (rys. 11).

7.5.2. Wie l ko ści pro du kcji pie r wo t nej wszech oce a nu 

Na jbard ziej pro duk ty wny mi re jo na mi są te, gdzie najszy bciej na stępu je od -
na wi a nie bio genów, a mi a no wi cie obsza ry przybrzeżne go wynos ze nia wód (up -
wel lin gu) i dy wer gencji prądów. Tak więc obraz pro duk cji pier wot nej od zwier -
cied la dwa typy stre fo wości – równo leżni kową i wzdłużkon ty nen talną. 
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W Oce a nie At lan tyck im znacz na więks zość wód odznacza się umi ar ko waną
pro duk cją pier wotną, wynoszącą w ciągu jed nej doby śred nio 100–250 mg
węgla przys wa ja ne go przez fi toplank ton w całym słu pie wody miesz czącym się
pod po wierz chnią 1 m2. Jednakże zróżni co wa nie tej war tości jest dość znacz ne,
bo waha się od 0,02–0,03 g C/m2 w cen trum cyr ku lacji okrężnej (np. w Mor zu
Sar gas sowym) do 3–5 g C/m2 u wybrzeży Na mi bi. Śred nia dla całe go oce a nu
pro duk cja pier wot na wyno si 0,19 g C/m2 na dobę, a rocz na pro duk cja węgla –
7,3 · 109 t, na 23 · 109 t w całym wszecho ce a nie. 

W Oce a nie Spo ko j nym wie l kość pro du kcji pie r wo t nej waha się od kil ku -
dzie się ciu mi li gra mów do 650 mg wę gla pod 1 m2 wody na dobę. Naj ni ż sza pro -
du k cja jest w re jo nach sub tro pika l nej i tro pi ka l nej cyr ku la cji okrę ż nej, po wo -
dującej opa da nie wód powie rz ch nio wych. W re jo nie sub ar kty cz nym, we
wschod niej czę ści stre fy rów ni ko wej, a ta k że w tych re jo nach tro pi ków, gdzie po ja -
wia się stały wpływ podpo wierz ch nio wych wód, wie l kość pro du kcji pie r wo t nej
osiąga 150–250 mg C/m2 na dobę. Wię ksze wa r to ści (250–500 mg C/m2 na dobę)
chara ktery sty cz ne są dla wód przy brze ż nych w re jo nach przy po la r nych, a w tro pi -

122

Rys. 10. Se zo no wość roz wo ju plan kto nu w ró ż nych  sze ro ko ściach  półno c ne go  At lan ty ku
  ––––  – fi to p lan kton, ······ – zo o p lan kton

Źródło: L. Zien kie wicz, Mo rza ZSRR, ich fa u na i flo ra, 1959.



ku – dla re jo nów najin tensyw niej sze go wy no sze nia wód głębi no wych (np. przy 
brze gach Ame ry ki Połud nio wej i Śro d ko wej). Naj wię ksze wa r to ści pro du kcji
się gające ponad 500 mg C/m2 na dobę no to wa ne są w półno c nych wo dach kra i ny
bo re a l nej, przy brze gach Ka m cza t ki, Ja po nii i Ala ski. Śred nia wie l kość pro du kcji
w tych re jo nach wy no si ponad 200 mg C/m2 na dobę. 

Wie l kość pro du kcji pie r wo t nej w Oce a nie In dy j skim waha się od dzie -
siątków do se tek mg C/m2 na dobę. Naj wy ższa pro du kty w ność, ponad 500 mg
C/m2 na dobę, no to wa na jest w półno c nej czę ści oce a nu, w szcze gó l no ści
wzdłuż wy brze ży Mo rza Ara b skie go, w Za to kach Ade ń skiej i Per skiej, a ta k że
w Mo rzu An da ma ń skim. W stre fie pa sa tów i w re jo nach przy brze ż nych Afry ki
i A u stra lii wie l kość pro du kcji pie r wo t nej ob ni ża się, ale je sz cze się ga wa r to ści od 
100 do 250 mg C/m2 na dobę, do pie ro w cen tra l nych re jo nach połud nio wej stre -
fy zwro t ni ko wej no to wa ne są naj mnie j sze wa r to ści. Ana li zując wie l kość pro du -
kcji pie r wo t nej Oce a nu In dy j skie go, gdzie ob sza ry nisko produ kty w ne w po -
rów na niu z ta ki mi w in nych oce a nach są nie du że, mo ż na okre ślić go jako uro -
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Rys. 11. Flu ktu a cje ro cz ne tem pe ra tu ry, kon cen tra cji bio ge nów, fito p lan kto nu i zoo p lan kto nu w wo-
 dach powie rz ch nio wych stre fy umiar ko wa nej

Źródło: jak rys. 9. 



dza j ny. Śred nia wie l kość pro du kcji pie r wo t nej dla Oce a nu In dy j skie go wy no si
222 mg C/m2 na dobę, pod czas gdy dla Oce a nu At lan tyc kie go – 190 mg C/m2 na
dobę, a Oce a nu Spo ko j ne go – 127 mg C/m2 na dobę.

Naj bar dziej pro du kty w ne, o pro du kcji po wy żej 250 mg/m2 na dobę, we
wszy stkich oce a nach są re jo ny przy brze ż ne i wody ne ry ty cz ne; sta no wią one
ogółem 13% po wie rz ch ni wszech oce a nu. Je że li do li czyć do tego re jo ny
o śred niej pro du kcji (100–150 mg/m2 na dobę), to oka zu je się, że 37% po wie rz -
ch ni wszech oce a nu za j mują wody o śred niej i pod wy ższo nej pro du kcji, a 63%
to wody nisko produ kty w ne. Tak więc pra wie 150 mln km2 – co od po wia da po -
wie rz ch ni Oce a nu Spo ko j ne go – to wody o skra j nie ni skiej pro du ktyw no ści.

Szacu nek wiel kości pro duk cji pier wot nej we wszecho ce a nie wy kony wany
był przez wie lu au torów, dla te go też w li te ra tur ze można na tra fić na dość znacz -
ne roz bieżności. Glo bal na pro duk cja rocz na w la tach sześćd zi e sią tych oce ni a na
była na (20–25) · 109 t węgla, zaś ostat nio uważa się, że jest ona znacz nie więks za 
i może osiągać po nad 65 · 109 t węgla.
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8. Sto sun ki po pu la cyj ne w mo rzu 

8.1. Isto ta po ję cia po pu la cji

Wyższą w sto sun ku do or ga ni z mu, na tu ralną jed nostką stru ktu ralną rze czy -
wi ście ist niejącą w przy ro dzie jest po pu la cja. Po pu la cja jest to gru pa oso b ni ków
tego sa me go ga tun ku, w któ rej za chodzą pod sta wo we pro ce sy eko lo gi cz ne.
W wy ni ku ist nie nia od po wied nich re la cji mię dzy po pu la cja mi tworzą się bio ce -
no zy.

Po ję cie po pu la cji dla nauk przy rod ni czych zo stało za czer p nię te z so cjo lo gii.
Każdą po pu la cję okre ślają czte ry za sad ni cze ce chy; są to: li cze b ność (li cz ba oso -
b ni ków), po do bie ń stwo, ży wo t ność, ogra ni cze nie w cza sie i prze strze ni. Ka ż da
po pu la cja w okre ślo nym cza sie składa się z da nej li cz by oso b ni ków ży wych,
mających wspó l ne ce chy i za j mujących okre śloną prze strzeń. Isto ta po do bie ń -
stwa oso b ni ków w po pu la cji związa na jest ze wspó l nym po cho dze niem, wspó l -
nym dzie dzi c twem. Tak więc po pu la cja jest to zbiór oso b ni ków po wiązany pro -
ce sa mi roz mna ża nia, w ob rę bie któ re go za cho dzi ciągła wy mia na ge nów, czy li
jest to gru pa oso b ni ków o wspó l nej puli ge no wej. Ten wa ż ny ele ment de fi ni cji
po pu la cji spo wo do wał, iż jest ona ta k że tra kto wa na jako pod sta wo wa jed no stka 
w ba da niach ge ne ty cz nych i ewo lu cy j nych. 

W za le ż no ści od roz mia rów prze strze ni, jaką za j mują po pu la cje, wy ró ż nia
się trzy ich ka te go rie: geo gra fi cz ne, eko lo gi cz ne i ele men ta r ne. Po pu la cja geo -
gra fi cz na obe j mu je oso b ni ki jed ne go ga tun ku, za mie sz kujące roz legły ale jed no -
li ty geo gra fi cz nie ob szar. Ten typ po pu la cji, jak i ga tu nek, ze wzglę du na roz -
ległość za sie d le nia nie two rzy jed nak zbio ru oso b ni ków po wiąza nych pro ce sa -
mi roz ro du, jed na k że po ten cja l nie wy mia na ge nów w ta kiej gru pie może za cho -
dzić. Po pu la cja eko lo gi cz na lub ce no ty cz na obe j mu je oso b ni ki jed ne go ga tun ku
za mie sz kujące okre śloną bio ce no zę. Po pu la cja ele men ta r na wy kształca się
w okre ślo nym  mikro bioto pie, np. na odo so b nio nym ka mie niu za le gającym na
pia sz czy stym dnie. 
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Po pu lację daje się scha rak te ry zo wać za po mocą funk cji sta ty stycznych,
które są wyłącz nie właści wościa mi grupy, a nie na leżących do niej os ob ników.
Są to międ zy in ny mi ta kie właści wości jak zagęsz cze nie, roz rod czość, wskaźnik
urod zin, śmier tel ność, wskaźnik śmier tel ności, roz kład wie kowy i po tencjał bio -
tyczny, roz kład przestr zen ny, typ krzy wej wzro stu, itp. Po pu lacje mają rów nież
cechy ge ne tycz nie związa ne z eko lo gią. Od no si się to prze de wszystkim do
zdol ności ad ap tacy jnych. 

8.2. Pa ra me try bio sta ty sty cz ne po pu la cji 

8.2.1. Stan po pu la cji

Stan po pu lacji albo in aczej wiel kość po pu lacji jest to licz ba os ob ników bu du -
jących daną po pu lację w określonym mo men cie. Na przykład wszystkie śled zie
za sied la jące Bałtyk tworzą stan po pu lacji śled zi bałtyckich. Stan ten może być
przed sta wio ny w po sta ci ich ogól nej bio ma sy. Pewna licz ba os ob ników ta kiej
po pu lacji jest nie możli wa do określe nia, po nie waż nie ma możli wości prze pro -
wad ze nia tzw. „spi su pows zech ne go”. Taka for ma oce ny sta nu po pu lacji jest
możli wa je dy nie, i to też z większą lub mnie jszą dokład nością, w re zer wa tach
przy ro dy. Pows zechnie ocenę sta nu prze pro wad za się za po mocą prób lo -
sowych, wy branych z wie lu różnych punktów za sied le nia przez daną po pu -
lację. Na pod sta wie ta kich wy liczeń określa się stan względny, który zbliżony
jest do sta nu ab so lut ne go. Sto pień po do bieństwa tych dwóch stanów spra w dza -
ny jest za po mocą różnych te stów sta ty stycznych, prze de wszystkim z wy kor zy -
sta niem rachun ku prawdo po do bieństwa. 

Me to dy po mi a ru liczeb ności po pu lacji można zgru po wać w kil ku ka te go -
riach (dla przykła du po da no trzy). 1) Licze nie wszystkich os ob ników, czy li me -
to da „spi su pows zech ne go” możli wa do za sto so wa nia dla or ga niz mów dużych,
łat wo dostr ze gal nych, niez byt ruchliwych, tworzących sta da lub ko lo nie. 2) Me -
to da tzw. „kwa dratów”, po le ga jąca na licze niu or ga niz mów na po let kach,
których licz ba po win na być tak określo na, aby można było właści wie oce nić
liczeb ność na bad a nej po wierz chni. 3) Me to dy zna ko wa nia sto so wa ne w po pu -
lacjach ruchliwych. Po bie ra się próbę zwierząt do zna ko wa nia, którą na stęp nie
wy pusz cza się na wol ność. Po pewnym cza sie, w na stęp nej próbie pobranych
zwierząt ze sto sun ku os ob ników zna ko wanych do nie zna ko wanych określa się
wiel kość całej po pu lacji.

126



8.2.2. Za gę sz cze nie po pu la cji 

Zagęsz cze nie po pu lacji jest to sto su nek liczeb ności po pu lacji do określo nej
jed nostki przestr ze ni. Wy raża się to jako licz bę lub bio masę os ob ników po pu lacji 
na da nej przestr ze ni lub w ob jętości. W bad a niach mors kich zagęsz cze nie po pu -
lacji określa się zwy kle dla ga tunków plank to nowych w 1 l lub 1 m3, lub pod
1 m2 po wierz chni wody, zaś dla ga tunków ben to sowych na 1 m2 po wierz chni
dna. 

Zagęsz cze nie po pu lacji od da je sto pień po krycia przez daną po pu lację
określo nej, za sied la nej przez nią po wierz chni. Ze względu na to, że na ogra -
niczo nej przestr ze ni może wyży wić się i utr zy mać tyl ko ogra niczo na licz ba os -
ob ników, sto pień zagęsz cze nia ma istot ne znacze nie dla przeżycia po pu lacji.
Gra nice możli wości przeżycia po pu lacji wyznacza wiel kość mi ni mal na i mak sy -
mal na zagęsz cze nia po pu lacji. Na jwiększe szan se przeżycia stwar za wiel kość
op ty mal na, różna oczy wiście od wiel kości mi ni mal nej i mak sy mal nej. 

8.2.3. Roz ro d czość, wska ź nik uro dzeń 

Roz ro d czość jest to wro dzo na zdo l ność po pu la cji do wzro stu li cze b no ści
przez wy twa rza nie no wych oso b ni ków. Wy ró ż nia się tzw. ma ksy malną roz -
ro d czość po pu la cji, okre ślaną nie kie dy jako ab so lutną lub fi zjo lo giczną, kie -
dy roz ród wa run ku je ty l ko fi zjo lo gia ga tun ku. Na to miast w rze czy wi sto ści
roz ród po pu la cji od by wa się w okre ślo nych wa run kach śro do wi sko wych,
pod wpływem pre sji czyn ni ków eko lo gi cz nych, co daje tzw. roz ro d czość eko -
lo giczną lub rze czy wistą. Nie jest to wie l kość stała, w od ró ż nie niu od roz ro d -
czo ści fi zjo logi cz nej, i pod le ga nie prze wi dzia nym wa ha niom. 

Roz rod czość określa się licz bą os ob ników urod zonych w ciągu określo nej

jed nostki cza su, czy li 

N n

t
, gdzie Nn oz nacza licz bę nowych os ob ników po pu -

lacji. Sto pień roz rod czości określa wskaźnik urod zeń. Jest to sto su nek roz rod -

czości do sta nu po pu lacji, czy li roz rod czość na jed nostkę po pu lacji 

N
N

n

t
 . Dla

uprosz cze nia roz rod czość 

N
t
  , wów czas wskaźnik urod zeń  R

N


   .

W sta bi l nych wa run kach eko lo gi cz nych ka ż dy ga tu nek ma okre ślo ny po -
ten cjał bio ty cz ny, czy li zdo l ność wy da nia po to m stwa, jego prze ży cia i roz mno -
że nia się. Wie l kość tego po ten cjału kształto wa na jest przez sto pień od działywa -
nia śro do wi ska, okre śla ny jako opór śro do wi ska.
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8.2.4. Śmie r te l ność, wska ź nik śmie rte l no ści 

Śmier tel ność jest zja wis kiem prze ciwstawnym do roz rod czości, oz nacza wy -
miera nie os ob ników w po pu lacji. Po dob nie jak w wypad ku roz rod czości wyróżnia
się śmier tel ność teo re tyczną, in aczej mi ni malną, czy li umiera nie os ob ników ze sta -
rości. Za leży to od fiz jo lo gicz nej dłu gości życia, która jest zwy kle znacz nie więks za
niż eko lo gicz na dłu gość życia. Ta ostat nia wyznacza tzw. śmier tel ność eko lo giczną
lub rzeczy wi stą, czy li ubytek os ob ników w po pu lacji spo wo do wany wie lo ma czyn -
ni ka mi zewnętrzny mi, wy ni ka jący mi z pres ji śro do wis ka (dra pieżcy, cho ro by, głód,
za nieczysz cze nia itp.). Śmier tel ność eko lo gicz na jest to ta, którą ob ser wu jemy
w przy ro dzie i określana jest licz bą os ob ników ginących w ciągu określo nej jed nostki 
cza su. Jeże li ją oz naczymy li terą grecką µ, to wskaźnik śmier tel ności za pi sać można

jako R N


 ; jest to sto su nek śmier tel ności do ogól ne go sta nu po pu lacji. 

