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1. Wstęp
Od wielu stuleci człowiek poprzez swoją działalność wywiera znaczący wpływ na
stan środowiska naturalnego Ziemi. Lata 40-te XX wieku przyniosły nowe zagrożenie - skażenia radioaktywne. Są one potencjalnie bardzo szkodliwe i mają zdolność do
utrzymywania się w środowisku przez długi okres czasu. Swoim zasięgiem obejmują
całą Ziemię, łącznie z obszarami, które ze względu na niski stan zaludnienia i brak
ośrodków przemysłowych zwykło się uważać za czyste i nieskażone. Takim właśnie
obszarem są rejony polarne, a szczególnie Antarktyka, która jest dla naukowców
naturalnym laboratorium ekologicznym, gdzie prowadzone są badania z zakresu wielu
dyscyplin naukowych [Rakusa-Suszczewski 1993a].
Monitoring skażeń środowiska w obszarach polarnych prowadzony jest od lat.
W Arktyce obecnie prowadzone są badania nad poziomem zanieczyszczenia trwałymi
zanieczyszczeniami organicznymi (TZO), olejem, metalami ciężkimi, pierwiastkami
radioaktywnymi oraz nad tzw. zamgleniem arktycznym (ang. Arctic Haze) i kwaśnymi
zanieczyszczeniami powietrza [AMAP 2004, AMAP 2009]. Antarktyka, jako obszar
mniej zanieczyszczony, objęta jest głównie monitoringiem skażeń radioaktywnych,
który prowadzi między innymi Laboratorium Badań Skażeń Radioaktywnych
Środowiska Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) we
współpracy z Zakładem Badań i Dokumentacji Polarnej Instytutu Botaniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego [Gaca et al. 2003, Mietelski et al. 2008] oraz stanu
zanieczyszczenia metalami ciężkimi, badanego m.in. przez Zakład Spektroskopii
Stosowanej IFJ PAN [Dutkiewicz et al. 1999]. Dzięki wynikom tych badań możliwe
jest określanie stopnia skażenia danego obszaru oraz rejestrowanie zmian i określanie
ich trendów.
Mchy, porosty i grzyby są od dawna wykorzystywane w celu badania poziomu
aktywności

radioizotopów

w

środowisku

ze

względu

na

ich

zdolność

do magazynowania tych cząstek [Feige et al. 1990]. W Antarktyce, w porostach
i

mchach,

były prowadzone

m.in.

przez

następujących

naukowców:

Roos

i współpracownicy [1994], Godoy i współpracownicy [1998], Gaca i współpracownicy
[2003], Mietelski i współpracownicy [2008], zaś w glebach Roos i współpracownicy
[1994], Baeza i współpracownicy [1994], Schuller i współpracownicy [1993] oraz
Mietelski i współpracownicy [2008]. Niewielu badaczy analizowało dotychczas
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poziomy aktywności radioizotopów w próbach rosnących w Antarktyce roślin
naczyniowych (Deschampsia antarctica i Colobanthus quitensis). Wyniki pomiarów
radiologicznych tego rodzaju materiału zawiera praca Roosa i współpracowników
[1994] oraz Mietelskiego i współpracowników [2008].
Prowadzono także pomiary poziomów aktywności izotopów promieniotwórczych
w pochodzących z terenów antarktycznych próbach powietrza [Cutter et al. 1979], lodu
[Koide et al. 1979], wody morskiej [Holm et al. 1991], glonów i osadów morskich
[Schuch et al. 1993] oraz osadów dennych jezior [Roos et al. 1994].
Fauna antarktyczna pod kątem skażenia radionuklidami antropogenicznymi była
badana m.in. przez Nonnis Marzano i współpracowników [2000]. Tego typu prace
objęły jednak tylko znikomą część antarktycznej fauny.
Celem niniejszej pracy była analiza różnorodnych prób środowiskowych
pochodzących z obszaru Antarktyki stosownymi metodami radiochemicznymi oraz przy
pomocy odpowiedniej aparatury pomiarowej – spektrometrów alfa, beta i gamma.
Została ona wykonana po to, by określić stężenia aktywności zawartych w nich
pierwiastków radioaktywnych pochodzenia naturalnego (40K) i sztucznego (137Cs, 238Pu,
239+240

Pu, 241Am, 90Sr).

Badania prezentowane w niniejszej pracy mają również na celu poszerzenie wiedzy
dotyczącej

sposobów

rozprzestrzeniania

się

i

czasu

deponowania

skażeń

radioaktywnych w środowisku. Analizie podano niezwykle różnorodny materiał,
pochodzącey zarówno z ekosystemu ladowego, jak i morskiego. Dzięki temu możliwe
będzie