Obraz śmier tel ności po pu lacji przed sta wia ją tzw. ta be le przeży wal ności, czy li
sta ty stycz ne sche ma ty roz kła du liczeb ności w od po wied nich przed ziałach wie -
kowych. Dane z tych ta bel prze nie sio ne na wykre sy, gdzie na osi od ciętych są na -
nie sio ne przed ziały czaso we, a na osi rzędnych licz ba os ob ników, dają tzw. krzy we
przeży wa nia. Są one różne. Wyo dręb ni o no zasad niczo trzy głów ne typy krzy wych
przeży wa nia (rys. 12).
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Rys. 12. Typy krzy wych prze ży wa nia. Li cz by oso b ni ków prze ży wających na 1000 po da ne są w ska li
loga ryt mi cz nej (rzęd na). Wiek wy ra żo ny jest jako pro cent długo ści ży cia (od cię ta) 
A – większa śmiertelność występuje przy końcu okre su życia; B1 – te m po przeż ywa nia pod le ga
ostrym zmia nom przy prze cho dze niu z jed ne go sta dium roz wo jo we go do dru gie go; B2 – te m -
po przeż ywa nia w za le ż no ści od wie ku jest wielkościż stałą (krzy wa teo re ty cz na); B3 – krzy wa
lek ko eso wa ta nawiązująca do li nii B2; C – śmiertelność w okre sie sta diów młodocianych jest
bar dzo wy so ka

Źródło: E.P. Odum, Pod sta wy eko lo gii. PWRiL Wa r sza wa 1977. 



8.2.5. Wska ź nik mno ż no ści 

Bezwzględny przy rost licz by os ob ników w po pu lacji określony jest prze de
wszystkim różnicą międ zy roz rod czością a śmier tel nością. Wiel kość tej różnicy
to wskaźnik mnożności (), czy li

 = – µ

Gdy  = µ, stan po pu lacji jest niez mi en ny, gdy > µ,  jest > 0, licz ba os ob -
ników wzra sta, zaś gdy <µ,  jest < o, licz ba os ob ników ma le je. 

Po dob ną in ter pre tację eko lo giczną sto su je się do różnicy międ zy wskaźni kiem
urod zeń a śmier tel ności, co daje wskaźnik tem pa wzro stu (r) 

r = R – R

Do da t ko wym ele men tem wpływającym na flu ktu a cje li cze b no ści oso b ni -
ków w po pu la cji jest zja wi sko mi gra cji (imi gra cji i emi gra cji). Zna cze nie tego
zja wi ska jest szcze gó l nie duże w po pu la cjach sty kających się ze sobą lub za sie d la -
jących ob sza ry bli sko sie bie położo ne, jed na k że jego za ist nie nie za le ży od sto -
sun ków pa nujących mię dzy oso b ni ka mi. Imi gran ty czę sto są prze pę dza ne z po -
pu la cji lub nie zna lazłszy po ży wie nia i schro nie nia giną. 

8.3. Stru ktu ra po pu la cji

Roz kład os ob ników w po pu lacji określa jej struk turę. Wyróżnia się struk turę 
ge ne tyczną, która do tyczy sto sun ku ho mozygot do he te rozygot oraz roz kła du
różnych ge no typów w po pu lacji. Zagad ni e nia mi tymi za jmu je się ge ne tyka po -
pu lacy jna. Struk tu ra eko lo gicz na obe jmu je czte ry typy roz kła du os ob ników
w po pu la cji na grupy: wie kowy, płci, funk cji i w przestr ze ni. Struk tu ra ge ne -
tycz na i eko lo gicz na wza jem nie się prze ni ka ją, da jąc począ tek pod sta wowym
pro ce som ewo lucy jnym. 

8.3.1. Stru ktu ra wie ko wa

Stru ktu ra wie ko wa po le ga na wyod rę b nie niu klas wie ko wych. Kla sa wie ko -
wa obe j mu je te wszy stkie oso b ni ki po pu la cji, któ re mają jed na ko we właści wo ści 
fi zjo logi cz ne i eko lo gi cz ne. U zwierząt zwy kle wy od rę b nia się trzy kla sy wie ko -
we: okres roz wo ju (od zapłod nie nia jaja do osiągnię cia doj rzałości płcio wej),
okres roz ro du (okres akty w nej re pro du kcji) i okres sta r czy.

Na pod sta wie ana liz struk tu ry wie ko wej można określić ży wot ność po pu -
lacji (rys. 13). Gdy struk tu ra ma cha rak ter pi ra mi dal ny, czy li gdy os ob ników
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młods zych klas wie kowych jest więcej niż sta rych, po pu lacja jest roz wo jo wa.
Gdy licz ba os ob ników w posz czegól nych klasach wie kowych jest po dob na,
mamy do czy ni e nia z po pu lacją stacjonarną. Po pu lacje o struk tur ze ba lo no wej,
gdy licz ba młod zieży jest mniejsza od licz by os ob ników sta rych, wyka zu ją re -
gres ję.

8.3.2. Stru ktu ra płcio wa

Stru ktu ra płcio wa wy stę pu je u ga tun ków roz dzie l nopłcio wych; jest to sto -
su nek li cz by oso b ni ków że ń skich do mę skich. Li cz ba oso b ni ków że ń skich okre -
śla po ten cjał roz wo jo wy po pu la cji i ma związek z wie l ko ścią wska ź ni ka wzro stu 
po pu la cji. 

8.3.3. Stru ktu ra fun kcjo na l na

Nie któ re ga tun ki, tzw. społecz ne, cha ra kte ry zują się we wnę trz nym po -
działem fun kcji mię dzy ze społami oso b ni ków w ra mach zor gani zo wa nej gru py
„społecz nej”. Kla sy cz nym przykładem jest rój pszczół. W mo rzu stru ktu rę fun k -
cjo nalną wy ka zują tzw. ko lo nie poli mor fi cz ne nie któ rych ja mochłonów i mszy -
wiołów, gdzie po szcze gó l ne gru py oso b ni ków mają różną bu do wę i spełniają
różną fun kcje.

8.3.4. Stru ktu ra prze strzen na

Spo sób, w jaki oso b ni ki po pu la cji po kry wają za j mo wa ny przez sie bie ob szar, 
wy ko rzy stują i prze kształcają go, okre śla cha ra kter stru ktu ry prze strzen nej. Za -
sad ni czo wy ró ż nia się trzy typy stru ktu ry prze strzen nej: rozkład rów no mie r ny,
przy pa d ko wy i sku pi sko wy (rys. 14). Jed na k że w rze czy wi sto ści mo ż na na po t -
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Rys. 13. Struk tu ra wie ko wa w po pu lacjach 
  A – po pu lacja rosnąca; B – po pu lacja stacjonar na; C – po pu lacja wyka zu jąca re gre sję

Źródło: B. Stu gren, Zasa dy eko lo gii ogól nej. PWN Wars za wa 1976.



kać pięć ty pów roz mie sz cze nia: 1) rów no mie r ny, 2) lo so wy (przy pa d ko wy),
3) lo so wo sku pi sko wy, 4) rów no mie r nie sku pi sko wy, 5) gru po wo sku pi sko wy.

Rozkład rów no mie r ny

Stru ktu ra prze strzen na rozkładu rów no mier ne go przed sta wia stan ide a l ny.
Po le ga on na tym, że za j mo wa na przez po pu la cję po wie rz ch nia wy ko rzy sta na
jest rów no mie r nie, czy li że od ległości mię dzy po szcze gól ny mi oso b ni ka mi są
jed na ko we. W na tu rze rozkład ten nie ist nie je, spo t kać się z nim mo ż na je dy nie
w sztu cz nych bio to pach or ga ni z mów za ko rze nio nych, czy li w upra wach ro ślin
uży t ko wych, a w mo rzu w upra wach glo nów ben to so wych, eks ploa to wa nych
prze mysłowo.

131

Rys. 14. Typy stru ktu ry prze strzen nej 
  A – rozkład rów no mie r ny; B – rozkład przy pa d ko wy; C – rozkűad sku pi sko wy

Źródło: jak rys. 13. 



Rozkład przy pa d ko wy 

Cha ra kter tego rozkładu po le ga na nie uporządko wa nym roz pro sze niu oso -
b ni ków da nej po pu la cji na za j mo wa nym przez nią ob sza rze. W rozkład zie tym
po je dyn czy oso b nik może w spo sób przy pa d ko wy zająć ka ż de mie j s ce w prze -
strze ni, tak więc mie j s ce to zo stało za ję te lo so wo. Taki całko wi cie przy pa d ko wy
rozkład oso b ni ków w na tu rze jest mało pra wdo podo b ny, gdyż mógłby za ist nieć 
je dy nie wte dy, gdy brak jest zu pełnie jaki ch ko l wiek od działywań po mię dzy
oso b ni ka mi.

Rozkład sku pi sko wy

Ten typ stru ktu ry za sie d la nia spo ty ka ny jest po wszech nie w przy ro dzie. Po -
le ga on na two rze niu sku pień oso b ni ków. W tym rozkład zie pra wdopo dobie ń -
stwo na tra fie nia na po je dyn cze go oso b ni ka w da nym punkcie za le ży od obe cno -
ści w tym mie j s cu in nych oso b ni ków, czy li ina czej, gdy w ja kimś pun kcie bio to pu
obe c ny jest oso b nik, duże jest wów czas pra wdopo dobie ń stwo zna le zie nia tam in -
nych oso b ni ków tego ga tun ku. Two rze nie ta kich sku pień jest uza sa d nio ne eko lo gi -
cz nie, gdyż czyn ni ki eko lo gi cz ne, jak bio ge ny, po ży wie nie, mie j s ce schro nie nia i in., 
są w prze strze ni roz mie sz czo ne nie rów no mier nie. W śro do wi sku mo r skim zja wi -
sko two rze nia sku pień, okre ślo ne nazwą „pa t chi ness”, jest po wszech ne. Wa ż nym
ele men tem two rze nia sku pisk są ta k że in styn kty so cja l ne i płcio we. Sku pi ska te
wy ka zują zwy kle da l szy etap stru ktu ry prze strzen nej i roz mie sz czo ne są lo so wo
lub gru po wo. Pro wa dzi to do swo i ste go zago spoda ro wa nia zaj mo wa ne go te ry to -
rium. 

Two rze nie agre ga cji

Two rze nie ławic u ryb i małży lub stad u ssa ków mo r skich ma głębo kie uza -
sad nie nie eko lo gi cz ne. Oso b ni ki wy stę pujące w gru pie są mniej na ra żo ne na
nie bez pie czeń stwo niż po je dyn cze, po nie waż ich łącz na po wie rz ch nia wy -
stawio na na od działywa nie śro do wi ska jest mnie j sza w sto sun ku do masy oraz
tak że dla te go, że gru pa może łatwiej prze kształcić sie d li sko. Roz mia ry agre ga cji, 
jak i sto pień sku pia nia się, są spe cy fi cz ne dla ga tun ku i mogą być ró ż ne w za le ż -
no ści od okre su roz wo ju. Zna cze nie bio lo gi cz ne zja wi ska sku pia nia się zo stało
uo gó l nio ne w tzw. za sa dzie Al le e go (rys. 15), z któ rej wy ni ka, że: 1) prze gę sz -
cze nie pro wa dzi do wzmo żo nej śmie rte l no ści; 2) ka ż da po pu la cja po sia da op ti -
mum za gę sz cze nia i wów czas za rów no prze gę sz cze niu jak i nie dogę sz cze niu
to wa rzy szy zwię kszo na śmie r te l ność. 

Te ry to ria lizm

Gru po we wyko rzy sty wa nie ob sza ru pro wa dzi do jego po działu przez po -
szcze gó l ne gru py, wy ka zujące duży sto pień izo la cji i wza je mnej nie to le ran cji.
Sto pień związa nia z za j mo wa nym ob sza rem jest zróż ni co wa ny. Naj bar dziej
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pod sta wo wy wy ci nek ob sza ru to te ry to rium, czy li prze strzeń włas na gru py,
bro nio na przed in ny mi oso b ni ka mi. Sze r szym ob sza rem jest re wir; obe j mu je on
prze strzeń re gu la r nie pe ne tro waną przez oso b ni ki gru py. Na to miast prze strzeń
ży cio wa to cały ob szar, na któ rym roz gry wa się ży cie po pu la cji. Te ry to ria lizm
jako fo r ma za cho wa nia się po pu la cji w mo rzu nie zo stał stwier dzo ny po wszech -
nie, czę sty jest on u ssa ków i pta ków mo r skich oraz nie któ rych ryb, np. u cie r ni ka.

8.4. Dy na mi ka po pu la cji

Zbiór oso b ni ków, któ ry sta no wi po pu la cję, pod le ga ciągłym zmia nom ilo -
ścio wym. Sta no wi to o dy na mi ce po pu la cji. Stan ilo ścio wy po pu la cji zmie nia się 
w okre ślo nych od cin kach cza su. W ko le j nych mo men tach t0, t1, t2, ...tn li cze b ność
po pu la cji wy no si N0, N1, N2, ...Nn oso b ni ków. Zja wi sko to opi sa ne jest pra wa mi
mate maty cz ny mi. 

8.4.1. Wzrost nie ogra ni czo ny

Po pu la cję, któ rej li cze b ność ro ś nie su kce sy w nie wraz z upływem cza su, mo -
ż na opi sać pro stym rów na niem: 

N N
t t

N
t

t constans



 0

0
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Rys. 15. Gra fi cz ne przed sta wie nie za sa dy Al le go. Li cze b ność po pu la cji – od cię ta, li cz ba prze ży -
wających oso b ni ków – rzęd na 
A – ni ska śmie r te l ność połączo na jest z małym za ęg sz cze niem po pu la cji; B – ni ska śmie r te l -
ność połączo na jest ze śred nim za gę sz cze niem po pu la cji

Źródło: jak rys. 13. 



gdzie:
N0 – li cze b ność początko wa w cza sie t0;
Nt – li cze b ność po upływie cza su t.

N w każdym następnym od cin ku cza su jest zwie lo krot nio ne w sto sun ku
do wartości wyjściowej. Dla te go też przy rost taki ma cha ra kter wykładniczy.
Wielkość przy ro stu określa wskaźnik te m pa wzro stu (r), wynikający z różnicy
między wskaźnikiem uro dzeń a śmiertelnością. Wartości bezwzględne ma ksy -
mal ne go te m pa wzro stu prze li czo ne na oso b ni ka w po pu la cji, czy li tzw. rmax, są
spe cy fi cz ne dla ga tun ku. Gdy przy ro sty  zbliżają się do wartości gra ni cz nej,
a mia no wi cie do zera, wartość punktową wykładniczego wzro stu po pu la cji opi -
su je się pro stym rów na niem róż ni cz ko wym

d
d
N
t r N 

Całkując to rów na nie otrzy mu je się in fo r ma cję o li cz bie or ga ni z mów
w chwi li t.

Nt = N0 e
rt 

gdzie: e – pod sta wa lo ga ry t mu na tu ral ne go.

Po zlog a ryt mo wa niu powyżs ze go równ a nia otr zy mu je się 

loge Nt = loge N0 + loge e
rt = loge N0 + rt 

co wska zu je, że wraz z upływem cza su loge N zmie nia się li nio wo, tzn. na pa pie -
rze półloga ryt mi cz nym wa r to ści N na nie sio ne na ska lę cza su t dadzą li nię
prostą o kącie na chy le nia r, któ ra prze t nie się z osią y w mie j s cu okre ślo nym
przez loge N0, czy li li cze b ność początkową.

8.4.2. Wzrost ogra ni czo ny

W wa run kach na tu ra l nych żad na po pu la cja nie może rosnąć wykład ni czo
przez dłuż szy okres. Na tra fia ona po pe w nym cza sie na ogra ni cze nie spo wo do -
wa ne wie lo ma czyn ni ka mi o zróż ni co wa nym cha ra kte rze. Wów czas krzy wa
wzro stu z kształtu li te ry J przy j mu je kształt li te ry S. Po wstę p nym szy b kim
wzro ście (okres na ra sta nia) na stę pu je za ha mo wa nie (okres ha mo wa nia) i li -
cze b ność po pu la cji utrzy mu je się na okre ślo nym po zio mie zbli żo nym do sta -
cjo nar ne go (okres sta cjo na r ny). Sy tu a cję tę naj le piej opi su je rów na nie krzy wej
lo gi sty cz nej Verhu lsta- Pea r la 

d
d
N
t rN

K N
K 
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a po scałko wa niu

N
K
e


1 a – rt

gdzie:
a – stała całko wa nia;
K – gó r na asy m p to ta krzy wej eso wa tej, któ ra okre śla wy do lność śro do wi ska przez

 stan naj wy ższej mo ż li wej li cz by oso b ni ków.

Krzy wa lo gi stycz na od zwier cied la rzeczy wi ste fluk tu acje zagęsz cze nia je dy -
nie w bard zo uprosz czo nej for mie. Stan stacjonarny nie jest okre sem spo ko ju,
a za chodzą tam usta wicz ne acy klicz ne fluk tu acje o wąs kim za kre sie wahań. 

8.4.3. Czyn ni ki za le ż ne i nie za le ż ne od za gę sz cze nia

Liczeb ność po pu lacji może być ogra niczo na wie lo ma czyn ni ka mi związany -
mi z zagęsz cze niem po pu lacji. Gdy wpływ ten nie zmi e nia się wraz ze zmi aną
gęstości, tzn., że nie za leżnie od zmniejsze nia się zagęszcze nia da lej na stępu ją
ubyt ki os ob ników, mamy do czy ni e nia z grupą czyn ników nie za leżnych od
zagęsz cze nia. W taki sposób odd ziału ją czyn ni ki śro do wis ko we. Jeże li
jednak sto pień odd ziały wa nia ja kie goś czyn ni ka zmi e nia się wraz z gę sto -
ścią, tzn. licz ba os ob ników ule ga jących wpły wo wi da ne go czyn ni ka zmi e -
nia się wraz z gę sto ścią, mamy wów czas do czy ni e nia z grupą czyn ników
za leżnych od gęstości. W taki sposób odd ziału ją często czyn ni ki bio tycz ne,
jak pasożyt nict wo, dra pieżnict wo.

Uwz ględ nia jąc odd ziały wa nie tych czyn ników można zmo dyfi ko wać za pis
równ a nia lo gi stycz ne go

d
d
N
t rN

K N
K mN 



 


 

gdzie:
m – wska ź nik te m pa wzro stu za le ż ne go lub nie zale żn ne go od gę sto ści, ob ra zujący,

 ze wzglę du na znak (mi nus), sto pień roz rze dze nia po pu la cji w prze li cze niu na
 oso b ni ka. 

Tak więc do da nie czyn ni ka mN obniża potencjał te m pa wzro stu po pu la cji.

8.4.4. Se le k cja r i K

Cha ra kter wpływu na po pu la cję czyn ni ków i zja wisk za le ż nych i nie za le ż -
nych od za gę sz cze nia jest ró ż ny. Jest on spe cy fi cz ny i wy kształcił się ewo lu -
cyjnie jako efekt przy sto sowa w czy. Teo re ty cz nie mo ż na wy ró ż nić dwa prze ciw -
staw ne typy se le kcji przy stoso wa w czej, okre śla ne w li te ra tu rze jak r i K. Cha ra k -
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te ry styka cech tych se le kcji jest pro sta (tab. 6), jed na k że w przy ro dzie jest trud -
no zna leźć przykłady, któ re by w pełni od po wia dały przed sta wio nym ce chom.
Ga tun ki wy ka zują se le kcję po śred nią mię dzy tymi skra j ny mi ty pa mi. Mo ż na
po wie dzieć, że dana po pu la cja wy ka zu je np. większą „stra te gię przy sto so -
wawczą” typu r od in nej po pu la cji. Win no się przyjąć pe w ne kon ti nu um se le -
kcji r-K, przy czym mie j s ce da nej po pu la cji na tym kon ti nu um jest zmien ne i za -
le ży od śro do wi ska i cza su.
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Ta be la 6

Wy bra ne ce chy se le kcji r i se le kcji K

Wa run ki
śro do wi sko we

Se le k cja r Se le k cja K

zmien ne i (lub) nie mo ż li we do
prze wi dze nia, nie pe w ne; 

do syć stałe i (lub) mo ż li we do
prze wi dze nia, dość pe w ne;  

Śmie r te l ność czę sto kata stro fi cz na,
bez kie run ko wa, nie za le ż na od
gę sto ści;

ukie run ko wa na, za le ż na od gęstości;

Krzy wa
prze ży wa nia

czę sto typu C;  zwy kle typu A i B; 

Gę stość po pu la cji zmien na w cza sie,
nie zrów no ważona, za zwy czaj
po ni żej pojemno ści bez pie cz nej,
w ze społach lub ich czę ściach
nie na sy co nych, w pró ż ni
eko lo gi cz nej, ka ż de go roku
wy stę pu je reko lo ni za cja; 

dość stała w cza sie, zrów nowa żo na,
bli ska po je mno ści bez pie cz nej,
w ze społach na sy co nych,
reko lo ni za cja nie jest ko nie cz na; 

Wewnątrz-
i mię dzy ga tun  ko wa
kon ku ren cja

zmien na w in ten syw no ści, czę sto
nie wy stę pu je; 

zwy kle ostra; 

Se le k cja sprzy ja – szy b kie mu roz wo jo wi oso b ni ka, – wol nie j sze mu roz wo jo wi oso b ni ka,

– wy so kiej wa r to ści ma ksy malnego
te m pa wzro stu, rmax, 

– wię kszej zdo l no ści do kon ku ren cji,

– wcze s ne mu roz ro do wi, – opó ź nio ne mu roz ro do wi,

– małym roz mia rom ciała, – du żym roz mia rom ciała,

– jed no ra zo wej re pro du kcji; – wie lo kro t nej re pro du kcji;

Długość ży cia kró t ka, zwy kle po ni żej 1 roku; długa, zwy kle zna cz nie ponad 1 rok;

Sku tek wy so ka pro du kty w ność; wy so ka wy da j ność. 

Źródło: E.R. Pian ka, Eko lo gia ewo lu cy j na. PWN Wa r sza wa 1981.



8.4.5. Cy kle po pu la cyj ne

Oprócz wahań w liczeb ności po pu lacji w wąs kich gra ni cach sta nu stacjonar -
ne go, u niektórych ga tunków stwierd zo no obecność wahań o bard zo sze ro kim
za kre sie. W określonych od stępach cza su liczeb ność po pu lacji osiąga war tości
szczyto we, pod czas wzmożo nej roz rod czości, by w pewnym mo men cie bard zo
szybko i dra stycz nie zma leć przy wiel kiej śmier tel ności. Zja wis ka te za chod zą
w o kre ślo nych cy klach wie lo let nich. Ta kie cy kle po pu lacy jne opi sa no u ryb
północne go At lan tyku (np. u śled zia i dors za), Mor za Kas pijskie go (np. u pło ci)
oraz in nych zbior ników wodnych. Zna ne są wy raźne cy kle liczeb ności po pu lacji 
gry zo ni na półku li północnej. Wy jaśni e nie przyczyn tych cy klicznych zmi an
w li cze b no ści bad anych po pu lacji jest wie lo ra kie. Były hi po tezy, które wiązały
to zja wis ko z cy klicznością plam na słońcu lub tzw. zja wis kiem cy kliczności lo -
so wej. Ak tu alnie w li te ra tu rze można spotkać się z czte re ma gru pa mi hi po tez
wyjaśniających. W rzeczywistości, w kon kre t nym przy pa d ku mogą działać
łącznie dwa, a na wet więcej z hipo te ty cz nych me cha ni z mów cykliczności.
Me cha ni z my te zostały opi sa ne i wyjaśnione na pod sta wie badań po pu la cji
lądowych.

Hi po te za od zy ski wa nia skład ni ków od ży w czych

Hi po te za ta tłu maczy cy kliczność liczeb ności w po pu lacji gry zo ni (zwłasz -
cza le mingów) za miesz ku jących re jony ark tycz ne. Spa dek liczeb ności tych po -
pu lacji związany jest z cy klicznością zmi an ja kości ich po kar mu roślin ne go. Przy 
dużej liczeb ności zwierząt na stępu je wyczer pa nie poży wi e nia war tościo we go,
po nie waż więks zość soli bio gen nych jest zma gazyno wa na w od cho dach,
których roz kład che miczny w chłodnym kli macie tun dry ark tycz nej trwa dłu go. 
Do pie ro po upły wie kil ku lat, gdy uwol nio ne sole zo staną pobra ne przez
rośliny, war tościowy po karm po wo du je wzrost liczeb ności i cykl się pow tar za.

Hi po te za os cy la cji w układ zie ofia ra – dra pie ż ca

Isto ta oscy lacji liczeb ności w układ zie ofi ara – dra pieżca po le ga na wza jem -
nej in ter ak cji dwóch ele mentów tego ukła du. Gdy po pu lacja dra pieżcy jest
rzad ka, wsku tek mniejszej jej żarłoczności liczeb ność po pu lacji ofi a ry wzra sta,
co jednak dzięki zwięks ze niu zas obów po kar mowych po wo du je wzrost liczeb -
ności dra pieżcy, ata ku jące go ofi arę. Wów czas liczeb ność po pu lacji ofi a ry spa da,
co w efek cie po ciąga za sobą spa dek liczeb ności dra pieżcy. W ten sposób cykl
tego ukła du się zamyka. Dokład nie jest on omówio ny przy opi sie in ter ak cji
międ zy po pu lacja mi (rozdz. 8.5).
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Hi po te za zja wisk stre so wych

Stwier dzo no, że w okre sach bar dzo du żej li cze b no ści no r ni ków, gry zo nie te
od by wają mię dzy sobą li cz ne wa l ki. Po ja wia się wów czas u nich syn drom stre su 
prze ja wiający się zwię ksze niem cię ża ru nad ne r czy. Oso b ni ki stają się bar dzo
agre sy w ne, co po wo du je ogra ni cze nie roz ro du. W tym okre sie li cze b ność po pu -
la cji zna cz nie spa da i na stę pu je isto t ne roz rze dze nie po pu la cji, a po tem sto p nio -
wy po wrót do wzro stu li cze b no ści i w ten spo sób cykl się za my ka. 

Hi po te za re gu la cji ge ne ty cz nej 

Hi po te za ta wy ja ś nia po czy ny os cy la cji li cze b no ści po pu la cji cy kli cz ny mi
zmia na mi w skład zie puli ge no wej. W okre sie małej li cze b no ści kon ku ren cja
mię dzy oso b ni ka mi jest mała, w związku z czym cha ra kte ry zują się one ty pem
se le kcji r. Gdy li cze b ność wzra sta do naj wię kszej, kon ku ren cja jest si l na i na stę -
pu je wów czas prze su nię cie w kie run ku se le kcji K. Tak więc prze cię t ne fe no ty py
ni g dy nie re pre zen tują oso b ni ków naj le piej przy sto so wa nych, wo bec cze go
pula ge no wa w ta kiej po pu la cji zmie nia się z po ko le nia na po ko le nie i nie ma
w niej ni g dy stałej rów no wa gi, a od wro t nie – za cho dzi stała os cy la cja mię dzy
se lekcją r i K, co ma swo je od bi cie w cy kli cz nych, na stę pujących po so bie okre -
sach małej i du żej li cze b no ści.

8.4.6. Stra te gia wzro stu li cze b no ści 

W po pu la cjach usta bili zo wa nych roz ro d czość musi ko m pen so wać śmie r te l -
ność. Z tego wzglę du, wo bec zmian śro do wi sko wych, pro ce sy na ro dzin i śmie r -
ci, któ re są ze sobą po wiąza ne, muszą ewo lu o wać łącz nie. Gdy na stę pu je wzrost 
śmie rte l no ści, dla za cho wa nia eg zy sten cji da nej po pu la cji musi nastąpić wzrost
roz ro d czo ści. Wzrost roz ro d czo ści za wsze wy ma ga albo zwię ksze nia całko wi te -
go bu dże tu ener gety cz ne go, albo zmia ny pro po rcji jego składo wych. Może on
za cho dzić przez: 1) czę st sze przystę po wa nia do roz ro du, 2) zwię ksze nie li cz by
młodych w mio cie, 3) wydłuże nie okre su roz ro du. Wie lo kro t ne przy stę po wa nie 
do roz ro du jest ko rzy st niej sze dla or ga ni z mów długo żyjących i pó ź no
osiągających doj rzałość płciową, niż doj rze wających szy b ko i żyjących sto sun -
ko wo kró t ko. Wzrost li cz by po to m stwa jed no ra zo wo pro duko wa ne go daje wię -
cej ko rzy ści or ga ni z mom kró t ko i szy b ko doj rze wającym, niż żyjącym długo
i pó ź no doj rze wającym. Gdy prze ży wa l ność oso b ni ków doj rzałych jest mała,
wie lo kro t ność przy stę po wa nia do roz ro du jest kom pen so wa na dużą liczbą po -
to m stwa w pie r wszym okre sie re pro du kcji.

Z pun ktu wi dze nia stra te gii roz ro du oso b ni ki w po pu la cji są nie równo -
warto ścio we i zróż ni co wa ne pod wzglę dem do sto so wa nia do ist niejących wa -
run ków. Im wię cej ene r gii prze każą po to m stwu ro dzi ce, tym le piej jest ono
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przy sto so wa ne do ist niejących wa run ków. Je że li ilość ene r gii prze zna czo nej na
roz ro d czość jest stała, to wraz ze wzro stem li cz by po to m stwa na stę pu je spa dek
wa r to ści właści wo ści przy stoso wa w czych. Tak więc opty ma li za cja stra te gii roz -
ro d czej po le ga na ko m pro mi sie wy bo ru mię dzy se lekcją r (pro du ko wa niu mo ż -
li wie naj wię kszej li cz by po to m stwa) a se lekcją K (pro du ko wa niu po to m stwa
o na j le p szym do sto so wa niu). Ko m pro mis ten re a li zu je się na wie lu płasz czy z -
nach: cię ża ru ciała, długo ści ży cia, prze żywa l no ści do rosłych i młod zie ży, gę sto -
ści po pu la cji, prze strzen nych i se zo no wych zmia nach do stę p no ści za so bów.

8.4.7. Stra te gia zdo by wa nia po ka r mu

Dla pod trzy ma nia li cze b no ści i za pe w nie nia re pro du kcji po trze b ny jest po -
karm, któ ry w śro do wi sku wy stę pu je w nie do mia rze. Wo bec tego po karm ten
musi być zdo by wa ny. Dla za pe w nie nia mi ni mum strat ener ge ty cz nych, czy li
po zy ska nia jak naj wię kszych ko rzy ści z po ka r mu, wy kształciła się u or ga ni z -
mów ru chli wych pe w na „stra te gia” zdo by wa nia tego po ka r mu. Stra te gia ta wy -
kształciła specyficzne za cho wa nia u zwierząt, któ re są wy ni kiem opty ma li za cji
po mię dzy zy ska mi i ko szta mi związa ny mi ze zdo by wa niem po ka r mu. Zwie rzę -
ta plan kto noże r ne, ze wzglę du na wię ksze wy sy ce nie śro do wi ska po ka r mem,
tracą zna cz nie mniej cza su w po rów na niu z dra pie ż ca mi na po szu ki wa nie po -
ka r mu.

U zwierząt dra pie ż nych wy ró ż nia się czte ry fazy po szu ki wa nia po ka r mu:
1) de cy zja gdzie szu kać, 2) po szu ki wa nie po ka r mu, 3) zlo kali zo wa nie po ka r mu
i pod ję cie de cy zji o po go ni, 4) po goń, po chwy ce nie i zje dze nie. Nie kie dy czas
na re a li za cję po szcze gó l nych eta pów jest ró ż ny w za le ż no ści od gru py zwierząt, 
np. ryby że rujące w za ro ślach łąk pod wod nych wię kszość cza su po świę cają na
po szu ki wa nie łąk za ro śli glo nów, na to miast mniej na po ścig mało ru chli wych
or ga ni z mów sta nowiących łatwą zdo bycz. Ina czej te sto sun ki przed sta wiają się
u tzw. „po szu ki wa czy” ofiar. Tu wy kształciły się dwie stra te gie: 1) wy cze ki wa nia
i ata ku z za sko cze nia i 2) akty w ne go po lo wa nia.

8.4.8. Do sto so wa nie oso b ni ka do po pu la cji

Do sto so wa nie sta no wi swe go ro dza ju wy pa d kową mię dzy fe no ty pem oso b -
ni ka a od działywa niem całokształtu czyn ni ków śro do wi ska. Do sto so wa nie
w po pu la cjach z prze wagą se le kcji K jest pod wię kszym wpływem czyn ni ków
bio ty cz nych, na to miast z prze wagą se le kcji r jest w zna cz nie wię kszym sto p -
niu uza le ż nio ne od fi zy cz nych czyn ni ków śro do wi ska. Wy ższy dy na mizm
do sto so wa nia mają oso b ni ki roz mna żające się. Dla te go wa ż nym ele men tem
do sto so wa nia jest roz mna ża nie płcio we, będące pod sta wo wym źródłem
zmien no ści oso b ni ków. Dzię ki wy mie sza niu i reko m bi na cji ge nów, roz mna -
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ża nie płcio we za pe w nia po wsta wa nie no wych ge no ty pów. Zna nych jest wie le
me cha ni z mów, któ re są źródłem zmien no ści ge ne ty cz nej. Do nich na le ży mię -
dzy in ny mi sprzę że nie i in wer sja chro mo so mów oraz trans lo ka cja i he te ro zja.
Zmien ność ge no ty po wa, czy li zmia ny w ge no ty pie, po nie waż jest dzie dzi cz na,
ma istotną wa r tość se le kcyjną w pro ce sach do sto so wa nia.