wytypowanie

gatunków

potencjalnie

mogących

w

przyszłości

(po

przeprowadzeniu większej ilości analiz dla jednego gatunku) posłużyć jako gatunki
wskaźnikowe.
Praca ta wpisuje się także w prowadzony od 1998 roku narodowy program badań
w Antarktyce, którego założenia zgodne są z zaleceniami Scientific Committee on
Antarctic Research (SCAR). Ma on na celu prowadzenie długoterminowych obserwacji
o charakterze monitoringowym (tzw. Long Term Research, LTR).
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2. Polskie badania rejonów polarnych – historia
i współczesność
Pierwsi polscy badacze rejonów polarnych dotarli do Arktyki jako zesłani
na północną Syberię biolodzy i geolodzy, z których najbardziej znani to Jan Czerski
i Aleksander Czekanowski. W kwietniu 1883 roku Leon Hryniewiecki wyruszył
ze stacji meteorologicznej na południowo-zachodniej części Nowej Ziemi i dotarł aż do
brzegów Morza Karskiego. Jednym z pierwszych naukowców, który uczestniczył
w wyprawie naukowej w rejony polarne był również Józef Mroziewicz, profesor
mineralogii i petrografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była to wyprawa Państwowego
Rosyjskiego Instytutu Geologicznego prowadząca badania na północ od 72
równoleżnika i obejmowała miedzy innymi Nową Ziemię. W latach 1899-1901 Polacy
uczestniczyli w wyprawach na Spitsbergen jako członkowie rosyjskich instytucji
badawczych, między innymi jako członkowie szwedzko-rosyjskiej wyprawy Arc-ofMeridian Expedition mierzącej południk ziemski. Pierwszym polakiem na terenie
Svalbardu, zimującym ponadto na Spitsbergenie, był J. Sikora. Drugi Polak na
archipelagu to Henryk Arctowski, który był wielkim podróżnikiem, geografem Polski,
geofizykiem, badaczem rejonów polarnych. Arctowski w roku 1910 uczestniczył we
francuskiej wyprawie arktycznej na statku „Ile de France” jako członek zespołu
naukowego. Polskie wyprawy do Arktyki sięgają swą tradycją roku 1932. Pierwsza
z nich dotarła do Wyspy Niedźwiedziej, a kolejne, w 1934, 1936 i 1938 na Spitsbergen.
W 1938 roku odbyła się też wyprawa na Grenlandię. Pozostałością tych wypraw są nie
tylko publikacje i dorobek naukowy, ale także polskie nazwy geograficzne, które
do dziś znajdują się na mapach wielu rejonów Arktyki. Odrodzenie się badań polskich
w Arktyce umożliwił III Międzynarodowy Rok Geofizyczny (1957/1959). Przy tej
właśnie okazji, w lipcu 1957 roku, została zbudowana Polska Stacja Polarna na terenie
Fiordu Hornsund. W latach 1961 – 1977 stacja ta była wykorzystywana jedynie
okresowo przez polskie, polsko-brytyjskie oraz norweskie letnie wyprawy naukowe
i górskie. W 1978 roku, odbył się remont stacji na Spitsbergenie i jej przystosowanie do
działalności całorocznej. Polacy obecnie uczestniczą w wielu polarnych programach
badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych [Głowacki 2003].
Początki polskiej tradycji badań Antarktyki można umieścić w latach 1772 – 1775,
kiedy to dwaj przyrodnicy: Jan Reinhold i Jerzy Adam Forsterowie, gdańszczanie,
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poddani króla polskiego, brali udział w wyprawie Jamesa Cooka. Wyprawa
ta przekroczyła południowy krąg polarny, a jej uczestnicy dokonali wielu ważnych
odkryć geograficznych i przeprowadzili wiele obserwacji i badań, które wzbogaciły
ówczesną wiedzę o Antarktyce. Kolejną ekspedycją w rejony antarktyczne, w której
brali udział Polacy była pierwsza międzynarodowa wyprawa naukowa kierowana przez
Belga, Adriena de Gerleche’a de Gomery. Odbyła się ona w latach 1897 – 1899, kiedy
Polska pozostawała pod zaborami. W czasie tej wyprawy miało miejsce pierwsze
zimowanie w Antarktyce. Dokonano też po raz pierwszy całorocznych obserwacji
meteorologicznych. Członkami tej wyprawy byli dwaj Polacy: Henryk Arctowski, który
został jej kierownikiem naukowym i Antoni Bolesław Dobrowolski. Zapisali się na
trwałe na kartach historii badań antarktycznych. Przyczynili się także do rozwoju
polskiej działalności polarnej w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej.
Sytuacja polityczna, jaka miała miejsce w powojennej Polsce nie sprzyjała kontynuacji
badań polarnych. Uczeni jednak nie poddawali się i dzięki ich stanowczości oraz
determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu w 1959r. została otwarta pierwsza polska
stacja antarktyczna. Została ona przekazana Polsce przez władze ZSRR i nazwana przez
Polaków imieniem Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Stacja ta jest zlokalizowana
w Bunger Hills (Knox Coast, kontynent antarktyczny). Obecnie jest ona nieczynna
[Machowski 1997].
Polska przystąpiła do Traktatu Antarktycznego w 1977r., po uruchomieniu drugiej
stacji antarktycznej, nazwanej imieniem Henryka Arctowskiego, zlokalizowanej
na Wyspie Króla Jerzego. Nasz kraj został członkiem mającym prawo głosu
na Spotkaniach Konsultacyjnych Państw-Sygnatariuszy Traktatu Antarktycznego
[Machowski 1997].
Na Stacji im. H. Arctowskiego nieprzerwanie od 1977r. prowadzone są badania
środowiska naturalnego. Obejmują one zarówno ekosystemy lądowe i morskie, jak
i budowę geologiczną, warunki meteorologiczne i hydrologiczne, morfologię
i morfometrię terenu. Badania te dotyczą zarówno samej Zatoki Admiralicji, w rejonie
której zlokalizowana jest stacja, jak i całej wyspy [Rakusa-Suszczewski 1993a].
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3. Charakterystyka terenu badań
3.1. Ogólna charakterystyka obszaru Antarktyki
Antarktykę oraz otaczające ją regiony subantarktyczne dzieli się obecnie na dwie
główne strefy [Holdgate 1970]:
I. Antarktykę obejmującą cały kontynent Antarktydy, którego powierzchnia wynosi
około 14 mln km2, oraz przylegające do niego wyspy; jej północną granicę
wyznacza równoleżnik 60° szerokości geograficznej południowej, pokrywający się
w dużym stopniu z linią konwergencji antarktycznej;
II. Subantarktykę, do której należy wiele wysp znajdujących się na Południowym
Oceanie Lodowatym, na który składają się części Atlantyku, Oceanu Indyjskiego
oraz Oceanu Spokojnego znajdujące się między kontynentem Antarktydy a strefą
konwergencji antarktycznej; najważniejsze z nich to: Georgia Południowa, Marion,
Wyspa Księcia Edwarda, Heard, Crozet, Kerguelena, Macquarie, McDonald.

Pod względem biogeograficznym Antarktyka dzieli się dodatkowo na:
1. Antarktykę Kontynentalną (Wschodnią), obejmującą wschodnie wybrzeże
Półwyspu Antarktycznego oraz kontynent Antarktydy;
2. Antarktykę Morską (Zachodnią), do której zalicza się zachodnie wybrzeża
Półwyspu Antarktycznego (do południowej części Marguerite Bay) oraz Wyspę
Bouveta, Sandwich Południowy, Orkady Południowe, archipelag Palmer oraz
Szetlandy Południowe.
Podział ten przedstawia Rycina 1.
Powierzchnia Antarktyki jest w 95 – 97% pokryta lodem. Średnia grubość lądolodu
wynosi 1800 m, a maksymalna do 4000 – 4200. Ponad warstwę lodu wystają jedynie
nunataki.
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RYC. 1 Mapa obszaru Antarktyki i Subantarktyki
(- - - -) linia Konwergencji Antarktycznej,
(– – – – –) obszar Antarktyki Zachodniej

3.1.1. Zarys geologiczny
Pod względem geologicznym Antarktyka podzielona została na Antarktykę
Wschodnią, którą buduje tarcza krystaliczna oraz Antarktykę Zachodnią, zbudowaną
z kilku pasm górskich, które kolejno przyrastały do tarczy Antarktyki Wschodniej.
Granicę między tymi dwoma częściami wyznaczają Góry Transantarktyczne
[Birkenmajer 1985].
Tarcza budująca Antarktykę Wschodnią składa się z silnie zdeformowanych
i głęboko zmetamorfizowanych skał wieku archaicznego i staropaleozoicznego, których
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pierwotna rzeźba uległa zrównaniu w wyniku procesów egzogenicznych, a następnie
utworzyła się na niej pokrywa osadów klastycznych. W warunkach lądowych,
w warunkach klimatu subtropikalnego w okresie permskim, powstały osady, w których
występują pokłady węgla o miąższości około 5 m. Podczas kredy osady te zostały
poprzecinane intruzjami. Pod koniec działalności wulkanicznej na Antarktydzie
Wschodniej, ok. 20 mln lat temu, utworzył się stożek bazaltowy Gaussberg o wysokości
369 m n.p.m. [Birkenmajer 1985].
Z kolei górskie pasma Antarktyki Zachodniej powstały w wyniku orogenów
podczas ery paleozoicznej, kiedy Afryka, Australia, Ameryka Południowa i Antarktyda
wchodziły w skład Pangei oraz na przełomie er mezozoicznej i kenozoicznej, kiedy
kontynenty te stopniowo się do siebie oddalały. Jak podaje Birkenmajer [1985] były
to następujące orogeny:

•

orogen Rossa z początku ordowiku, zdeformowany i słabo zmetamorfizowany,
zbudowany z osadów pochodzenia morskiego i wulkanicznego z okresu
późnoprekambryjskiego

do

środkowokambryjskiego;

jest

on

poprzecinany

intruzjami granitowymi; jego odpowiednik to orogen Adelajdy w południowej
części Australii;