Spe cy ficzną formą do sto so wa nia jest be ha wior so cja l ny, cze go prze ja wem
jest po sta wa al trui sty cz na w sto sun ku do in nych człon ków gru py. Wyłączając
opie kę ro dzi cielską, jako szcze gó l ny przy pa dek se le kcji ro dzin nej, mo ż na zetknąć 
się z wie lo ma przy pa d ka mi al tru i z mu wewnątrzpo pula cyj ne go. Pra wdzi wy al -
tru izm zda rza się wów czas, gdy oso b nik po no si stra ty na ko rzyść swo je go sąsia -
da, na to miast be ha wior pseu doal trui stycz ny, po le ga na tym, że z za cho wa nia ta -
kie go mają ko rzy ści obie stro ny. Dla wy ja ś nie nia po staw al trui sty cz nych czę sto
się ga się do stru ktu ry ro dzin nej, czy li współpra cy mię dzy oso b ni ka mi bli sko
spo krew nio ny mi. Teo re ty cz nie rzecz uj mując, dla pod trzy ma nia pro pa ga cji
włas ne go ge no ty pu, oso b nik od nie sie wię ksze ko rzy ści, gdy zgi nie oca lając swo -
je ro dze ń stwo, co naj mniej dwóch oso b ni ków spo śród swo ich bra ci i sióstr, czy li
tyle ge nów ile on ma. Zna ne są pro stsze przykłady za cho wań społecz nych, jak
np. in sty tu cja stra ż ni ków. Pod czas gdy sta do że ru je, je den oso b nik stoi na cza -
tach. Wy mia na stra ż ni ków po wo du je, że gru pa czu je się bez pie cz na pod czas
sto sun ko wo długie go cza su kon su mo wa nia po ka r mu. 

8.5. In ter akcje mię dzy po pu la cja mi 

We wza jemnym odd ziały wa niu na sie bie dwóch po pu lacji można wyróżnić
kil ka in ter ak cji: 

1) ne u tra lizm – po pu la cje na sie bie nie wpływają, w tym wy pa d ku nie mo ż na
mó wić o in ter akcji, ponad to uwa ża się, że pra wdzi wy ne u tra lizm jest zja wi s -
kiem bar dzo rza d kim, a na wet w przy ro dzie nie wy stę pującym; 

2) mu tu a lizm – obli gato ry j na in ter ak cja wza je m nie ko rzy st na; 
3) pro toko ope ra cja – in ter ak cja wza je m nie ko rzy st na, ale nie obli gato ry j na; 
4) ko men sa lizm – ko men sal od no si ko rzy ści, a go spo darz nie po no si strat; 
5) amen sa lizm – jed na z dwóch po pu la cji po no si szko dy, a dru ga nie osiąga ko -

rzy ści; 
6) kon ku ren cja – obie po pu la cje wza je m nie się ogra ni czają; 
7) dra pież ni c two – dra pie ż ca za bi ja i spo ży wa oso b ni ki po pu la cji ofia ry; 
8) paso żyt ni c two – pa so żyt wy ko rzy stu je po pu la cję go spo da rza, któ ra po no si

stra ty. 
Przed sta wio ne po wy żej sto sun ki mają cha ra kter od działywać tro fi cz nych.

Ponad to mo ż na wy ró ż nić sto sun ki ty po we, po le gające na od działywa niach
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przez prze kształce nia właści wo ści bio to pu, sto sun ki fa bry cz ne, gdy oso b ni ki
jed ne go ga tun ku wy ko rzy stują oso b ni ki in ne go lub jego ob umarłe szczątki, lub
pro du kty rozkładu jako ma te riał bu du l co wy, oraz sto sun ki fo ry cz ne, gdy oso b -
ni ki jed ne go ga tun ku prze noszą na so bie oso b ni ki in nych ga tun ków. 

8.5.1. Kon ku ren cja

Kon ku ren cja jako fo r ma in ter akcji za cho dzi wte dy, gdy dwie po pu la cje ko -
rzy stają z tych sa mych za so bów w nie do mia rze. Na stę pu je wów czas ob ni że nie
do sto so wa nia i po zio mu zrów no wa że nia gę sto ści obu po pu la cji. Dzie je się tak
wsku tek bez po śred nie go ob ni że nia do stę p no ści za so bów oraz wię ksze go zuży t -
ko wa nia cza su i ene r gii na kon ku ro wa nie, co w in nym przy pa d ku mogłoby być
zu żyt ko wa ne na pod trzy ma nie ży cia i roz ród. Kon ku ren cja może być rea li zo wa -
na dwo ja ko – na bez po śred nich agre sy w nych spo t ka niach mię dzy kon ku ren ta -
mi, czy li na dro dze tzw. in ter fe ren cji, oraz przez ob ni ża nie do stę p no ści do za so -
bów, czy li na dro dze tzw. eks plo a ta cji. Na si le nie kon ku ren cji jako pro ce su uza le -
ż nio ne jest od sto p nia wy sy ce nia śro do wi ska. W pró ż ni eko lo gi cz nej jest ona
nie wie l ka, o ile ist nie je, zaś w śro do wi sku całko wi cie wy sy co nym jest ona bar -
dzo ostra.

Rów na nia kon ku ren cji 

Teo re ty cz ne pod sta wy kon ku ren cji zo stały sfo r mułowa ne w la tach 20.
ubiegłego wieku przez Lo t kę i Vo l ter rę, w po sta ci pary rów nań, będących
mo dy fi kacją rów na nia logi sty cz ne go Verhu lsta- Pea r la
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Rów na nia te, aby miały sens kon ku ren cyj ny, muszą wy stę po wać ra zem,
gdyż przed sta wiają li cze b ność obu po pu la cji zwię kszoną o wza je m ne na sie bie
od działywa nie. To od działywa nie jest okre ślo ne przez współczyn ni ki kon ku ren -
cji  i , w któ rych za wa r ty jest wpływ kon ku ren cyj ny wy ra żający się wza je m -
nym ogra ni cza niem li cze b no ści. 

Wy nik kon ku ren cji za le ży od względ nych wa r to ści K1 i K2 oraz  i . Dla roz -
wiąza nia rów nań kon ku ren cji trze ba spra w dzić, przy ja kiej gę sto ści po pu la cji N1

gę stość po pu la cji N2 bę dzie za wsze przy bie rać wa r tość zero i od wro t nie, przy ja -
kiej gę sto ści N2, N1 bę dzie rów ne zero. Oka zu je się, że gdy N2 osiąga K1/, to N1

nie może wzra stać, oraz gdy N1 osiąga K2/, to N2 nie może rosnąć. Na rys. 16
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przed sta wio no rozkład li cze b no ści po pu la cji N1 będącej pod kon ku ren cyj nym
wpływem po pu la cji N2. Gdy ana lo gi cz ny wy kres dla po pu la cji N2 nałoży my na
po prze d ni, uzy ska my czte ry ko m bi na cje, w któ rych położe nie sta nów rów no -
wa gi jest ró ż ne (rys. 17). Ty l ko je den spo śród czte rech przy pa d ków pro wa dzi do 
stałej rów no wa gi. Dzie je się tak wte dy, gdy ża den z obu ga tun ków nie może
osiągnąć li cze b no ści wy sta r czającej do wy eli mino wa nia współkon ku ren ta, tzn,
gdy K1 < K2/ i K2 < K1/. Ka ż da z po pu la cji musi w wię kszym sto p niu ha mo -
wać wzrost własny niż wzrost li cze b no ści kon ku ren ta. W sta nie rów no wa gi wie -
l kość po pu la cji zna j du je się po ni żej włas nych po je mno ści bez pie cz nych K1 i K2.
Stąd wnio sek, że w wa run kach kon ku ren cji po pu la cje nie osiągają li cze b no ści,
jaką mogłyby osiągnąć przy bra ku kon ku ren cji.

Rów na nia kon ku ren cji oba r czo ne są li cz ny mi założe nia mi, dla te go też ogra -
ni czo na jest ich uży te cz ność pra kty cz na, gdyż po po zby ciu się tych założeń stają 
się one nie roz wiązy wa l ne. Do głów nych założeń na leżą: 1) ka ż dy oso b nik po -
pu la cji N1 ma swo je go od po wied ni ka w po pu la cji N2, 2) za so by są całko wi cie
ho mo gen ne i wy stę pują w nad mia rze, 3) za j mo wa ne przez po pu la cje śro do -
wi sko jest w pełni wy sy co ne. 
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Rys. 16. Stan rów no wa gi li cze b no ści po pu la cji N1 (dN1/dt = 0), ogra ni czo ny własną po je mno ścią bez -
pieczną K1 i od działywa niem po pu la cji N2. Li nia ra1=0 od zwie rcie d la wszy stkie wa run ki rów -
no wa gi, przy któ rych po pu la cja N1 jest nie zmien na. Ob szar za kre sko wa ny obe j mu je wa r to ści 
do da t nie tego pa ra me tru, przy któ rych po pu la cja N1 wzra sta, zaś po zo stały ob szar to wa r to ści 
uje m ne, przy któ rych po pu la cja ma le je. Ana lo gi cz ny sche mat mo ż na sporządzić w tym sa -

mym układ zie dla po pu la cji N2, z tym że pun kty prze cię cia izo kli ny 
d
d
N
t
2 0  są wy zna czo ne

przez K2 i K2/, a strzałki biegną rów no le gle do osi N2

Źródło: E. Pian ka, Eko lo gia ewo lu cy j na. PWN Wa r sza wa 1981. 
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Rys. 17. Czte ry ko m bi na cje od działywań kon ku ren cyj nych 
A – izo kli na ga tun ku N1 leży ponad izo kliną ga tun ku N2, w kon ku ren cji za wsze zwy cię ży ga -
tu nek 1; je dy ny  stan rów no wa gi trwałej (kro p ka) gdy N1 = K1 i N2 = 0; B – sy tu a cja prze ciw -
na,  ga tu nek 2 jest spra w nie j szym kon ku ren tem i wy pie ra ga tu nek 1; je dy ny stan rów no wa gi
trwałej (kro p ka) gdy N2 = K2 i N1 = 0; C – wy nik kon ku ren cji trud ny do  prze wi dze nia, gdyż
ka ż dy z ga tun ków w wię kszym sto p niu ha mu je wzrost po pu la cji kon ku ren ta, niż wzrost
włas nej po pu la cji; występują 3 sta ny rów no wa gi, jed na k że stan łącznej rów no wa gi obu ga -
tun ków (punkt prze cię cia izo klin)  jest  nie trwały i w ko ń cu prze su nie się w którąś ze stron; ist -
nieją więc dwa sta ny rów no wa gi trwałej, gdy N2 = K2 i N1 = 0 oraz N1 = K1 i N2 = 0; zwy cię -
stwo za le ży od początko wych  pro po rcji li cz bo wych obu ga tun ków; D – ża den z ga tun ków
nie zwy cię ża, oba bo wiem w wię kszym sto p niu po wstrzy mują wzrost włas nej po pu la cji niż
wzrost po pu la cji kon ku ren ta; je dy ny stan rów no wa gi jest wy zna czo ny przez punkt prze cię -
cia się izo klin (Ne1 i  Ne2); oba ga tun ki ko e g zy stują, gdy gę sto ści ich po pu la cji zna j dują się po -
ni żej od po wied nich po je mno ści bez pie cz nych.

Źródło: jak rys. 16.



Kon ku ren cyj ne wy pie ra nie

W roz wa ża nych po wy żej czte rech przy pa d kach, trzy pro wadzą do sy tu a cji,
w któ rej je den z ga tun ków eli mi nu je osta te cz nie swe go kon ku ren ta całko wi cie,
a sam dąży do wy sy ce nia śro do wi ska. Sy tu a cję tę tłuma czy hi po te za okre ślo na
za sadą kon ku ren cyj nego wy pie ra nia. Po le ga ona na tym, że dwa ga tun ki eko lo -
gi cz nie iden ty cz ne nie mogą żyć ra zem w tym sa mym mie j s cu i cza sie. Po ja -
kimś cza sie wspó l ne go by to wa nia je den z nich musi ist nieć na pe ry fe riach
areału dru gie go ga tun ku. Stąd też całko wi te po kry wa nie się wy mo gów eko lo gi -
cz nych dwóch po pu la cji jest nie mo ż li we. Tak więc je że li dwa ga tun ki współeg -
zy stują, to muszą się one ró ż nić swą eko lo gią. 

Hi po te za kon ku ren cyj nego wy pie ra nia zo stała zwe ryfi ko wa na do świa dcza l -
nie przez Ga u se go, ro sy j skie go eko lo ga za j mujące go się po pu la cja mi. Prze pro -
wa dził on sze reg ba dań nad zja wi ska mi kon ku ren cyj nymi w po pu la cji jed ne go
ga tun ku oraz w po pu la cjach ró ż nych ga tun ków. Do ba dań uży wał po pu la cji
dro ż dży i pier wo t nia ków. Naj bar dziej zna na pra ca do ty czy kon ku ren cji mię dzy
dwo ma bli sko spo krew nio ny mi ga tun ka mi pier wo t nia ków – Pa ra me cium ca u da -
tum i Pa ra me cium au re lia. Oba ga tun ki ho do wa ne były w la bo ra to rium na tym sa -
mym po ży wie niu. P. ca u da tum po pe w nym cza sie za wsze całko wi cie za ni kał,
mimo że w po do bnych wa run kach pod nie obe cność P. au re lia świe t nie prze ży -
wał, zaś właś nie P. au re lia prze ży wał w kon ku ren cji, osiągając przy tym stały po -
ziom li cze b no ści. Ze wzglę du na to, że pra ce Ga u se go w isto t nej mie rze przy -
czy niły się do sfo r mułowa nia hi po te zy kon ku ren cyj nego wy pie ra nia, w li te ra tu -
rze nosi ona na zwę za sa dy Ga u se go. 

Do wo dy na kon ku ren cję w wa run kach na tu ra l nych

Kon ku ren cję trud no jest udo wod nić na pod sta wie ba dań nad na tu ral ny mi
po pu la cja mi. W rze czy wi sto ści jest ona po wszech na w przy ro dzie i sta no wi wa -
ż ny ele ment kształtujący eko lo gię wie lu ga tun ków. Wy kry cie aktu a l nie działa -
jącej kon ku ren cji jest trud ne, gdyż ob ser wo wa ne stru ktu ry od działywa nia są
ewo lu cy j nie ukształto wa ne i mają po zo ry har moni j no ści. Tak więc do wo dy na
kon ku ren cję w wa run kach na tu ra l nych mają cha ra kter „po szla ko wy”. Mo ż na je
roz pa try wać w trzech ka te go riach: bli sko spo kre w nio nych ga tun ków, prze mie -
sz cze nia cech, nie komp let no ści flo ry i fa u ny. 

Bli sko spo kre w nio ne ga tun ki, któ re ewo lu cja do pro wa dziła do eko lo gi cz nej
se pa ra cji, na zy wa my ga tun ka mi sym pa try czny mi. Ró ż ni ce mię dzy nimi mogą
po le gać na: wyko rzy sty wa niu ró ż nych sie d lisk, zróż ni co wa niu w po szcze gó l nych 
okre sach doby akty w no ści bio lo gi cz nej, posługi wa niu się ró ż nym po ka r mem.
Kon ku ren cję o sie d li sko mo ż na wy ja ś nić na przykład zie za sie d le nia ska li s tych
wy brze ży Szko cji przez 2 ta kso ny pąkli, Ba la nus ba la no i des i Chtha ma lus. Cht ha ma -
lus za sie d la wyższą strefą niż Ba la nus, po nie waż le piej zno si wy schnię cie. Pię tro -
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wość ta za wsze jest za cho wa na w ta kiej ko le j no ści, mimo że la r wy obu tych ta k -
so nów za sie d lają zna cz nie szerszą stre fę od tej, którą za j mują oso b ni ki do rosłe.

Prze mie sz cze nie cech od no si się do sy tu a cji, w któ rej dwa ga tun ki zwy kle
żyjące od dzie l nie (al lo pa tria), gdy wy stę pują na wspó l nym te re nie (sym pa tria),
wy ka zują wzrost ró ż nic. Zróż ni co wa nie to może mieć fo r mę mo r fo lo giczną, fi -
zjo lo giczną lub be ha wio ralną. Naj czę ściej do ty czy ró ż nic mor folo gi cz nych
w bu do wie narządów służących do po bie ra nia po ka r mu, co de ter mi nu je ró ż ni -
ce w wie l ko ści ofiar.

Nie komp le t ność zbio ro wisk ga tun ków stwier dza się przy po rów na niu
składu ga tun ko we go fa u ny kon ty nen tu i przy ległych wysp, na któ re prze mie -
ściły się zaledwie nie któ re z ga tun ków, za j mując bar dziej zróż ni co wa ne sie d -
li ska i większą ich li cz bę niż na lądzie. To zna czy, że na lądzie ga tun ki te pod da -
ne były pre sji kon ku ren cyj nej.

8.5.2. Dra pież ni c two

Układ dra pie ż ca – ofia ra jest za le ż no ścią kie run kową, po nie waż jed na stro -
na tego układu (dra pie ż ca) od no si ko rzy ści, pod czas gdy dru ga (ofia ra) stra ty.
Na tym właś nie po le ga ró ż ni ca dra pież ni c twa i kon ku ren cji, gdyż w tym osta t -
nim wy pa d ku obie stro ny in ter akcji są ogra ni czo ne. W układ zie dra pie ż ca –
ofia ra działają dwie prze ciw sta w ne siły se le kcy j ne: uni ka nie dra pie ż cy przez
ofia rę i wy kształce nie u dra pie ż cy co raz to le p szych spo so bów zdo by wa nia ofia -
ry. Tak więc ofia ra bę dzie ewo lu o wać w kie run ku uni ka nia in ter akcji, pod czas
gdy dra pie ż ca dąży do jej utrzy ma nia. Me cha nizm ten do pro wa dził do wy -
kształce nia wie lu cie ka wych przy sto so wać, jak świecące „wę d ki” głębi no wych
ryb, czy przy bie ra nie barw ochron nych lub ró ż ne uba r wie nie ryb od stro ny
brzu sz nej i grzbie to wej.

Układ dra pie ż ca – ofia ra zo stał sfor mali zo wa ny w deter mini sty cz nym mo -
de lu Lo t ki i Vo l ter ry w po sta ci pary rów nań róż ni cz ko wych 
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gdzie:

N1 – li cze b ność po pu la cji ofia ry; 
N2 – icze b ność po pu la cji dra pie ż cy; 
r1 i r2 – współczyn nik te m pa wzro stu: ofia ry, a w wy pa d ku dra pie ż cy, ze wzglę du

na znak mi nu so wy, oz na cza śmie r te l ność; 
p1 i p2 – stałe okre ślające dra pież ni c two (p1 – współczyn nik ob ron no ści ofia ry, p2 –

współczyn nik agre sy w no ści dra pie ż cy). 
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Dla roz wiąza nia tych roz wa żań trze ba przyjąć dwa pod sta wo we założe nia,
że na li cze b ność ofia ry nie ma wpływu po karm, czy li za so by dla niej są w nad -
mia rze, oraz w ka ż dym spo t ka niu ofia ry z dra pieżcą ona gi nie. 

Gdy by ofia ra nie była pod presją dra pie ż cy, jej li cze b ność ogra ni czałaby
je dy nie po je mność bez pie cz na K1. Dru gim pun ktem gra ni cz nym jest tak
małe za gę sz cze nie, któ re nie po zwa la na utrzy ma nie kon ta któw, aby za pe w -
nić roz ród, po ni żej któ re go po pu la cja ofia ry musi wy ginąć. Ponad to ist nie je
pe w na gę stość po pu la cji dra pie ż cy, przy któ rej nie wy stę pu je ani spa dek, ani 
wzrost li cze b no ści ofia ry, co mo ż na wy zna czyć izo kliną ofia ry (dN1/dt = 0)
w układ zie współrzęd nych N1 i N2 (rys. 18). Po wy żej izo kli ny po pu la cja ofia -
ry ma le je, po ni żej ro ś nie. 

Po do b nie w wy pa d ku dra pie ż cy. Ma ksy ma l na li cze b ność dra pie ż cy ogra ni czo -
na jest jego po je mno ścią bez pieczną K2, zaś mi ni ma l na uza le ż nio na jest od li cze b -
no ści ofia ry. Tak więc ist nie je pe w na pro go wa gę stość ofia ry, po ni żej któ rej dra pie ż -
ca bę dzie ginąć z głodu. W ten spo sób uzy sku je my ob raz izo kli ny dra pie ż cy
(dN2/dt = 0). Gdy obie izo kli ny przed sta wi my w jed nym układ zie dra pie ż ca – ofia -
ra (rys. 19), z ich prze cię cia po wstaną czte ry pola, w któ rych li cze b ność obu ga tun -
ków kształtu je się ró ż nie. W polu I li cze b ność obu ga tun ków ro ś nie, w polu II ro ś -
nie li cze b ność dra pie ż cy, a ofia ry ma le je, w polu III li cze b ność obu ga tun ków ma le -
je, a w polu IV li cze b ność ofia ry ro ś nie, a dra pie ż cy ma le je. We kto ry wzro stu, jako
wy pa d ko wa ten den cji wzro stu lub spa d ku li cze b no ści, prze bie gają ró ż nie w za le ż -
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Rys. 18. Hipo te ty cz ny kształt izo kli ny li cze b no ści ofia ry (A) i dra pie ż cy (B) 
A – po pu la cja ofia ry ro ś nie w polu za kre sko wa nym i ma le je poza gra nicą wy zna czoną przez
izo kli nę, tj. w polu ja s nym; B – po ni żej pe w ne go pro gu gę sto ści po pu la cji ofia ry X oso b ni ki
dra pie ż cy nie są w sta nie złowić wy sta r czającej li cz by ofiar, tak więc po le wej stro nie tego pro -
gu gę stość po pu la cji dra pie ż cy ma le je, po pra wej zaś ro ś nie, o ile po pu la cja ta nie osiągnęła je -
sz cze po je mno ści bez pie cz nej, tj. K2 

Źródło: jak rys. 16. 
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Rys. 19. Za le ż no ści re la cji dra pie ż ca – ofia ra
A – nie spra w ny dra pie ż ca, któ ry nie po tra fi w wy sta r czającym sto p niu eks plo a to wać po pu la -
cji ofia ry do pó ki ta osta t nia nie osiągnie gę sto ści bli skiej po je mno ści bez pie cz nej; spi ra la
strzałek skie ro wa nych do wewnątrz oz na cza tłumie nie os cy la cji w układ zie, co ko ń czy się
osiągnię ciem pun ktu stałej rów no wa gi; B – szcze gó l nie spra w ny dra pie ż ca, któ ry jest w sta nie 
eks plo a to wać bar dzo roz rze dzoną po pu la cję ofia ry, tj. w po bli żu do lnej gra ni cy jej gę sto ści;
strzałki tworzą spi ra lę skie ro waną na zewnątrz, co oz na cza rosnącą am p li tu dę os cy la cji, któ ra
pro wa dzi osta te cz nie do wy ga ś nię cia układu; C – prze cię t nie spra w ny dra pie ż ca, któ ry po tra -
fi eks plo a to wać ofia ry przy po śred niej gę sto ści jej po pu la cji; strzałki tworzą za mknię ty krąg,
za tem os cy la cje obu ko m po nen tów układu są trwałe, gdyż ich am p li tu da się nie zmie nia

Źródło: jak rys. 16. 



no ści od mie j s ca prze cię cia się izo klin. Będą się za wi jać, gdy prze cię cie izo klin
nastąpi przy wię kszej gę sto ści po pu la cji ofia ry, będą się roz wi jać przy mnie j szej, 
oraz two rzyć za mknię ty krąg przy op ti mum gę sto ści ofia ry. Te trzy sy tu a cje, gdy 
doda się czyn nik cza su, cha ra kte ry zują ko le j no tłumie nie os cy la cji, roz wi ja nie
i stałą am p li tu dę os cy la cji. Naj bar dziej op ty ma l ny jest przy pa dek os cy la cji o am -
p li tu dzie słabej. Os cy la cja tłumio na, zwi jająca się może z upływem cza su
osiągnąć stan rów no wa gi. Na to miast przy pa dek roz wi ja nia pro wa dzi do wy ni sz -
cze nia ofia ry, w re zu l ta cie cze go dra pie ż ca sam bę dzie mu siał zginąć, chy ba że zna -
j dzie po karm za stę pczy. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych li cz nych eks pe ry men tów oraz opi sów re la cji
dra pie ż ca – ofia ra w na tu rze stwier dzo no, że szczy ty li cze b no ści ofia ry i dra pie -
ż cy nie przy pa dają na ten sam okres. Ma ksi mum gę sto ści po pu la cji ofia ry musi
za wsze wy prze dzać ma ksi mum li cze b no ści dra pie ż cy, gdyż w prze ciw nym wy -
pa d ku dra pie ż ca nad mie r nie wy eks ploa to wałby ofia rę, w wy ni ku cze go zgi -
nęłaby za rów no ofia ra, jak i sam dra pie ż ca. 

8.5.3. Paso żyt ni c two

Paso żyt ni c two jako in ter ak cja dwóch po pu la cji jest po do b ne do dra pież ni c -
twa. Pa so żyt i dra pie ż ca na pa dają na inny or ga nizm i ży wią się jego ma te rią or -
ga niczną. Jed na k że me to da wyko rzy sty wa nia ofia ry jest ró ż na. Dra pie ż ca za bi ja 
i po że ra swoją ofia rę. Pa so żyt zaś zmu szo ny jest do pe w ne go ro dza ju ko m pro -
mi su. Tak ko rzy sta z sub stan cji od ży w czych ży wi cie la, aby utrzy mać go przy ży -
ciu. W in te re sie pa so ży ta jest nie uśmie r cać swej ofia ry. 

Re la cja pa so żyt – ży wi ciel nie jest tak pro sta jak dra pie ż ca – ofia ra, gdyż pa -
so żyt przed przystąpie niem do ko rzy sta nia z ży wi cie la musi prze ciw sta wić się
ob ron nej re a kcji ży wi cie la, oprzeć się trujące mu działaniu śro do wi ska w cie le
ży wi cie la. Tak więc układ pa so żyt – ży wi ciel jest sy ste mem trójczłono wym: pa -
so żyt – śro do wi sko pa so ży ta – ży wi ciel. Ele men ta mi śro do wi ska pa so ży ta są:
1) do da t nio wpływające na jego roz wój: sub stan cje od ży w cze, ci ś nie nie os mo -
tycz ne, stę że nie tle nu i po ten cjał oksy dore dukcy j ny; 2) czyn ni ki ha mujące roz -
wój: trujące pro du kty prze mia ny ma te rii, prze ciw ciała, anty to ksy ny. 

Dla układu pa so żyt – ży wi ciel, po do b nie jak dra pie ż ca – ofia ra, sto so wa no
ta k że mo de le deter mini sty cz ne. Wy ma gają one jed nak in nych założeń. Sy stem
pa so żyt – ży wi ciel po wsta je je dy nie wte dy, gdy pa so żyt jest w sta nie od na leźć
i za in fe ko wać ży wi cie la. Sto su je więc on tzw. stra te gię wy biórczą. Nie któ rzy
au to rzy uwa żają, że za ist nie nie re la cji pa so żyt – ży wi ciel jest uwa run ko wa ne
je dy nie przy pa d kiem. Jed nak mo ż na przyjąć, że po pu la cja pa so ży tów sy ste -
maty cz nie prze szu ku je środowi sko w celu zna le zie nia ży wi cie la. Tak więc prze -
strzeń prze szu ki wa nia (ob szar, w któ rym po szu ki wa ni są ży wi cie le) sta le wzra sta, 
zaś prze strzeń opa no wa na (zain fe ko wa na część po pu la cji ży wi cie la) ro ś nie do
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Rys. 20. Związki mię dzy ni sza mi dwóch ga tun ków
A – ni sza zawierająca się całko wi cie w ni szy in ne go ga tun ku; układ nie sta bi l ny prowadzący
do ostrej kon ku ren cji; B – zachodzące na sie bie ni sze mają jed na ko wy za kres; oba ga tun ki od -
czu wają kon ku ren cję w jed na ko wym sto p niu; C – za kres zachodzących na sie bie nisz nie jest
jed na ko wy; in ten sy w ność kon ku ren cji nie jest jed na ko wa dla obu pa r t ne rów, po nie waż ga tu -
nek S2 większą część swej ni szy wy ko rzy stu je wspó l nie z ga tun kiem S1; D – ni sze są ty l ko sty -
cz ne ze sobą, bez mo ż li wo ści bez po śred niej kon ku ren cji, któ ra mogła da w niej ist nieć; E – ni -
sze roz dzie lo ne bez wza je mnych od działywań kon ku ren cyj nych

Źródło: jak rys. 16.



okre ślo ne go mo men tu, mia no wi cie do cza su, póki ist nieją po ten cja l ni ży wi -
cie le. Od tego mo men tu pa so ży ty za czy nają mię dzy sobą kon ku ro wać. 

Układ pa so żyt – ży wi ciel cha ra kte ryzu je się trój fa zową stru kturą w cza sie.
Pie r wsza faza to in fe k cja, gdy pa so żyt musi prze zwy cię żyć me cha niczną re a kcję 
ob ronną ży wi cie la i utrzy mać się przy ży ciu w spe cy fi cz nych fizycz no-che mi cz -
nych wa run kach ciała ży wi cie la. Dru ga faza obe j mu je po bie ra nie po ka r mu
w or ga ni cz nym mi kro bio to pie ży wi cie la. W tej fa zie re a k cja ob ron na ży wi cie la
po le ga na od działywa niach che mi cz nych, gro ź nie j szych dla pa so ży ta w po rów -
na niu z fazą po prze d nią. Trzecia faza to okres in ten syw ne go roz mna ża nia się
pa so ży ta i jego we wnę trz nej i ze w nę trz nej eks pan sji. Po osiągnię ciu szczy to -
we go pun ktu li cze b no ści po pu la cji pa so ży ta, na stę pu je usta bili zo wa nie się
jego gę sto ści wokół sta nu sta cjo nar ne go. Stan ten jest wy pa d kową nie do sko -
nałości stra te gii ata ku pa so ży tów i stra te gii ob ro ny ży wi cie la. Stan ten ma
cha ra kter uje mne go sprzę że nia zwro t ne go, tzn. li cze b ność pa so żyta utrzy ma -
na jest na po zio mie nie za gra żającym ży ciu ży wi cie la. 

8.6. Ni sza eko lo gi cz na

Po ję cie ni szy eko lo gi cz nej zmie niło się w hi sto rii roz wo ju eko lo gii. Po raz
pie r wszy po ję cia tego użył na początku lat 20. XX wieku Grin nell. Według nie go 
niszą jest wszy stko to, co okre śla rolę fun kcjo nalną i wy zna cza mie j s ce or ga ni z -
mu w bio ce no zie. Wy eks pono wa ny jest tu aspekt prze strzen ny ni szy. Nie co pó -
ź niej El ton po wiązał ni szę z ele men tem bio ty cz nym śro do wi ska, a mia no wi cie
po wiąza nia po pu la cji z po ka r mem i wro ga mi na tu ral ny mi. W la tach 50. XX wie -
ku po ja wiły się w li te ra tu rze na uko wej po ję cia „ni szy prze strzen nej” i „ni szy
fun kcjo na l nej”, „ni szy sie d li sko wej” i „ni szy beha wio ra l nej”. Hu t chin son de fi -
niu je ni szę jako całokształt wa run ków, w ja kich po pu la cja żyje i od twa rza się.
Odum na to miast okre śla ni szę eko lo giczną jako „mie j s ce bądź sta tus or ga ni z mu
w ob rę bie da ne go ze społu i eko sy ste mu wy ni kające ze stru ktu ra l nych przy sto -
so wań or ga ni z mu, jego re a kcji fi zjo logi cz nych oraz spe cyfi cz ne go be ha wio ru
(wro dzo ne go i (lub) wy uczo ne go)”. Tak więc mo ż na po wie dzieć, że ni sza to
akty w ność po pu la cji w mie j s cu, gdzie by tu je, będąca wy ni kiem ad ap ta cji do
śro do wi ska. Pod sta wo wym ele men tem ni szy jest więc sto pień do sto so wa nia do
śro do wi ska. 

Przy j mując ni szę jako sto pień do sto so wa nia na gra dien cie śro do wi sko wym,
uzy sku je się ob raz krzy wej dzwo no wa tej. Sko ro wie le czyn ni ków śro do wi sko -
wych de ter mi nu je akty w ność or ga ni z mu, Hu t chin son de fi niu je ni szę jako
n-wy mia rową prze strzeń, obe j mującą całko wi ty za kres wa run ków, w któ rych 
dany or ga nizm pro wa dzi swoją akty w ność bio lo giczną. Ni sza eko lo gi cz na jest
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więc ele men tem składo wym bio ce noz. Tak więc ka ż da bio ce no za wy pełnio na
jest róż no rod no ścią nisz, któ re wy ka zują zróż ni co wa ny sto pień wza je mnych
re la cji, od nakłada nia się, przez kon ku ren cję, do całko wi te go roz dzie le nia
(rys. 20).