•

orogen Borchgrevinka sfałdowany na przełomie dewonu i karbonu; w górach tego
orogenu zostały sfałdowane wcześniejsze osady, które odkładały się między
środkowym kambrem a dolnym ordowikiem; w ciągu dewonu i karbonu zostały one
poprzecinane intruzjami granitowymi; odpowiednikiem Gór Borchgrevinka są góry
w zachodniej części Tasmanii;

•

orogen Ellswortha, który powstał między triasem a jurą, zbudowany jest z osadów
okruchowych i węglanowych z fauną morską o znacznej miąższości (detrytyczne),
odkładających się od prekambru do końca dewonu; znajduje on swoje przedłużenie
w orogenie przylądkowym Afryki Południowej oraz w górach wschodniej części
Argentyny;

•

orogen andyjski (antarktandów, Arctowskiego) sfałdowany między jurą
a starszym trzeciorzędem obejmuje Półwysep Antarktyczny, a także archipelagi
(w tym Szetlandy Południowe); budują go skały metamorficzne z okresu
prekambryjskiego i dolnopaleozoicznego, głębokomorskie geosynklinalne utwory
fliszopodobne (piaskowce i łupki), oraz zdeponowane na nich lądowe zlepieńce
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i piaskowce ze śladami paproci oraz osadów wulkanicznych ze środkowej i górnej
jury, osady płytkich mórz górnojurajskich i dolnokredowych, w których spotyka się
amonity, belemnity oraz małże, górnokredowe i paleogeńskie lawy bazaltowe,
towarzyszą im utwory piroklastyczne i liczne intruzje plutoniczne.
Skutkiem okresów zlodowaceń było rozwinięcie się rzeźby egzaracyjnej, zaś
w czasie deglacjacji powstawały formy akumulacji glacjalnej. Powierzchnie
egzaracyjne w okresach cofania się lodu były niszczone przez wody roztopowe oraz
intensywne wietrzenie mechaniczne. Odsłonięta po deglacjacji powierzchnia ulegała
w okresach interglacjalnych dalszym przeobrażeniom, co doprowadziło do jej
erozyjnego niszczenia oraz wykształcenia się rzeźby talasogenicznej. Kolejne
zlodowacenia powodowały niszczenie rzeźby inerglacjalnej, głównie przez jej
egzaracyjne przekształcanie. Dodatkowymi czynnikami kształtującymi rzeźbę, zarówno
w okresie zlodowaceń, jak i interglacjałów, była aktywność tektoniczna i wulkaniczna
[Marsz 2000].

3.1.2. Obszary wolne od lodu
Na terenie Antarktyki występują dwa typy obszarów wolnych od lodu – oazy oraz
nunataki. Oazy wg Marsza i Rakusy-Suszczewskiego [1987] to obszary, głównie
o położeniu nadmorskim, oddzielone strefami zlodowaconymi różnej szerokości.
Panujące na nich warunki klimatyczne nie pozwalają na przekształcanie się śniegu
pochodzącego z opadów i nawiewu w lód lodowcowy, gdyż akumulacja jest tam
mniejsza lub równa ablacji. Ze względu na przyczyny powstawania Marsz [2000]
wyróżnia cztery typy oaz:
1. oazy o uwarunkowaniu dynamiczno-morfologicznym – obszary, na których
w skutek układu rzeźby podłoża lodu i położenia lododziałów następuje
skierowanie lodu w innych kierunkach; szczególnie ważny jest tu zespół cech
geomorfologicznych oazy w strefie graniczącej z lodem, stwarzający warunki
sprzyjające blokowaniu ruchu lodu; równie ważny jest jednak zalegający
na pograniczu z oazą lód pasywny, nie wykonujący ruchów poziomych;
na Wyspie Króla Jerzego do tego typu oaz należą m.in.: rejon Stacji im.
H. Arctowskiego, Półwysep Keller, oaza rejonu Crépin Point;
2. oazy o uwarunkowaniu dynamiczno-klimatycznym – tworzą się na terenach,
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gdzie układ rzeźby podłoża lodu i położenie lododziałów powoduje napływ tak
małych ilości lodu, że nawet w przeciętnych warunkach klimatycznych ablacja
jest większa od sumy opadów i ilości napływającego lodu, czyli innymi słowy
tam, gdzie brzeżne partie kopuły lodowej tworzy mało aktywny lód zlodowacenia
pokrywowego; ostatecznie więc, mimo dogodnych warunków rzeźby oaza
pozostaje wolna od lodu; na wyspie oazy tego typu to m.in.: Vauréal Peak, Oaza
Telephon Point, Oaza Blue Dyke, Oaza Sphinx Hill;
3. oazy o uwarunkowaniu topoklimatycznym – zawdzięczają swoje istnienie
uprzywilejowanym warunkom lokalnego klimatu, w których ablacja jest większa
od dostawy lodu; tworzą się głównie na ciepłych, nasłonecznionych stokach
o ekspozycji północnej, będących z reguły wielkimi ścianami skalnymi, nad
których górnym załomem rozwijają się kopuły lodowe; schodzące z tych kopuł
języki lodowe ulegają całkowitej ablacji ze względu na wyjątkowo duży dopływ
energii promienistej; do tego rodzaju oaz zaliczane są m.in.: Cytadela, Grań
Szafera, Wzgórze Smoka, Turnia Klegowskiego;
4. oazy o uwarunkowaniu topograficznym – niewielkie formy akumulacji
morskiej, tworzące się w strefach brzegowych; swoje istnienie zawdzięczają
osłonięciu przez inne wolne od lodu obszary; większe ich powierzchnie nigdy nie
występują samodzielnie; są to formy mobilne, zmieniające swój kształt i zarysy
w zależności od aktualnej wysokości i kierunku fal oraz poziomu morza;
przykładem formy tego typu jest kosa zamykająca Denais Stack w Ezcurra Inlet
(Zatoka Admiralicji).

Nunataki to z kolei wolne od lodu powierzchnie lądu wynurzające się
z otaczającego je lodowca. Obszary te nie są pokryte lodem lodowcowym ze względu
na działanie przyczyn natury mechanicznej, bez udziału czynnika klimatycznego [Marsz
2000].
Wyróżniane są w ich obrębie następujące typy:
1. nunataki o uwarunkowaniu hipsometrycznym – to obszary wyniesione ponad
otaczające lodowce lub kopuły lodowe na kilkadziesiąt lub więcej metrów, wolne
od lodu na skutek ruchów masowych, takich jak odpadanie i osuwanie się śniegu;
ruchy te uwarunkowane są przez brak większych powierzchni szczytowych,
na których mógłby się gromadzić śnieg oraz występowaniem stoków tak
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stromych, że brak jest możliwości utrzymania się na nich grubej pokrywy
śnieżnej; nie istnieje również możliwość zalania tych obszarów przez lód
lodowcowy ze względu na ich znaczną wysokość; do tego typu obszarów zalicza
się m.in.: Komandor Peak, Admiralen Peak, Czajkowski Needle, Ternyck Needle,
Dufayel Island;
2. nunataki o uwarunkowaniu morfograficznym – obszary te nie są na ogół zbyt
wysoko wyniesione ponad otaczający je lodowiec; wyniesienie ich jest jednak
wystarczające, aby zapobiec zalaniu ich przez lód lodowcowy; charakteryzują się
one rozległą powierzchnią szczytową, płaską lub o bardziej urozmaiconej rzeźbie,
sprzyjającą akumulacji śniegu oraz znacznym nachyleniem ścian; mimo takiego
ukształtowania powierzchni nie dochodzi tam do akumulacji śniegu, ponieważ jest
on zwiewany z powierzchni szczytowej przez wiatr; nie ma także możliwości
nawiewania większych ilości śniegu z niżej położonej kopuły lodowcowej
z powodu przeważających tam zamieci niskich; ten typ nunataków reprezentują
m.in.: Red Hill, Bell Zygmunt, Siodło, Bastion [Marsz 2000].

3.2. Obszar badań
Próby wykorzystane w przeprowadzonych badaniach pochodziły z dwóch
obszarów położonych w Antarktyce – Oazy Schirmachera znajdującej się w Antarktyce
Wschodniej oraz Wyspy Króla Jerzego leżącej w Antarktyce Zachodniej.

3.2.1. Oaza Schirmachera
Oaza Schirmachera położona w centralnej części Ziemi Królowej Maud (Antarktyka
Kontynentalna) jest skalistym pasmem pagórków o długości około 17 km
zorientowanym w kierunku wschodnio – zachodnim, o szerokości od 0,7 do 3,3 km oraz
powierzchni 35 km2 (Ryc. 2). Jej wysokość nad poziomem morza waha się od 0 do 221
m, zaś wysokość średnia wynosi około 100 m n.p.m. Od strony północnej lodowce
szelfowe oddzielają oazę od szelfu, który znajduje się w odległości około 100 km od
oazy, zaś część południowa jest pokryta lodem [Working Paper WP-015 of XXV
ATCM 2001; Olech, Singh 2009].
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Oaza Schirmachera

Jeziora
Stacja Maitri
Stacja Novolazarevskaya

RYC. 2 Mapa Oazy Schirmachera

3.2.1.1. Geologia i geomorfologia Oazy Schirmachera
Obszar ten pod względem geologicznym składa się głównie z gnejsów granatowobiotytowych, granulitów piroksenowych oraz amfibolitów, a także migmatytów
i gnejsów oczkowych. Skały te poddane były pięciu okresom faudowań, a co za tym
idzie są to skały o naturze polimetamorficznej [Singh 1986, Sengupta 1988]. Słabo
reprezentowane są tu skały osadowe [Working Paper WP-015 of XXV ATCM 2001].
Na terytorium oazy doszło do najmniej trzech okresów glacjalnych, a ślady
działalności lodowców tych okresów są widoczne na całym obszarze oazy. Jednakże
przebieg większości dolin nie jest związany z przepływem wody wytapiającej się
z lodowców, lecz został wyznaczony przez tektonikę tego obszaru [Working Paper
WP-015 of XXV ATCM 2001].
Na widoczne współcześnie rodzaje form krajobrazu oazy wpływa głównie jej
budowa tektoniczna, zmiany zachodzące w wychodniach skalnych, zróżnicowane ruchy
neotektoniczne, erozja lodowcowa oraz wietrzenie mrozowe. Za sprawą tych procesów
jej powierzchnia jest pagórkowata i pofałdowana. Oazę przecina wiele dolin, głównie
o orientacji ENE oraz NW. Występuje tu również ponad 200 zbiorników wodnych
i wypełnionych wodą obszarów depresji [Olech, Singh 2009].

3.2.1.2. Warunki klimatyczne
Klimat Oazy Schirmachera ma głównie charakter kontynentalny, zależny głównie
od warunków nasłonecznienia. Duża część obszaru oazy charakteryzuje się brakiem
stałej pokrywy lodowej nie tylko latem, ale również zimą [Olech, Singh 2009]. Oaza
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Schirmachera ma dwie wyraźne strefy klimatyczne [Richter, Bormann 1995; Olech,
Singh 2009] strefa wewnątrzlądowego stoku lodowego, występująca w pobliżu
wybrzeża, mająca szerokość 500-900 km i położona na wysokości 300-500 m n.p.m.
oraz strefa klimatu przybrzeżnego. Warunki pogodowe oazy są kontrolowane głównie
przez zmienną cyrkulację atmosferyczną. Zmienność tej cyrkulacji jest spowodowana
głównie położeniem oazy na peryferiach centralnego układu wyżowego położonego nad
centralną częścią kontynentu Antarktyki oraz bliskością bruzdy niskiego ciśnienia
obecnej nad Oceanem Południowym.
Znaczny obszar oazy charakteryzuje się brakiem ciągłej i stałej pokrywy śnieżnej
nie tylko latem, gdy obserwuje się intensywne topnienie i parowanie, lecz także zimą,
kiedy silne wiatry południowo-zachodnie rozwiewają pokrywę śnieżną na obszarach
znacznej wielkości. Powierzchnia skał nagrzewa się tu latem nawet do 26ºC, zaś
temperatura powietrza osiąga wartość do 5ºC, przy tym średnia roczna względna
wilgotność powietrza wynosi około 50%. W takich warunkach topnienie i parowanie są
szczególnie silne, co prawdopodobnie przyczynia się do utrzymania w oazie obecnych
warunków klimatycznych [Working Paper WP-015 of XXV ATCM 2001].

3.2.1.3. Warunki hydrologiczne
Lokalne warunki klimatyczne Oazy Schirmachera powodują występowanie mniej
lub bardziej wyraźnych corocznych okresów topnienia w czasie kalendarzowego lata
(głównie w grudniu i styczniu). Wody płynące na terenie oazy są ważnym ogniwem w
obiegu wody łączącym kriosferę z morzem, lecz poza okresami topnienia nie występują.
Kierunek płynięcia wody jest kontrolowany głównie przez kierunek przebiegu
i głębokość pęknięć tektonicznych. Ogólna liczba strumieni wodnych pochodzących
z topnienia jest niewielka, a ich łączna długość nie przekracza 0,5 km [Olech, Singh
2009].
Obecność wód stojących w depresjach morfologicznych jest cechą typową dla tego
obszaru. Ponad dwie trzecie tych zagłębień wypełniają jeziora o różnym rozmiarze
i głębokości. Łączna liczba jezior oazy wynosi 180, zaś ich powierzchnia to 0,002 km2.
Morfologia basenów jeziornych jest determinowana przez poziom erozji glacjalnej oraz
kontrolę tektoniczną, szczególnie w części dennej. Woda jezior Oazy Schirmachera jest
bardzo nisko zmineralizowana i charakteryzuje się niską twardością. Zawartość
węglanów w większości jezior oazy waha się od 0,02 do 0,04%. Obserwowana jest
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także inwersja termiczna. Z uwagi na niski poziom opadów oraz silne wiatry
powierzchnie wód są niemal zawsze pozbawione pokrywy śnieżnej, a gdy występuje jej
rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne. Płytkie jeziora o kamienistych brzegach są
latem całkowicie lub częściowo pozbawione pokrywy lodowej, podczas gdy jeziora
szelfowe mające kontakt z pokrywą lodową przez cały rok pozostają pokryte lodem.
Minimum pokrycia przez lód dla lodowców stale pokrytych lodem obserwowane jest
w kwietniu, zaś dla lodowców okresowo wolnych od lodu w okresie od stycznia do
lutego. Sezonowe zmiany temperatury wody są warunkowane głównie reżimem
radiacyjnym. Znaczne ochłodzenie wód może być jednak spowodowane dopływem
wody wytapiającej się z otaczających jezioro lodowców, a ocieplenie – wpływem
ogrzanych słońcem skał otaczających jezioro [Working Paper WP-015 of XXV ATCM
2001].