Nis za zmi e nia się w cza sie i przestr ze ni, po nie waż zmi en ne jest śro do wis ko
fi zycz ne i bio tycz ne, które go jest wypad kową. Zmi any te mogą mieć dwo ja ki
wy mi ar czasowy: krót koo kre so we w ska li eko lo gicznej, czy li za led wie kil ku
ge ner acji, lub dłu goo kre so we w ska li geo lo gicz nej, obe jmu jącej wie le ge ner acji.
Taki pro ces pro wad zi do specja li zacji nisz, po le ga jącej np. na wyt wor ze niu się
z jed nej nis zy dwóch, co ma znacze nie po pu lacjot wórcze, a w efek cie pro wad zi
do wyo dręb ni e nia się nowych ga tunków. 
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9. Aktu a l ne pro ble my bio lo gii mo rza 

Zada niem bio logów mor za jest opi sa nie i zro zu mi e nie struk tu ry i funk cjo -
no wa nia na jwięks ze go na Zie mi sy ste mu eko lo gicz ne go. Obe jmu je on eko sy s te -
my morskie, które w odróżni e niu od lądowych mają nie wie le ba rier, ogra nicza -
jących swo bod ne prze miesz cza nie się or ga niz mów. 

W roz wo ju ka ż dej dys cy p li ny wy od rę b nić mo ż na fazę wstępną – opi sową,
po któ rej na stę pu je okres ana li zy fa któw, gdy za czy nają być ro zu mia ne zja wi ska 
i ist nieją mo ż li wo ści ich ilo ścio we go okre śle nia, a w ko ń cu po dej mo wa ne są
pró by prze wi dy wa nia kie run ku roz wo ju pro ce sów eko lo gi cz nych. Do roz wo ju
opi su zja wisk eko sy ste mo wych za sad ni czym wa run kiem jest właści wa baza fa k -
tów, którą dla wie lu re jo nów geo gra fi cz nych na le ży do pie ro stwo rzyć. Gdzie in -
dziej na to miast w osta t nich ki l ku na stu la tach prze j ście od opi su do ana li zy zja -
wisk zo stało bar dzo przy spie szo ne. Ba da nia na uko we w oce a no gra fii bio lo gi cz -
nej wy ka zują ten den cję kon cen tro wa nia się na po zio mie or ga ni z mów. Na le ży
jed nak wię cej uwa gi po świę cić ba da niom właści wo ści i fun kcjo no wa nia eko sy -
ste mów. Bez względ na pre sja człowie ka na śro do wi sko mo r skie i in ten sy w ność,
z jaką się to od by wa, wy mu sza szybki roz wój te ch nik pro gra mo wa nia. Właści -
we kie ro wa nie ry bołówstwem oce a ni cz nym wy ma ga utrzy ma nia na od po wied -
nim po zio mie i usta bili zo wa nia pro du kcji bio lo gi cz nej, szcze gó l nie w re jo nach
sze l fo wych. Tak więc nie zmie r nie wa ż ne jest po zna nie me cha ni z mów fun kcjo -
no wa nia eko sy ste mów mo r skich. 

Bez pośred nie ob ser wacje or ga niz mów mors kich są często bard zo utrud nio -
ne i więks zość poczy nań w tym za kre sie, siłą rzeczy, jest pośred nia. Każda tech -
ni ka po mi a ro wa ma zasad nicze ogra nicze nia w stop niu roz pozna nia zja wis ka.
Te nie do ciąg nięcia ogra nicza ją sto pień pozna nia zja wisk, ale jed nocześnie wy -
mus za ją uleps ze nia me to dycz ne w tech ni kach zbioru ma te riałów, ich ana li zy,
a sz cze gó l nie leps ze go po wiąza nia danych bio lo gicznych ze śro do wis kowy mi.
Wie le jest jesz cze pro blemów ot war tych w pozna niu życia w oce a nie; ist nie ją
pew ne obsza ry wied zy w tej dzied zi nie, które wykazy wać będą szczegól ne możli -
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wości po stępu w na jbliżs zych kil ku dzi e siątkach lat. Zo staną one da lej scha rak -
te ry zo wa ne.

9.1. Dy na mi ka sie ci tro fi cz nej

W osta t nim czterdzie sto le ciu sto pień roz po zna nia pro du kcji pie r wo t nej
plan kto nu zna cz nie wzrósł dzię ki za sto so wa niu te ch ni ki po mia ru wę gla zna ko -
wa ne go. Te ch ni ka ta wy ka zu je roz bie ż no ści w wy ni kach po mia rów w po rów na -
niu z in ny mi sto so wa ny mi me to da mi wów czas, gdy ilość bio ge nów jest ogra ni -
czo na, światła jest w nad mia rze, a roz pu sz czo nej ma te rii or ga ni cz nej i ba kte rii
jest dużo. Oka zu je się, że sza cun ki pro du kcji są za ni żo ne szcze gó l nie w do brze
prze świe t lo nych wa r stwach o stałej stra ty fi ka cji w re jo nach sub tro pika l nych
i tro pi ka l nych. Oto za gad nie nia, któ re szcze gó l nie wy ma gają ba dań: rola ró ż -
nych fra kcji wie l ko ścio wych pro du cen tów, szcze gó l nie nano p lan kto nu;
przepływ roz pu sz czo nej ma te rii or ga ni cz nej do i z fo r ma cji pro du cen tów; rola
ba kte rii w plan kto nie; zna cze nie cza su trwa nia in ku ba cji oraz roz mia ru ko mór
w szacowaniu błędów pod czas po mia rów; udział poza plan kto no wych pro du -
cen tów w wiąza niu wę gla w re jo nach przy brze ż nych i uj ściach rzek. 

Gdy pro duk cja pier wot na określana jest jako ele ment przepły wu ener gii,
na su wa się pyta nie o ja kość pro duk tu i jego przy dat ność w sie ci tro ficz nej.
Struk tu ra wiel kościo wa zbio ro wisk fi toplank to nu może kształto wać ud ział ma -
te rii or ga nicz nej w różnych ele men tach łańcucha po kar mo we go. Wy biórczość
po kar mo wa u zwierząt żeru jących na fi toplank to nie jest da le ko zróżni co wa na
i na le ży usta lić, czy jest to wyłącz nie me cha nicz na re ak cja na wiel kość komór ki
poży wi e nia, czy ja kaś re ak cja be ha wio ral na. Dy na mi ka zak witów, sche mat suk -
ces ji ga tunków w zbio ro wis kach fi toplank to nu oraz czyn ni ki wa run ku jące skład 
ga tun kowy zbio ro wisk są pod stawą w zro zu mi e niu prze bie gu pro ce su pro duk -
cji pier wot nej w eko sy ste mie. Kla sycz ne pra ce nad łańcuchem tro ficznym od -
noszą się do kon sump cji względ nie dużych komórek fi toplank to nu, ta kich jak
okrzem ki i bruzdnice, przez tzw. zo oplank ton sie ciowy, czy li właści wie widło -
no gi. Obecnie wia do mo już na pewno, że bard zo drob ni pro du cen ci (nano -
plank ton i pi ko plank ton) są od po wied zial ni za znaczną część pro duk cji or ga -
nicz nej oraz że są oni wyżera ni przez małe skoru pia ki, wi ciow ce i kon su -
mentów sie ci ślu zowych powstałych z wy dzie lin (sedy men ta to rzy bie r ni). 

Pro blemy do tyczące stra ty fi ka cji pio no wej pro duk cji, znacze nia zja wis ka
chmur ko wa tości („pat chi ness”), za leżności przeży wa nia plank to nicznych larw
od mi ni mum zagęsz cze nia komórek w ob jętości wody oraz re lacji mak si mum
chlo ro fi lu i komórek do mak si mum pro duk cji, mogą być efek tywnie rozwiąza ne 
je dy nie z za sto so wa niem tech ni ki ciągłych pro fi li. Tech ni ki ciągłe go po mi a ru
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pro duk cji pier wot nej oraz sto so wa nie sond do po mi a ru stęże nia bio genów
uspraw niło by ra dykal nie możli wość we ryfi kacji hi po tez od nośnie do prze -
strzen nych za leżności pro cesów bio lo gicznych w stre fie fo tycz nej. Za sto so wa nie 
flu o ro me trów i licz ników cząstek w ho lo wanych na fa lach przyrządach stwar za
możli wość sprawd ze nia hi po tez o pio nowym i po ziomym roz miesz cze niu życia
w warstwach po wierz chniowych. Ułożo ne w określonym szyku urząd ze nia
z ty mi samy mi czu jni ka mi będą sta no wiły prze wrót w bad a niach nad zmi a na mi 
w cza sie, co jest ważne tak w ska li mi nut jak i lat. 

Rola mi kro orga niz mów (ba kte rie, pier wo t nia ki, dro ż dże i inne grzy by)
w sie ci po ka r mo wej za rów no płyt kich, jak i głębo kich re jo nów pe la gi cz nych
oraz śro do wisk ben to ni cz nych w pro du kcji i de stru kcji wę gla orga ni cz ne go
oraz uty li za cji roz pu sz czo nej ma te rii or ga ni cz nej win na być okre śla na ilo ścio -
wo. To właś nie może być pod stawą zro zu mie nia przepływu wę gla orga ni cz ne go 
przez eko sy ste my mo r skie. Za rów no wę giel roz pu sz czo ny jak i cząste cz ko wy
mają dwie ob sze r ne pule; jed na obe j mu je ma te riał sto sun ko wo od po r ny, któ ry
od twa rza się wo l niej w po rów na niu do cza su re ge ne ra cji or ga ni z mów, dru ga
zaś mnie j sza pula, o szy b kim te m pie krąże nia, składa się ze skład ni ków przy -
swa ja l nych przez ba kte rie i inne he te ro tro fy. Tak więc część pro du kcji pie r wo t -
nej za wsze związa na jest z mikro orga niz ma mi. Po trze b na jest prze to wię ksza
ilość in fo r ma cji o że rujących na ba kte riach kon su men tach, ta kich jak orzę ski
i małe widłono gi oraz tzw. „zja da cze sie ci ślu zo wych”. Po do b nie nie wie le jest
wia do mo o roli ba kte rii w uz da t nia niu de try tu su, przez co pod noszą się jego
wa lo ry sma ko we i mo ż li wość przy swa ja nia. Ze społy żyjące po ni żej za się gu wę -
dró wek (tj. po ni żej 1000–1500 m) ko rzy stają pra wie wyłącz nie z „de szczu” opa -
dających cząstek jako źródła ene r gii. Gru d ki de try tu su wy two rzo ne na nie du -
żych głębo ko ściach z cza sem opa dając głębiej stają się sma cz nie j sze jako po -
karm przez od działywa nie ba kte ry j ne. 

Inna rola bak te rii tak w toni wod nej jak i w śro do wis ku ben to nicznym,
zarówno wód płyt kich jak i głębo kich, po le ga na mi ne ra li zacji ma te rii or ga nicz -
nej. Ist nie je potrze ba określe nia gdzie i w ja kich wa run kach rola ta jest ważna,
jaki jest eko lo giczny wpływ wyżera nia zbio ro wisk mi kro or ga niz mów przez
pier wot ni a ki. Ak ty wność re mi ne ra li zacy jna mi kro or ga niz mów jest ważna
w okre śla niu pro cesów geoche micznych tak w toni wod nej, jak i na oraz w os a -
dach.

Współcześnie rozwi ja jące się tech ni ki pozwa la ją na sto sun ko wo dokład ne
określa nie bio ma sy bak te rii i pier wot ni aków (np. przy za sto so wa niu mi kro -
skopów fluo rescen sy jnych, elek tro nowych, szczegól nie skan nin gowych, oraz
tech nik mi kro au to ra dio gra ficznych). Dosta tecz nie pre cy zy jna iden tyfi kacja tak -
so no micz na, do po ziomu rod za ju, może być już wy kona na dla wie lu, choć nie
dla wszystkich pier wot ni aków. Bad a nia tak so no micz ne bak te rii wpłynęły na

154



rozwój me tod izo lacji i ho dow li komórek, jak rów nież pro blemów do tyczących
kryte riów tak so no micznych. Po stępy w iden tyfi kacji mors kich bak te rii wy ma ga -
ją roz wo ju wied zy pod sta wo wej o or ga niz mach, ich fiz jo lo gii i sy ste ma tyce. 

Bak te rie morskie przy sto so wa ne są do życia na wet w skra jnie roz cieńczonym
śro do wis ku or ga nicznym (10–7 i 10–8-m olowym). To rod zi pyta nia na tu ry fiz jo lo gicz -
nej od nośnie do na tu ry sy ste mu trans por tu ma te rii or ga nicz nej za chod zącej w tak
nis kich stęże niach i sposo bu, w jaki są one zdol ne do sa mo re gu lacji wzro stu lub jak 
ich wzrost re gu lo wany jest przez zewnętrz ne czyn ni ki śro do wis ka (np. przez
wyżera nie). 

Inne pro blemy do tyczą tem pa pro duk cji, np.: czy życie bak te rii można
porównać do gło do wej eg zy stencji, czy ich wzrost jest ciągły, czy żyją na po zio -
mie prze cięt ne go zabez piecze nia potrzeb, czy ich wzrost wyka zu je większą wy -
da jność od in nych or ga niz mów mors kich. Me to dyka tych badań obe jmu je tech -
ni ki określa nia obie gu ma te rii przez wszystkie ele men ty eko sy ste mu, które
związa ne są z mi kro ba mi (np. kon sump cja tle nu), aż po po mi a ry wskaźni ka wy -
da jności syn tezy bak te ry jne go DNA.

Roz kła dy pio no we za war tości w słu pie wody ele mentów bio che micznych
(RNA, DNA i ETS) są nową tech niką szacun ku bio ma sy, współczyn ników od dy -
cha nia i wzro stu or ga niz mów. 

Ko re lacja międ zy pro duk cją pier wotną a współczyn ni kiem wzro stu bak te rii
na po zio mie en zy ma tycznym pozwa la mieć nad zie ję na leps ze zro zu mi e nie
tych pro cesów, po nie waż określa nie ich w ten sposób wy ma ga krót kie go cza su,
oraz dzięki temu można ominąć błędy wy ni ka jące z różnicy wiel kości prób
i dłu gości in ku bacji.

Bad a nia struk tu ry sie ci po kar mo wej wyżs zych po ziomów będą na dal pro -
wad zo ne przez określa nie sposobów po biera nia po karmów, ana lizę za war tości
je li ta oraz in ny mi no wocześniejszy mi me to da mi przy użyciu zna ko wanych ami -
nok wasów lub tech nik im mu no lo gicznych. Zwycza je po kar mo we zmi e nia ją się
w trak cie roz wo ju or ga niz mu oraz w za leżności od se zo nu, tak więc ze bra nie
od po wied nich danych jest bard zo czasochłon ne i uciążli we. Często też trud ne
jest wyo dręb ni e nie de trytu so jadów, któr zy gra ją zna mi enną rolę w pro ce sach
obie gu ma te rii. Ocena przepły wu ener gii w eko sy ste mach mors kich musi rów -
nież opierać się na dokładnych bad a niach fiz jo lo gicznych. W tych bad a niach za
pod sta wę trze ba przy jąć pozna nie pro cesów bio che micznych oraz spe cy fi cz -
nych dla eko sy ste mu morskie go szczegól nych przypad ków, jak np. wy da jność
po kar mo wa se dy men ta torów bi ernych, gdy utracą sieć z po kar mem, albo czyn -
ności dra pieżców, ta kich jak kal ma ry lub skoru pia ki dzi e sięcio no gie, które
rozdrab nia ją po karm na zewnątrz. Wy da jność asy mi lacji i wzro stu oraz
współczyn nik re spi racji, tak spoczyn ko we jak i ak tywne, są zna ne tyl ko w wy -
pa d ku nie wie lu or ga niz mów ży jących na płyciz nach, a najmniej dla ga tunków
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głębo ko wodnych. Wstęp ne wy ni ki wska zu ją na wy raźne zmi any pro cesów fiz -
jo lo gicznych i bio che micznych w za leżności od głębo kości, co spo wo du je zmi -
any w ak tual nych kon cep cjach do tyczących przepły wu ener gii. 

9.2. Stru ktu ra i fun kcjo no wa nie eko sy ste mu

Porówny wa nie różnych typów eko sy stemów ot wie ra wie le nowych pytań.
Do ja kie go stop nia pro ce sy za chod zące w tych sy ste mach są zde ter mi no wa ne
przez ich gra nice (tak jak w wypad ku sy stemów gra nicznych – eko tonów)?
Czym się różnią wy raźnie ogra niczo ne eko sy stemy, np. w la gunach i estua riach, 
od zes połów ot war tych brzegów piasz czy stych lub ska li stych? Porówny wa nie
eko sy stemów, w których ba rie ry eko lo gicz ne od gry wa ją znacz nie mnie jszą rolę, 
jak np. ot war te re jony oce a nicznych wód oli go tro ficznych czy eu tro ficznych,
pozwa la do dat ko wo wy jaśnić zróżni co wa nie pro cesów re gu lacy jnych. 