3.2.1.4. Gleby Oazy Schirmachera
Gleby tego obszaru to niemal w całości gleby inicjalne. W kształtowaniu ich
struktury i składu znaczącą rolę odegrały sezonowe wahania temperatury. Inne znaczące
czynniki to rodzaj i wilgotność podłoża, ekspozycja powierzchni na słońce i kierunek
padania promieni słonecznych, kierunek i siła wiatru [Olech, Singh 2009].
Zawartość wody w profilu glebowym znacznie się waha na różnych stanowiskach.
Wpływ na jej ilość ma bowiem obecność lub brak wewnątrzlądowych lodowców oraz
płatów śniegu i firnu. Również pokrywa lodowa gleby ma znaczący wpływ na jej
wilgotność. Wewnątrz profilu glebowego akumulacja wody jest widoczna szczególnie
w jego głębszych warstwach [Olech, Singh 2009].
Gleby powstające na morenach charakteryzują się występowaniem różnych form
lodu, m.in. soczewek oraz znacznym udziałem składników gliniasto-ilastych (często
powyżej 30%). Piargi są zbudowane prawie wyłącznie z materiału pochodzącego
z wietrzenia skały macierzystej. Części szkieletowe stanowią tu 10 do 30%, a frakcja
średniego piasku jest dominującym składnikiem granulometrycznym. Całkowicie
wykształcone gleby, zawierające w swojej budowie warstwę materii organicznej
spotykane są jedynie w miejscach występowania mchów, porostów lub glonów
lądowych [Olech, Singh 2009].
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3.2.1.5. Flora i biota grzybowa
Na terenie oazy wstępują trzy typy środowisk. Są to jeziora, tereny podmokłe oraz
obszary lądowe, na których dominują zbiorowiska mchów i porostów [Olech, Singh
2009].
Jak podaje raport Working Paper WP-015 of XXV ATCM [2001] flora oazy jest
reprezentowana jedynie przez glony i mchy, a biota grzybowa przez grzyby
autonomiczne oraz zlichenizowane. Obecnie notowane są z tego obszaru:
•

Glony: 95 gatunków należących do klasy Cyanophyceae, klasa Chrysophyceae
2 gatunki, klasa Bacillariophyceae 54 gatunki, klasa Xantophyceae 4 gatunki,
1 gatunek z klasy Dinophyceae, 38 gatunków z klasy Chlorophyceae i 14
z klasy Conjugatophyceae;

•

Mchy: do chwili obecnej na obszarze oazy wyróżniono 7 gatunków mchów,
lecz pełne opracowanie florystyczne nie zostało jak dotąd wykonane;

•

Porosty: łącznie około 40 gatunków, z których najbardziej popularne
to Acarospora gwynnii, A. williamsii, Umbilicaria decussata, U. aprina,
Rhizocarpon

geographicum,

Lepraria

membranacea,

Rinodina

olivaceobrunnea i Candelariella antarctica.

3.2.1.6. Fauna
Niezwykle uboga na tym obszarze fauna reprezentowana jest przez spotykane latem
gatunki ptaków – Pygoscelis adeliae, Catharacta maccormicki (najliczniejszy gatunek
w oazie), Pagodroma nivea oraz Oceanites oceanicus. Ssaki nie zamieszkują
na obszarze Oazy Schirmachera [Working Paper WP-015 of XXV ATCM 2001].

3.2.2. Wyspa Króla Jerzego
Archipelag Szetlandów Południowych, w skład którego wchodzi Wyspa Króla
Jerzego, należy do Antarktyki Zachodniej i składa się z 62 wysp oraz 52 wynurzonych
skał [Sailing Directions for Antarctica 1985]. Na południu od Półwyspu Antarktycznego
oddziela go Cieśnina Bransfielda, zaś od północy jest odgrodzony od Przylądka Horn
przez Cieśninę Drake’a. Wyspa Króla Jerzego jest największa wyspą tego archipelagu,
mającą powierzchnię 1310 km2 i w 90% pokrytą lodem. Wolne od niego jest jedynie
kilka procent lądu w strefie przybrzeżnej oraz nunataki [Marsz, Rakusa-Suszczewski
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1987]. W przybliżeniu długość wyspy wynosi 64,8 km, a dłuższa oś wyspy rozciąga się
z północnego wschodu na południowy zachód [Marsz 2000]. Jej szerokość wynosi
około 40 km. Wyspa rozciąga się między 61°50’ a 62°15’ szerokości geograficznej S
oraz między 57°30’ a 59°01’ długości geograficznej W [Ochyra 1998].

RYC. 3 Mapa Wyspy Króla Jerzego
(A) - położenie w archipelagu Szetlandów Południowych,
(B) - rozmieszczenie na obszarze wyspy obszarów wolnych od lodu

Wyspa Króla Jerzego (Ryc. 3) odznacza się niezbyt dużymi deniwelacjami terenu.
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Maksymalna wysokość wynosi 686 m n.p.m. (w północno-wschodnim końcu Pola
lodowego Arctowskiego). Najwyższy nunatak na wyspie, Skarpa Rolnickiego, osiąga
wysokość 549 m n.p.m. Pozostałe nunataki są dużo niższe i skoncentrowane są głównie
w centralnej części wyspy, w pobliżu Zatoki Admiralicji [Ochyra 1998].
Linia brzegowa wyspy jest bardzo urozmaicona, szczególnie w części południowej,
gdzie znajdują się cztery duże zatoki: Maxwella, Admiralicji, Króla Jerzego i Sherratt.
Południowa część linii brzegowej Wyspy Króla Jerzego jest mniej zróżnicowana,
występują tu jedynie dwie większe zatoki: Venus i Corsair. Z kolei na północno-wschodnim krańcu wyspy znajduje się Zatoka Destruction. Wybrzeże ma głównie
charakter klifów [Ochyra 1998].
Na terenie oaz występują zbiorniki i cieki wodne mające swe ujście w morzu.
Łączna powierzchnia 22 oaz w zlewni Zatoki Admiralicji stanowi 91% powierzchni
wolnej od lodu. Oazę rejonu Stacji im. H. Arctowskiego przedstawia Rycina 4.
Obszar zlewni Zatoki Admiralicji to miejsce występowania 20 nunataków. Zajmują
one 9% niezalodzonej powierzchni lądowej [Rakusa-Suszczewski et al. 1993a].
W rejonie Zatoki Admiralicji występują zarówno nunataki o uwarunkowaniu
hipsometrycznym, jak i morfologicznym [Marsz 2000].
Największy nie pokryty lodem obszar na Wyspie Króla Jerzego to Fildes Peninsula,
półwysep położony w jej południowo-zachodniej części. Teren ten pokryty jest
licznymi pagórkami, a jego maksymalna wysokość to 164 m n.p.m. (Horatio Stump).
Główną cechą charakterystyczną tego obszaru są niewielkie słodkowodne jeziora
o zróżnicowanej powierzchni i głębokości [Ochyra 1998].
Badania powierzchniowych odsłonięć geologicznych na Wyspie Króla Jerzego oraz
wiercenia na lodowym szelfie Morza Rossa według Birkenmajera [1998] pozwalają
nakreślić obraz historii zlodowacenia trzeciorzędowego na Szetlandach Południowych.
Miały wtedy miejsce następujące zlodowacenia i interglacjały:
1. zlodowacenie Krakowa (wczesny i środkowy eocen) – powstałe w tym czasie
osady płytkomorskie charakteryzują się ubogą fauną bezkręgowców i wapiennym
nanoplanktonem, z licznymi okruchami skał porysowanych przez lodowce; osady te
ku górze przechodzą w brekcje i pokrywy bazaltowe utworzone w czasie wylewu
lawy do morza;
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RYC. 4 Oaza w rejonie Stacji im. H. Arctowskiego
[fot. M. Olech]
2. interglacjał Arctowskiego (środkowy eocen – wczesny oligocen) – w tym czasie
Wyspa Króla Jerzego była wyspą wulkaniczną, pokrytą bogatą roślinnością,
świadczącą o panowaniu ciepłego i wilgotnego klimatu; na szczytach najwyższych
wulkanów zalegały w tym czasie czapy lodowe, które w czasie erupcji topniały,
powodując powstawanie gruzowych potoków błotnych;
3. zlodowacenie Polonez (wczesny oligocen) – w czasie ery kenozoicznej było to
największe zlodowacenie Antarktyki; lądolód sięgał wówczas poza Cieśninę
Bransfielda, oddzielającą Wyspę Króla Jerzego od Półwyspu Antarktycznego
i spowodował złożenie na wyspie osadów moren dennych; z kolei w czasie cofania
się lądolodu doszło do osadzenia na płytkim dnie morza moren wytapianych
z pływającego lodowca szelfowego, a następnie bogatych w skamieniałości
bezkręgowców brekcji, zlepieńców, piaskowców i łupków; procesom tym
towarzyszyła silna działalność wulkaniczna;
4. interglacjał Wesela (środkowy oligocen) – w tym czasie na Wyspie Króla Jerzego
nie zalegała czasza lodowa; powstały tam wtedy wąskie V-kształtne doliny
wyżłobione przez płynące wody; doliny te zostały z kolei zapełnione przez żwiry
rzeczne i materiał gruzowy pochodzący ze zboczy dolin;
5. zlodowacenie Legru (późny oligocen) – było to zlodowacenie lokalne, nie mające
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połączenia z lądolodem kontynentu antarktycznego; o jego istnieniu świadczą liczne
pokrywy utworzone z gruzowych potoków błotnych występujące naprzemiennie
z lawami andezytowymi i bazaltowymi, porozcinane dolinami lodowcowymi,
w których osadziły się moreny denne najmłodszej fazy tego zlodowacenia;
6. interglacjał Wawelu (przełom oligocenu i miocenu) – w tym okresie nastąpiła
ponowna kolonizacja obszaru wyspy przez pochodzące z Patagonii rośliny; migracja
roślin była w tym czasie ułatwiona, gdyż Ameryka Południowa znajdowała się
bliżej Szetlandów Południowych, niż to ma miejsce obecnie; w końcowej fazie tego
interglacjału Wyspa Króla Jerzego została częściowo lub całkowicie zalana przez
płytkie morze;
7. zlodowacenie Melville (wczesny miocen) – w czasie tego zlodowacenia wyspa była
zalana morzem; doszło do osadzenia się na jej terenie utworów klastycznych
zawierających szczątki bezkręgowców; warstwa tych osadów ma miąższość około
200 m; kolejne utworzone w tym czasie osady to zlepieńce plażowe, piaszczyste
osady stożka podmorskiego i łupkowo-piaszczyste osady szelfu; utwory, jakie
powstały w czasie tego zlodowacenia są bogate w głazy przyniesione z kontynentu
przez dryfujące góry lodowe.

W rejonie Szetlandów Południowych działalność wulkaniczna występowała
w przeszłości i nadal ma miejsce. Najbliższy Wyspie Króla Jerzego wulkan znajduje się
na obszarze Pinguin Island. Do ostatniej jego erupcji doszło przypuszczalnie w II
połowie XIX wieku [Birkenmajer 1980].

3.2.2.1. Gleby Wyspy Króla Jerzego
Charakter gleb występujących na Wyspie Króla Jerzego jest głównie mineralny.
Z reguły są to protorankery i litosole, a więc gleby początkowego stadium rozwoju.
W mniejszych ilościach występują tu także gleby mineralno-próchnicze, zbliżone
do gleb brunatnych, a także gleby organogeniczne (torfiasto-glejowe, rzadziej torfowe),
na które stale oddziałują wody gruntowe i zalewowe [Zarzycki 1993]. Na terenie
Wyspy Króla Jerzego, podobnie jak w całej Morskiej Antarktyce występują także gleby
zasolone, najczęściej pod postacią sołonczaków, z wyraźnymi słonymi skupieniami na
powierzchni. Ich zasolenie powstaje na skutek występowania na danym terenie słonych
wód gruntowych lub eolicznego przenoszenia solnych aerozoli znad powierzchni morza
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w głąb lądu [Skiba 1995].
Badania

wykonane

na

terenie

Wyspy

Króla

Jerzego

przez

Blume’a

i współpracowników [2002] wskazują, iż występujące tam gleby są zamarznięte przez
okres co najmniej 7 –– 9 miesięcy w ciągu roku, zaś te położone powyżej 100 m n.p.m.
nawet dłużej. Pod koniec okresu wegetacyjnego zamarznięta ziemia znajdowana jest
przeważnie na głębokości 0,5 – 1,5 m. Większość gleb gęsto porośniętych roślinnością
zawiera znaczne ilości materii organicznej i wykazuje odczyn silnie kwaśny. Niektóre
gleby

charakteryzują

się

wyraźnymi

krioturbacjami,

inwolucjami

warstw,

występowaniem kamiennych kręgów, nieregularnym rozkładem materii organicznej
w profilu lub też sortowaniem kamieni. Procesy krioturbacji i soliflukcji wydają się
jednak mieć tu obecnie niewielkie znaczenie w porównaniu z innymi terenami
antarktycznymi objętymi badaniami.
Charakterystyczne dla terenów antarktycznych gleby ornitogeniczne także
występują na terenie wyspy. Tworzą się one na kamienistych i gliniastych pokrywach
zwietrzelinowych na terenie lub w najbliższej okolicy kolonii ptasich. Gleby
te zbudowane są ze zmineralizowanej warstwy guana leżącego na sfosfatyzowanych
skałach. W składzie chemicznym tych gleb dominuje substancja organiczna wraz
z nietrwałymi, krystalicznymi moczanami i fosforanami wapnia i magnezu. Gleby
te zaliczane są do gleb mineralnych. Charakterystyczne dla gleb ornitogenicznych
Morskiej Antarktyki jest wyraźne rozwarstwienie profilu na poziomy znacznie różniące
się między sobą składem chemicznym i mineralnym. Zdarzają się także przypadki
występowania reliktowych gleb ornitogennych na terenach, na których w przeszłości
znajdowały się kolonie pingwinów, obecnie opuszczone i pokryte warstwą roślinności.
Należy bowiem zaznaczyć, iż na terenach funkcjonujących kolonii nadmiar nawozu
całkowicie niszczy roślinność, tak iż może się ona rozwijać jedynie na peryferiach
zasięgu oddziaływania pingwinów, co przedstawia Rycina 5. Sukcesja na opuszczone
pingwiniska rozpoczyna się inwazją glonu Prasiola crispa, gatunku koprofagicznego,
a kończy utworzeniem zwartych zbiorowisk roślinnych różnorodnych pod względem
składu gatunkowego [Tatur 1993].
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RYC. 5 Pygoscelis papua na tle tundry antarktycznej, Wyspa Króla Jerzego
[fot. M. Olech]