Cho ciaż opi sy stru ktu ry eko sy ste mów są sta ty cz ne, dają one nie co poję cia
o ich dy na mi ce. Trud no jest uzy skać dane o wy da j no ści pro ce sów eko lo gi cz nych,
w tym ta k że do tyczących obie gu ma te rii i przepływu energii, choć są one ko nie cz -
ne w mo de lo wa niu eko sy ste mu. Oczy wi ście po trze b ne są prze de wszy stkim wa r -
to ści bio ma sy. W wy pa d ku ma kro ben to su i ryb po mia ry bio ma sy cha ra kte ry zują
się co raz większą dokład no ścią. 

Dla zro zu mie nia pro ce sów bio lo gi cz nych, czę sto o pod sta wo wym zna cze -
niu, po trze b na jest zna jo mość od działywań wia tro wych, tur bu len cji i prądów,
któ re sta no wią dy na mi cz ne tło zja wisk bio lo gi cz nych. W isto cie bio lo gia ko rzy -
sta z roz wo ju in nych dzie dzin i w du żym sto p niu po stęp w bio lo gii uwa run ko -
wa ny jest osiągnię cia mi w fi zy ce mo rza i te ch no lo gii. Zja wi ska fi zy cz ne wy stę -
pujące w gó r nej od 100- do 200-me tro wej wa r stwie mają isto t ne od bi cie w oce a -
no gra fii bio lo gi cz nej. Tur bu len cja, stra ty fi ka cja te r mi cz na, fa lo wa nie we wnę trz -
ne i in. wpływają na ilość bio ge nów w stre fie fo ty cz nej, a to właś nie nie za le ż nie
od ska li śro do wi ska de ter mi nu je wie l kość pro du kcji bio lo gi cz nej. 

W eko sy ste mach wie le pro ce sów na sie bie się nakłada, stąd też przed sta wie -
nie ich w kon we ncji alge bra i cz nej lub na wet gra fi cz nie jest czę sto za bie -
giem nie efe ktywnym i nie od dającym rze czy wi sto ści. Inną me todą jest sy mu -
la cja nu me ry cz na na pod sta wie pary rów nań mo de lo wych. Wy ra ża się je pewną 
liczbą zmien nych sta nu i ze sta wem rów nań, okre ślających trans fer mię dzy tymi
sta na mi. Zwy kle tymi zmien ny mi sta nu są bio ma sy po szcze gó l nych grup fun k -
cjo na l nych w eko sy ste mie, zaś rów na nia opi sują ta kie pro ce sy, jak po bie ra nie
bio ge nów, pro du kcję, że ro wa nie, wy da la nie, od dy cha nie, wy mia nę ben to -
niczną, ad we kcję i dys per sję. 

Ta kie for muły opar te są na kon cep cji pi ra mid tro ficznych uzys kanych z ba -
dań bio ce noz lądowych, gdzie za leżności po kar mo we są mniej więcej stałe. Or -
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ga niz my morskie często zmi e nia ją swój po ziom tro ficzny w ciągu życia os ob -
nicze go (np. z rośli nożernych na mięsożer ne), stąd też w tych bio ce no zach sieć
tro ficz na ciągle zmi e nia swo ją struk turę. W ostat nich la tach wy konano teo re -
tyczną ana lizę możli wości funk cjo no wa nia sie ci po kar mo wej poz ba wio nej stałej 
struk tu ry, jednakże ta teo re tycz na pra ca musi być prze te sto wa na w bad a niach
ek spe ry men tal nych i mo de lowych. 

Po pra wie dwud zi esto le ciu doświad czeń nad mo delami wie lo po zio mowych 
pro cesów można po ku sić się o opi nię, że próba odt wor ze nia za cho wań całości
sy ste mu przez łącze nie właści wości jego części może nigdy się nie udać. Sy stem
na tu ral ny jest wewnętrz nie sa mo re gu lo wany w za kre sie in te gracji pro cesów
i za cho wań, czy li w sta nie tzw. ho meo stazy, dla te go też mo de lo wa nie wszy st -
kich tego typu zja wisk stwor zyło by mo del zbyt skom pli ko wany. 

Ist nie je więc wiel ka potrze ba no wej teo rii eko sy ste mu, która miała by się tak
do bio lo gii or ga niz mów, jak np. re guła gazu do ru chu cząsteczek. W tym ostat -
nim wypad ku ob licze nia sta ty stycz ne pozwa la ją na uogól ni e nie nie re gu larnych
ruchów cząsteczek w pewną całość, pod wa run kiem, że zna ne są ogra nicze nia
sy ste mu. W eko lo gii możli wość wy kor zy sta nia sze ro kie go wachl ar za tech nik
ma te ma tycznych w celu opero wa nia skom pli ko waną gamą danych wzmocni
pos zu ki wa nia ogól nych hi po tez i teo rii. 

W osta t nich la tach dla po zna nia całościo we go (holi sty cz ne go) pro ce sów
eko lo gi cz nych prze pro wa dza się ba da nia w za mknię tych eko sy ste mach mo r -
skich, któ re w za le ż no ści od wie l ko ści okre śla się mia nem mi kro kos mo su lub
me zo kos mo su. W każdym przy pa d ku ist nie je ogra ni cze nie co do roz mia ru or -
ga ni z mów, któ re taki sy stem tworzą; mnie j sze or ga ni zym i ze społy są le p szym
ma te riałem do świa dcza l nym i głów ne ele men ty obie gu bioge oche micz ne go
mogą być do sko na le sy mu lo wa ne szcze gó l nie dla re gio nów przy brze ż nych.
W przyszłości wi nien nastąpić wzrost za sto so wa nia ta kich sy ste mów, aby mogły 
być pogłębio ne pro ble my eko lo gii teo re ty cz nej, dy na mi ki eko sy ste mo wej, su k -
ce sji ga tun ko wej itd. Roz wój mo de li nu me ry cz nych może być wzbo ga co ny,
gdy zo staną one zwe ryfi ko wa ne ekspe rymen ta l nie na modelach ży wych.
W do da t ku stwier dza się wzmo żo ne wy ko rzy sta nie ta kich ży wych mo de li do
ba da nia efe któw zanie czy sz cze nia i in nych czyn ni ków wy wołujących zakłóce -
nia w eko sy ste mie przy brze ż nym. 

9.3. Ska la i czas zja wisk bio lo gi cz nych 

We wszystkich bad a niach oce ano gra ficznych bard zo ważna jest cha rak te ry -
styka przestr zen no- czaso wa zja wis ka w celu za sto so wa nia ta kich me tod zbioru
prób, aby uzys ka ne wy ni ki były porówny wal ne. Ska la „pat chi ness” (chmur ko -
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wa tości w roz miesz cze niu przestr zen nym) zmi e nia się w za leżności od ana li zo -
wa ne go pa ra me tru (chlo ro fil, bio ma sa plank to nu lub po je dynczy ga tu nek ma
spe cyficzny sche mat roz miesz cze nia przestr zen ne go). Porówn a nie danych
plank to nowych, ze branych w jednym mie jscu (z do minacją czyn ni ka czaso we -
go), z dany mi ze brany mi za po mocą sia tek ciąg ni o nych (z do minacją czyn ni ka
przestr zen ne go) jest wy jątko wo trud ne. 

W więks zości próby bio lo gicz ne mają skalę przestr zenną od 10–2 do 101 km,
a ska lę cza su zamyka jącą się w gra ni cach od kil ku mi nut do tygod ni. Jednakże
za sięg odd ziały wa nia po je dynczej komór ki mieści się w mi kroska li i jest zdo mi -
no wany bard ziej przez dyfuz ję mo le ku larną niż mies za nie tur bu lent ne. Dyfuz ja 
w spo ko jnej wod zie na przestr ze ni 1 µm trwa tyl ko 1 se kundę, 1 mm – tro chę
po nad mi nutę, zaś 1 m – więcej niż dwa tygod nie. W za kre sie małej ska li za -
chod zą wszystkie ważne pro ce sy bio lo gicz ne, ta kie jak prze ni ka nie roz pusz -
czonych cząsteczek przez błony komór ko we, pożera nie przez or ga niz my
zwierzęce komórek fi toplank to nu czy odd ziały wa nie che micz ne międ zy or ga -
niz ma mi. 

Rów nież w ska li przestr ze ni kil ku me tro wej są nie rozwiąza ne ważne pro -
blemy do tyczące po ja wi a nia się zak witów glonów, możli wości przeżycia kon su -
mentów, suk ces re krutacy jny larw ryb, które muszą dys po no wać od po wied nio
zagęsz czonym po kar mem. Od nośnie do roz kła du pio no we go na jważniejsze to
wied za do tycząca mi kro warstw w roz miesz cze niu or ga niz mów, szczegól nie
w wa r stwie eu fo tycz nej i w pobliżu ter mok liny, ko niecz na do zro zu mi e nia dy -
na mi ki pro duk cji pier wot nej i jej spożyt ko wa nia.

Szybki wzrost badań fi zycznych w me zos ka li (101–103 km) po ciągnął za sobą 
nieby wały po stęp w bad a niach bio lo gicznych. Jest cza sa mi skom pli ko wa ne
określe nie suk ces ji ga tunków w zes połach, które są prze miesz cza ne, gdyż trud -
no wyznaczyć sta di um inicjal ne; zmi any bio lo gicz ne za chod zą w tej sa mej ska li
czaso wo- przestr zen nej co ruchy wody. Po mi mo wie lu badań fi zycznych nad ru -
chem wi rowym, do tychczas nie wia do mo, do ja kie go stop nia wiry (w odróżni e -
niu od zam kniętych ko li stych prądów), w których cząst ki wody pod le ga ją ad -
wek cji, za chowu ją swo je właści wości. Bad a nie nad bio lo giczną trans for macją
zes połów pod le ga jących wi rom uza leżnio ne jest od leps ze go roz pozna nia fi -
zycz nej stro ny zja wis ka. Właści wie pełne zro zu mi e nie ważnych pro cesów me -
zos ka lowych w oce a nie wy ma ga in for macji ze wszystkich dzied zin przy rod -
niczych: fi zy ki, che mii i geo lo gii, jak rów nież bio lo gii, ze branych razem w ana li -
zie in terdy scyplinar nej. 

W więks zej ska li czaso wo- przestr zen nej wyła nia się wie le ważnych pro -
blemów, które są zarówno sty mu lu jące nau ko wo, jak i pod sta wo we w racjo nal -
nym wy kor zy sta niu i kształto wa niu eko sy stemów mors kich. Niektóre z tych
pro blemów są ak tual nie bad a ne, jak zja wis ka okre so we: bio lo gicz ne zróżni co -
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wa nie w tworzącej się stra tyfi kacji czy opis wiel kos ka lowych i bio geo gra -
ficznych cy klów życiowych ga tunków oraz nie cy klicz ne zja wis ka, ta kie jak
nagły wzrost liczeb ności rozgwiaz dy Acantha ster plan ci, zja wis ko Nino w re jo nie
prądu pe ru wiańskie go oraz zmi any w zas obach sardy nek i anczo wet w pobliżu
Ka li for nii. Często błęd nie sąd zo no, że są one efek tem działal ności ludzkiej. Czas 
re ak cji bio lo gicz nej na zmi any wa runków fi zycznych jest różny i cza sa mi może
sięgać dzi e siątków lat, czy li dłużej niż możli wości ob ser wacji przez jedną ge ne -
ra cję lud zi. Rów nież dla znacz nie dłużs zej ska li czaso wej bad a nia bio lo gicz ne są 
bard zo ważne, szczegól nie w określe niu tren du zmi an kli ma tycznych, cze mu
służą stu dia pa leo lo gicz ne. Wie le danych z mi kro pa le on to lo gii in ter pre tu je się
na pod sta wie współczesnych badań eko lo gii ta kich grup, jak ot wor nice, pro mi e -
nice, wi ciow ce wa pi en ne czy małżoracz ki. Te pra ce są częściej wy kony wa ne
przez geo logów niż bio logów, dla których wy da ją się one try wial ne. Ud ział bio -
logów w ta kich stu diach, za pew nia jący kom pa ty bil ność ich wy ników z no wo -
cze s nym myśle niem bio geo gra ficznym, wi ni en wzmocnić wi a rygod ność paleo -
oceano grafi cz nych uogól nień. Opis zja wisk wiel kos ka lowych i dłu go ter mi -
nowych wy ma ga więks zej współpracy międ zy bio lo ga mi i geo lo ga mi. 

9.4. Wpływ człowie ka na eko sy ste my przy brze ż ne

Ob sza ry mórz sze l fo wych oraz ak we nów przy brze ż nych ró ż nią się od otwar -
te go oce a nu ze wzglę du na zna cz ny wpływ trzech czyn ni ków: długo te r mi nową 
zmien ność w kli ma cie, bez po śred nie sku t ki eks plo a ta cji za so bów ży wych oraz
sku t ki che mi za cji śro do wi ska, będących efe ktem akty w no ści człowie ka. Roz ró ż -
nie nie tych trzech ele men tów jest nie zmie r nie trud ne, jed na k że bar dzo wa ż ne
z pun ktu wi dze nia na uko we go; ma ta k że pod sta wo we zna cze nie we właści -
wym kształto wa niu śro do wi ska. Ró ż no rod ność ska li czaso wo- prze strzen nej, nie 
jest to ty l ko ele ment sta ty sty cz ny, wpływa na or ga ni z my, któ rych cy kle ży cio we
są w tę ska lę wmon to wa ne. Wyod rę b nie nie i zro zu mie nie od po wied niej ska li
zja wi ska jest bar dzo isto t ne, gdyż ma ona inną am p li tu dę w eko sy ste mie ne ry -
ty cz nym niż oce a ni cz nym. 

Zróż ni co wa nie stru ktu ry we wnę trz nej, tj. przepływ ene r gii w eko sy ste mie
oraz fi zy ka tego sy ste mu, jest prze de wszy stkim uza le ż nio na od dopływu czyn -
ni ków z zewnątrz. Dokład ne roz po zna nie roz mia ru i cha ra kte ru tych wpływów 
jest tak samo wa ż ne jak zna jo mość właści wo ści we wnę trz nych. 

Obe c nie pro gra my ba dań pro ce sów przy brze ż nych połączo ne np. z ob se r -
wacją kli ma tu, po go dy i połowów mają cha ra kter mo ni to rin gu, czy li kon tro li
sta nu śro do wi ska, tak więc po mi nię te są in ter akcje i za le ż no ści pod sta wo wych
ele men tów sy ste mu, któ re go sta no wią. Jest wiąc to ob szar, gdzie wię ksze
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współdziałanie mię dzy dys cyp li na mi jest nie zbęd ne. Ponad to ba da nia przy brze ż -
ne mają za sięg lo ka l ny. Ka ż dy ak wen ma so bie właści we cha ra kte ry sty ki fi zy cz -
ne, któ re wpływają na pro ce sy bio lo gi cz ne. Nie mniej jed nak ist nieją pe w ne
ogó l ne pra widła eko sy ste mo we w zróż ni co wa nych stru ktu rach lo ka l nych. To
wzma ga po trze bę ba dań po rów na w czych, o któ rych mowa była wcze ś niej, aby
uzy skać le p sze i ja ś nie j sze uo gó l nie nia. Bez okre śle nia tych ogó l nych pra -
widłowo ści nie mo ż li wa bę dzie ekstra po la cja po zna nych zja wisk w jed nym ak -
we nie na inne re jo ny i tym sa mym stwo rze nie ra cjo na l nych pod staw do
kształto wa nia śro do wi ska. Zja wi ska de gra da cji mają inny prze bieg np. w Mo rzu 
Półno c nym, w mo rzach oka lających Sta ny Zjed no czo ne czy Ja po nię, jed nak
pod sta wo we pra wa eko lo gi cz ne re a li zują się po do b nie. 

9.5. Powiąza nia oce a no gra fii bio lo gi cz nej
z bio lo gią ogólną 

Oce a no gra fia bio lo gi cz na jest źródłem wie lu idei i kon ce pcji, któ re zna j dują
sze ro kie wy ko rzy sta nie w bio lo gii ogó l nej. Eko sy ste my lądo we zdają się
być bar dzo skom pli ko wa ne przez obe cność w nich du żej ilo ści mi kro sie d lisk.
W oce a nie na to miast ze społy or ga ni z mów wy ka zują prostszą stru ktu rę, a wa -
run ki fi zy cz ne są le piej po zna ne. Tak więc ogó l na teo re ty cz na wie dza o eko sy ste -
mach oce a ni cz nych jest le p sza. Roz wój nowych w tym za kre sie kon ce pcji bę dzie
miał niewątpli wy wpływ na eko lo gię lądową. Do ty czy to szcze gó l nie pro ble mów
dy na mi ki po pu la cji. 