3.2.2.2. Warunki klimatyczne Wyspy Króla Jerzego
Polska stacja badawcza zlokalizowana na Wyspie Króla Jerzego od momentu
powstania w 1977r. prowadzi pomiary meteorologiczne. Te wieloletnie obserwacje
lokalnych

warunków

klimatycznych

pozwoliły na

nakreślenie cech

klimatu

charakterystycznych dla rejonu, w którym znajduje się wyspa [Marsz, Styszyńska
2000].
Badania te potwierdzają, że klimat wyspy jest charakterystyczny dla strefy Morskiej
Antarktyki, z niskimi średnimi temperaturami, oscylującymi wokół 0°C w ciągu całego
roku. Specyficzne dla tego regionu są także silne wiatry i wysoka wilgotność powietrza
[Rakusa-Suszczewski 2002].
Znaczący wpływ na klimat całej wyspy posiadają otaczające ją rozległe akweny
morskie. Stosunkowo blisko położony Półwysep Antarktyczny ma zbyt małą
powierzchnię, aby móc pełnić istotną rolę w kształtowaniu się klimatu Wyspy Króla
Jerzego. Najważniejszą rolę odgrywają dwie cechy powierzchni morskich – temperatura
powierzchni oceanu oraz zasięg występowania lodów morskich. Napływające nad
wyspę masy powietrza uzyskują temperaturę zbliżoną do temperatury powierzchni
oceanu, nad którą się przemieszczają. Ulegają w tym czasie także nasyceniu parą
wodną. Taki stan zostaje zakłócony zimą, kiedy lody morskie nie pozwalają
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na ocieplenie się i nasycenie parą wodną silnie przechłodzonych i suchych mas
powietrza napływających znad kontynentu antarktycznego [Marsz 2000].
Klimat rejonu Szetlandów Południowych formuje między innymi znajdująca się na
tym obszarze bruzda obniżonego ciśnienia. Teren ten jest także miejscem tworzenia się
i zanikania ośrodków cyklonalnych oraz rozbudowy klinów wysokiego ciśnienia,
co powoduje zróżnicowanie form cyrkulacji atmosferycznej [Marsz, Styszyńska 2000].
Wpływ na lokalny klimat i warunki meteorologiczne Wyspy Króla Jerzego ma także
samo jej położenie i ukształtowanie, które odznacza się m.in. znacznymi, miejscami
przekraczającymi 600 m n.p.m., deniwelacjami [Rakusa-Suszczewski et al. 1993b].
Fakt, iż wyspa położona jest w dość wysokich szerokościach geograficznych
powoduje duże zróżnicowanie długości dnia i nocy. W okresie letnim czas od wschodu
do zachodu słońca wynosi ponad 15 godzin, zaś zimą skraca się on do 5,5 godzin.
Na tym obszarze nie obserwuje się jednak występowania dni i nocy polarnych [Marsz,
Styszyńska 2000].
Dla kształtowania się w tym regionie warunków klimatycznych nie bez znaczenia
pozostaje również fakt, iż znaczna część (ponad 90%) wyspy jest pokryta lodem
[Marsz, Rakusa-Suszczewski 1987].

3.2.2.3. Temperatura
Zaobserwowana w latach 1978 – 1998 zmienność temperatury powietrza na Stacji
im. H. Arctowskiego waha się od -32,3°C (07.1986r.) do +16,7°C (01.1979r.).
Wieloletnia średnia roczna temperatura powietrza zanotowana na stacji (z lat 1978 –
– 1998) wynosi -1,6°C. Maksymalna średnia roczna temperatura wynosiła +0,1°C
(1989r.), zaś minimalna -3,6°C (1980r.) [Marsz, Styszyńska 2000].
Wieloletnia średnia miesięczna temperatura maksimum osiąga w styczniu (+2,5°C),
zaś minimum notowane jest w lipcu (-6,6°C). Biorąc pod uwagę przebiegi wieloletnich
średnich miesięcznych temperatur dodatnie wartości temperatur powietrza występują od
grudnia do marca, podczas gdy w pozostałych miesiącach temperatury są ujemne
[Marsz, Styszyńska 2000].
Z uwagi na silny wpływ bliskości morza obserwowana na stacji roczna amplituda
temperatur jest niewielka [Marsz, Styszyńska 2000].
W latach 1948 – 1987 zaobserwowano wzrost średniej rocznej temperatury
powierzchni w kolejnych dziesięcioletnich okresach [Martianov, Rakusa-Suszczewski
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1990]. Według Rodriqueza i współpracowników [1996] w rejonie Szetlandów
Południowych wzrost temperatury wyniósł 0,04°C na rok, zaś zgodnie z wynikami
uzyskanymi przez Kejnę [1999] między rokiem 1944 a 1996 temperatura powietrza
w archipelagu Szetlandów Południowych wzrosła o 1,5°C. Nastąpiło także zmniejszenie
rocznej amplitudy temperatur. Według Marsza i Styszyńskiej [2000] słaby trend dodatni
(+0,0219°C/rok), który wykazują średnie roczne wartości temperatur powietrza w latach
1978 – 1998 nie jest istotny statystycznie. Dane dotyczące wysokości miesięcznych
i rocznych wieloletnich średnich, maksymalnych i minimalnych wartości temperatur
powietrza zmierzonych na Stacji im. H. Arctowskiego w latach 1977 – 1998
przedstawia Tabela 1.

TAB. 1 Wieloletnie miesięczne i roczne średnie, maksymalne i minimalne wartości
temperatur powietrza na Stacji im. H. Arctowskiego (1977 – 1998) [wg
Marsz, Styszyńska 2000]
Temperatura powietrza [°C]
Miesiąc

Średnia miesięczna

Maksimum

Minimum

1

2,5

3,8

1,2

2

2,3

3,7

-1,6

3

1,2

3,2

-1,0

4

-1,1

2,1

-5,3

5

-3,3

0,1

-8,5

6

-5,0

-0,1

-8,5

7

-6,6

0,5

-13,2

8

-5,6

-1,5

-11,2

9

-3,7

-0,4

-7,6

10

-2,0

0,0

-5,2

11

-0,2

1,1

-2,2

12

1,5

3,4

-0,6

Rok

-1,6

0,1

-3,6
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3.2.2.4. Wiatr
Wyspa Króla Jerzego znajduje się w strefie nasilonej cyrkulacji atmosferycznej,
cechującej się dużą aktywnością wiatru [Marsz, Styszyńska 2000]. Masy powietrza
napływają nad ten obszar z kierunków NW, WNW, SSW i SW. Przepływając nad
powierzchnią kopuły lodowej oraz opadając w kierunku morza podlegają one
transformacjom. Wiatry wiejące z kierunków od S do NW są bardzo porywiste, osiągają
prędkość 3 do 5 razy większą od średniej, i niosą ze sobą zaburzenia turbulencyjne.
Z kolei wiatry wiejące z kierunków od SE do NE mają przepływ bardziej laminarny
[Kowalski 1985].
Najczęściej obserwowane na Stacji im. H. Arctowskiego są wiatry wiejące z SW,
zaś najrzadziej obserwowane są tam wiatry z NE, S oraz wiatry zmienne [Marsz,
Styszyńska 2000].
Wieloletnia średnia prędkość wiatru dla Stacji im. H. Arctowskiego wynosi 6,6 m/s.
Główne maksimum prędkości przypada na wrzesień i październik, zaś główne
minimum na grudzień i styczeń [Marsz, Styszyńska 2000]. Najwyższa odnotowana na
Stacji im. H. Arctowskiego prędkość wiatru dochodziła do 74 m/s [Kowalski,
Wielbińska 1989].
Wieloletnie uśrednione dane dotyczące częstości kierunków wiatru i cisz zostały
podane w Tabeli 2, a średnie miesięczne z wielolecia odnoszące się do prędkości wiatru
zamieszczono w Tabeli 3.