In nym po lem in we ncji twó r czej i po szu ki wań no wych hi po tez w bio lo gii ogó l -
nej są ba da nia re a kcji fi zjo logi cz nych or ga ni z mów za mie sz kujących spe cy fi cz ne
sie d li ska w mo rzu, np. po pu la cje by tujące w re jo nach ujść wód gorących. Ist nie je
przy pu sz cze nie, że ba kte rie za sie d lające te re jo ny wy ka zują taki typ che mo syn te zy, 
jaki fun kcjo no wał w geo lo gi cz nej przeszłości przed wy ewo luo wa niem się me cha -
ni z mów fo to syn te zy. Ponad to eko lo gi cz ne ba da nia tych po pu la cji do sta r czają in te -
re sujące go ma te riału nad stra te gią ad ap ta cji i re pro du kcji w spe cy fi cz nych wa run -
kach śro do wi sko wych. Rów nież in spi racją do ba dań nad fi zjo logi cz nym aspe ktem
ad ap ta cji są opi sy prze ja wów ży cia z du żych głębo ko ści, do ty czy to szcze gó l nie re -
a kcji fi zjo logi cz nych na wy so kie ci ś nie nie hy dro sta tycz ne.

9.6. Powiąza nia oce a no gra fii bio lo gi cz nej z ry ba c twem

Na uki ry ba c kie to ob sze r ne pole, gdzie od kry cia ocea nobio logi cz ne mogą
być wy ko rzy sta ne. Głów nym za da niem ba dań ry ba c kich jest zlo kali zo wa nie no -
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wych za so bów, któ re wy stę pują w za gę sz cze niu opłaca l nym dla eks plo a ta cji,
po zna nie ró ż nych aspe któw bio lo gii ga tun ków eks ploa to wa nych, ule p sze nie te -
ch ni ki lo ka li za cji za so bów i te ch no lo gii połowu oraz roz wi ja nie no wych mo de li
zarządza nia, aby uzy skać naj le p szy eko no mi cz nie wy nik. W wię kszo ści tych za -
dań ba da nia ry ba c kie uwie ń czo ne zo stały su kce sem. Mo ż na więc przy pu sz czać, 
że za so by świa to we zo stały już roz po zna ne. Na pod sta wie połowów prze -
mysłowych i spe cjali sty cz nych eks pe dy cji ba da w czych ze bra no już wie le da -
nych o bio lo gii wię kszo ści prze mysłowych ga tun ków. Do ty czy to ta kich działów 
jak: cy kle ży cio we, bio lo gia roz wo ju, za le ż no ści tro fi cz ne, mi gra cje, be ha wior,
para zy to lo gia, ge ne ty ka, itd. Tak więc ga tun ki uży t ko we ryb, obok zwierząt do -
mo wych, owa dów – szkod ni ków i no si cie li cho rób, są naj le piej zba daną grupą
or ga ni z mów. 

Je dy nym po lem w ba da niach ry ba c kich, gdzie nie osiągnię to su kce su, jest
zdo l ność prze wi dy wa nia wie l ko ści re pro du kcyj nej sta da i tym sa mym okre śle -
nia gra ni cy eks ploa tacy j nej. Głów nym czyn ni kiem li mi tującym te pro gno zy jest
re kru ta cja na ry b ku. Nie sta bi l ność w pro ce sach re kru ta cji po cho dzi z wie lo aspek -
to wych od działywań w układ zie eko sy stem a śro do wi sko. Na przykład roz -
wój larw za le ży od od po wied nie go za gę sz cze nia po ka r mu, to z ko lei uza le ż -
nio ne jest od wa run ków po go do wych, któ re – gdy są nie sta bi l ne – po wo dują
załama nie li cze b no ści da nych larw, a w efe kcie za so bu ga tun ku. Pro blem ten
sta je się je sz cze bar dziej po wa ż ny, gdy roz pa tru je się ze społy wie loga tun ko we. 

Bez in te gra cji za sto so wań ry ba c kich z ba da nia mi ocea nogra ficz ny mi trud no
dokład nie okre ślić wpływ na ry bołów stwo trzech za sad ni czych czyn ni ków:
zmian kli ma tu ocea ni cz ne go o cha ra kte rze kró t ko- i długo ter mi no wym, eks ploa -
ta cji prze mysłowej, zmian che mi z mu, czę ścio wo spo wo do wa nych zanie czy sz -
cze niem. Tak więc ko nie cz ne są wspó l ne ba da nia, gdyż ga tun ki prze mysłowe
pod le gają pra wom pa nującym w eko sy ste mie i nie mogą być tra kto wa ne w oder -
wa niu od nich. Roz wój ba dań nad kry lem an tar kty cz nym wska zał na ko nie cz -
ność pro gra mu eko sy ste mowe go. W tym celu zor gani zo wa no ba da nia mię dzy -
naro do we ob ję te pro gra mem Bio mass, będącym w pe w nym sen sie kon ty nu acją
an gie l skich eks pe dy cji „Di s co ve ry”. Wy ni ki tych ba dań stały się bazą, na któ rej
stwo rzo ne zo stały za sa dy ra cjo nal ne go go spo daro wa nia za so ba mi kry la. 

9.7. Po stęp te ch nik ba da w czych

We wszystkich działach oce ano gra fii, rów nież w oce ano gra fii bio lo gicz nej,
po stęp jest uwa run ko wany roz wo jem tech nicznym przyrządów po mi a rowych.
Bio lo gia bywa trak to wa na jako tzw. „ubo ga” dy scypli na, a głów ne osiąg nięcia
tech no lo gicz ne, które no to wa ne by wa ją w in nych dy scyplinach, zna jdu ją za sto -
so wa nie w bio lo gii z dużym opóźni e niem. Ana li za ele mentów bio lo gicznych
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w pro gra mach mo ni to rin gu śro do wis ko we go spo pu la ry zu je ko nieczność sto so -
wa nia w przyrządach do badań bio lo gicznych sond elek tro dowych i układów
sca lonych. Uleps ze nia w bad a niach śro do wis kowych win ny iść w kie run ku
ułat wi e nia zbioru prób, przy spies ze nia ich opra co wa nia i przet wor ze nia w ban -
kach danych. 

9.7.1. Po mia ry pro du kcji pie r wo t nej

Rozwój tech nik umożli wia jących stałą kon trolę na wyznaczonych pro fi lach
po mi arów pro duk cji pier wot nej oraz au to ma tyczny po mi ar stęże nia bio genów
uspraw niłby znacz nie ob ser wację zja wisk bio lo gicznych w stre fie fo tycz nej. Za -
sto so wa nie flu o ro me trów oraz in nych no woczesnych przyrządów jest za bie -
giem ko niecznym dla pos zer ze nia wied zy o dy na mi ce pro cesów bio lo gicznych
w warstwach po wierz chniowych. 

9.7.2. Te ch ni ki pe la gi cz ne

Te ch ni ki po bie ra nia pró bek pe la gi cz nych na dal opie rają się na trzech pod -
sta wo wych i kon ce pcy j nie pro s tych me to dach: 1) bez pośrednim zbie ra niu
prób wody za po mocą od po wied nich ba to me trów, 2) te ch ni kach prze pompo -
wy wa nia wody i jej ob ró b ce na pokład zie sta t ku, 3) odfi ltro wy wa niu du żej ilo ści 
wody przy uży ciu sia tek plan kto no wych. Wszy stkie te te ch ni ki po zwa lają na
ba da nie bar dzo ogra ni czo ne go wy cin ka sze ro kich zja wisk czaso wo- prze strzen -
nych. Wy siłki zmie rzające do in te gra cji wy ni ków są ogra ni czo ne ze wzglę du na
nieko mpaty bi l ność ska li ana li zo wa nych prób. Nie mo ż li we jest po bie ra nie prób,
któ re od wzo ro wałyby sto sun ki na tu ra l ne u: 1) wię kszo ści zwierząt ne kto no -
wych, po nie waż są zbyt ru chli we i bar dzo roz pro szo ne, 2) or ga ni z mów ślu zo -
wa tych, ni sz czo nych pod czas zbio ru me to da mi konwe ncjo nal ny mi, 3) dro b -
nych or ga ni z mów, tworzących ko lo nie, rozpra sza nych pod czas po bie ra nia ma te -
riału, 4) or ga ni z mów mikro plan kto no wych, któ rych nie mo ż na okre ślić ta kso nomi cz -
nie po okre sie prze cho wy wa nia. Stre fa, w któ rej po bie ra nie ma te riału ba da w cze go
jest szcze gó l nie trud ne, to wa r stwa ponad dnem mo r skim, szcze gó l nie tam
gdzie to po gra fia jest nie rów na. Aktu a l nie czy nio ne są in ten sy w ne pró by w po -
szu ki wa niu no wych alte rna ty w nych me tod ba da w czych, opa r tych na wy ko rzy sta -
niu te ch nik li cze nia cząstek se sto no wych, te ch nik sto so wa nych w aku sty ce, fo to -
gra fii i te le wi zji pod wod nej oraz ob se r wa cji bez po śred niej. 

9.7.3. Te ch ni ki ben to ni cz ne 

Obe c nie z na nych jest wie le tech nik po boru prób ben to nicznych, ale w naj le p -
szym ra zie więks zość z nich ma cha rak ter se mi- kwan tyta ty wnych. Wszy st kie
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tech ni ki, zarówno tra dycy jne – dra gi, czer pacze dna, jak i no woczes ne – fo to -
gra ficz ne, łącz nie z sy ste mem wi deo, niosą z sobą i za le ty, i wady. Na wet pra ca
nur ka wpro wad za zabur ze nia w struk tur ze dna. Ko nieczność stacjonarnych
badań bio lo gii dna stwar za potrzebę in sta lo waia na dnie opr zyrządo wa nia do
au to ma tycz ne go po biera nia prób. Rów nież ist nie je potrze ba roz wo ju me tod po -
mi a ru tem pa se dy men tacji, wy mi any kom po nentów che micznych międ zy
wodą a dnem oraz pro cesów mi kro bio lo gicznych za chod zących w os a dach. Na -
leżało by rozwinąć tech nikę ob ser wacji bez pośred nich z pod wodnych la bo ra to -
riów. Dzięki temu można by stwor zyć roz ległą sieć stacji dla pro wad ze nia dłu -
go ter mi nowych badań kon trol nych, z bez pośred nią ob ser wacją dna i od po -
wied ni mi wa run ka mi na prze pro wad za nie se ry jnych ek spe ry mentów in situ.

9.7.4. Łowie nie or ga ni z mów do ba dań przy ży cio wych

Z pe w no ścią zwię kszy się zapo trze bo wa nie na pra ce ekofi zjolo gi cz ne, co
wy ma ga za pe w nie nia połowu or ga ni z mów i ich prze cho wy wa nia w wa run -
kach bez stre so wych. W tym celu muszą roz winąć się nowe te ch ni ki łapa nia or -
ga ni z mów. Do ty czy to wy eli mino wa nia do mi ni mum ob ra żeń me cha ni cz nych,
ponad to utrzy ma nia po do bie ń stwa tem pe ra tu ry, a na wet ci ś nie nia, nie mówiąc
już o za so le niu. Roz wój tych te ch nik po zwo li na pro wa dze nie do świa d czeń
ekspe rymen ta l nych z or ga niz ma mi szcze gó l nie wra ż li wy mi. 

9.7.5. Ob ró b ka ma te riału

Naj wię kszym pro ble mem w tzw. „te re no wej” oce a no gra fii bio lo gi cz nej jest
so r to wa nie i iden ty fi ka cja połowów, tj. prze trans pono wa nie ze bra ne go ma te -
riału w dane li cz bo we. Bar dzo słabym pun ktem tego typu ba dań bio lo gi cz nych
w po rów na niu z in ny mi działami oce a no gra fii jest po trze ba po świę ce nia nie -
współmie r nie wię cej cza su na opra co wa nie ze bra nych prób. Na wet mi ni ma l ny
su kces w zmnie j sze niu tej uciążli wo ści miałby ol brzy mie zna cze nie. Po czy nio ne
pró by w za kre sie od po wied niej kon stru kcji mi kro sko pów nie dały ocze ki wa -
nych wy ni ków. In nym pro ble mem jest gwałto w nie zmnie j szające się zain tere so -
wa nie zna jo mo ścią ta kso no mii, związa ne z bra kiem do ta cji na te cele. 

9.7.6. Te ch ni ki sa te li tar ne

Tech ni ki sa te li tar ne mają mniejsze za sto so wa nie w bad a niach bio lo gicznych
ot war te go oce a nu w porówn a niu z in ny mi działa mi oce ano gra fii. Je dynym pa -
ra me trem bio lo gicznym możliwym do mier ze nia tymi tech ni ka mi jest po wierz -
chniowy chlo ro fil, zaś jego po mi ar za leży od za kre su fali światła wid zial ne go
oraz wy ma ga do brych wa runków at mos fe rycznych. Na sze ro kich przestr ze -
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niach wszecho ce a nu tro pi kal ne go i sub tro pi kal ne go oraz la tem w umi ar ko -
wanych sze ro kościach geo gra ficznych warstwa mak sy mal nej pro duk cji pier -
wot nej zna jdu je się pod po wierz chnią wody i stąd nie dostęp na jest dla sa te -
litów. Dokład niejsze dane od nośnie do pro duk cji można otr zy mać na szel fach
kon ty nen tal nych, gdzie mies za nie pły wo we po wo du je bard ziej ujed no li co ne
pio no we roz miesz cze nie chlo ro fi lu. W każdym ra zie na dal ist nie je potrze ba ze -
bra nia prawd ziwych danych po wierz chniowych, w celu do ko na nia od po wied -
nich sza co wań pro duk ty wności oce anów. 

Inne głów ne za sto so wa nia te ch ni ki zda l nych czu j ni ków to: 1) lo ka li za cja
fron tów i ob sza rów up wel lin gu, 2) umie js co wie nie ob se r wa cji i eks pe ry men -
tów bio lo gi cz nych w wiel ko ska lo wym ob sza rze śro do wi ska fi zy cz ne go,
3) śle dze nie du żych or ga ni z mów by tujących przez ja kiś czas w po bli żu po -
wie rz ch ni wody, 4) okre śla nie zmian w za się gu ta kich eko sy ste mów przy -
brze ż nych, jak man gro we i słone błota. 

Da l sze go po stę pu na le ży się spo dzie wać w wy ko rzy sta niu sa te li tów jako
prze ka ź ni ków da nych, od bie ra nych z dry fujących po oce a nach sta cji zdo l -
nych do ciągłej kon tro li wie lu wa ż nych pa ra me trów śro do wi sko wych, ta kich 
jak kon cen tra cja chlo ro fi lu, ana li za spe ktrum wiel ko ścio we go cząstek, stę że -
nia soli bio gen nych i in. 

9.7.7. Wy ko rzy sta nie da nych

Mię dzy naro do wa wy mia na in fo r ma cji, do tycząca pro gra mów re j sów oraz
da nych fi zy cz nych, przez cen tra da nych ocea nogra fi cz nych po zwo liła osta t nio
na uko w com prze pro wa dzić wie le efe kty w nych uo gó l nień tzw. „dru giej ge ne ra -
cji” oraz wzmo c niła wy siłki w kie run ku stan da ry za cji po mia rów. Gdy by w oce a -
no gra fii bio lo gi cz nej ist niała po do b na wy mia na da nych, w kró t kim cza sie uzy -
skałoby się zna cz ne osiągnię cia, mimo isto t nych pro ble mów z po zy ska niem po -
wta rzal no ści w oz na cze niach ta kso nomi cz nych i ujed no li ce niem me tod ilo ścio -
wych. Na ro do we Cen tra Da nych Ocea nogra fi cz nych win ny na dal do sko na lić
mo ż li wo ści prze cho wy wa nia da nych bio lo gi cz nych, za nim zbyt wie le in sty tu cji
opra cu je swo je włas ne bazy da nych, nie po rów nywa lne z in ny mi. 

Wy daw ni c twa z za kre su oce a no gra fii bio lo gi cz nej są li cz ne, ale ze wzglę du
na wzra stające ko szta pro du kcji co raz mniej z nich pu b li ku je wyj ścio we ta be le
z da ny mi. Je że li dane w tych ta be lach nie są opra co wa ne w czy te l ny spo sób,
trud no jest usta lić po pra wność wyciągnię tych wnio sków. Le p sze byłyby od po -
wied nie bazy da nych, niż in fo r ma cje za wa r te w „sza rej” li te ra tu rze o cha ra kte rze
ra po r tu lub w nie do stę p nych cza so pi s mach. Uspra w nie nie wy mia ny da nych
mogłoby zmnie j szyć zbęd ny wy siłek po bie ra nia prób. Tak więc bar dzo wa ż nym
ele men tem w roz wo ju oce a no gra fii bio lo gi cz nej jest uspra w nie nie sy ste mu wy -
mia ny da nych. 
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