TAB. 2 Średnia wieloletnia częstość [%] kierunków wiatru i cisz na Stacji im.
H. Arctowskiego [wg Marsz, Styszyńska 2000]
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Wiatr
zmienny

Cisza

11,3

6,7

11,3

10,9

7,9

21,5

15,0

13,9

1,5

8,0

TAB. 3 Wieloletnie średnie miesięczne prędkości wiatru [m/s] na Stacji im.
H. Arctowskiego [wg Marsz, Styszyńska 2000]
Miesiąc
Prędkość
wiatru [m/s]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

5,7 6,2 6,9 6,8 6,5 6,6 6,7 6,8 7,4 7,3 6,7 5,5

6,6
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3.2.2.5. Zachmurzenie i usłonecznienie
Cyrkulacja atmosfery, warunkująca częstość występowania oraz zróżnicowanie
układów barycznych i frontów atmosferycznych nad danym obszarem, w znacznym
stopniu wpływa także na zachmurzenie i usłonecznienie.
Występowanie chmur bądź ich brak silnie oddziałuje na warunki klimatyczne. Jest
to możliwe głównie ze względu na ich zdolność do modyfikacji struktury i natężenia
promieniowania słonecznego oraz ilości ciepła wypromieniowywanego przez skorupę
ziemską. Zachmurzenie reguluje więc gospodarkę cieplną danego obszaru, a także ma
wpływ na amplitudę temperatur powietrza i częstość występowania przymrozków
radiacyjnych.
Charakterystyczne dla klimatu rejonu Stacji im. H. Arctowskiego jest występowanie
w ciągu całego roku znacznego zachmurzenia. Spowodowane jest ono dużymi zasobami
wody w powietrzu, dużą częstotliwością pojawiania się układów niskiego ciśnienia,
oddziaływaniem rzeźby terenu oraz silną konwekcją w niektórych okresach roku.
W ciągu całego roku pokrycie nieboskłonu przez chmury wynosi około ¾ jego
powierzchni [Marsz, Rakusa-Suszczewski 1987]. W kształtowaniu się wartości
zachmurzenia znaczną rolę odgrywa także rzeźba terenu. Wartości średniego rocznego
zachmurzenia ogólnego w latach 1977 – 1998 wahają się od wartości (w oktanach) 6,8
w 1997r. do 5,8 w 1987r. Wieloletnia średnia roczna wyniosła w tym okresie 6,3.
Stwierdzono występowanie maksimum zachmurzenia w miesiącach letnich
(szczególnie w styczniu) oraz stopniowe obniżanie się jego wartości w miesiącach
zimowych (minimum występuje w lipcu i sierpniu).
Najbardziej charakterystyczną cechą usłonecznienia w rejonie Zatoki Admiralicji
jest jego duża zmienność, która jest związana z położeniem geograficznym w wysokiej
szerokości geograficznej oraz w rejonie intensywnej cyrkulacji atmosferycznej, która
reguluje reżim zachmurzenia.
Na podstawie prowadzonych nieprzerwanie od 1977 roku obserwacji wyznaczono
średnią wieloletnią roczną sumę godzin ze słońcem, czyli tzw. usłonecznienie
rzeczywiste, które wynosi 878,4 h (dla lat 1977 – 1998). Zauważono występowanie
znacznych

różnic

(o

ponad

30%)

wielkości

usłonecznienia

rzeczywistego

w poszczególnych latach. Miesięczne średnie wieloletnie wielkości sum charakteryzuje
jeszcze większa zmienność. Minimalne wartości notowane były w czerwcu (12,3 h),
maksymalne zaś w grudniu (120,9 h). Dane dotyczące miesięcznych i rocznych
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wartości zachmurzenia i usłonecznienia na Stacji im. H. Arctowskiego zostały
przedstawione w Tabeli 4.
Głównym czynnikiem determinującym wielkość usłonecznienia rzeczywistego jest
długość dnia. Z tego też względu na stacji maksimum usłonecznienia przypada
na grudzień (120,9 h) i styczeń (116,7 h), kiedy dzień jest najdłuższy, zaś bardzo
wyraźne minimum występuje w czerwcu (12,3 h) [Marsz, Styszyńska 2000].

TAB. 4 Wartości zachmurzenia i usłonecznienia na Stacji im. H. Arctowskiego
[wg Marsz, Styszyńska 2000]
Miesiąc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rok

Zachmurzenie
[oktany]
6,7
6,6
6,5
6,4
6,2
6,2
5,8
5,9
6,1
6,3
6,5
6,6
6,3

Usłonecznienie
[h]
116,7
95,2
80,1
47,3
24,3
12,3
22,7
48,4
81,4
113,7
110,5
120,9
878,4

Dodatkowo na usłonecznienie znaczący wpływ posiada rzeźba terenu. Niewielka
wysokość słońca nad horyzontem w niektórych okresach roku sprawia, iż niżej
położone i osłonięte wyniesieniami terenu obszary mają kilkakrotnie niższe wartości
usłonecznienia niż obszary odsłonięte, położone wyżej. Stoki o ekspozycji południowej
są w okresie zimowym całkowicie pozbawione promieniowania słonecznego [Marsz,
Rakusa-Suszczewski 1987]. Występujące w rejonie Zatoki Admiralicji wiatry spadowe
powodują zmniejszenie zachmurzenia, zwiększając tym samym wielkość radiacji
słonecznej na tym obszarze [Rakusa-Suszczewski et al. 1993b].

3.2.2.6. Ciśnienie atmosferyczne
W rejonie Szetlandów Południowych ciśnienie atmosferyczne odznacza się dużą
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zmiennością. Obserwowane są także wyraźne przebiegi dobowe wahań ciśnienia
atmosferycznego, co stanowi odzwierciedlenie stale dużej intensywności cyrkulacji
atmosferycznej nad tym obszarem. Częste tworzenie się układów niskiego ciśnienia ma
związek ze specyficznym położeniem tego rejonu w globalnym układzie cyrkulacji
atmosferycznej. W ciągu badań prowadzonych przez okres 19 lat na Stacji im. H.
Arctowskiego średnie roczne ciśnienie atmosferyczne wynosiło 991,5 hPa. W tym
samym okresie najwyższe zanotowane ciśnienia wyniosło 995,8, a najniższe 988,3 hPa
[Marsz, Styszyńska 2000].
W rocznym przebiegu zmian ciśnienia atmosferycznego wyróżnić można główne
minimum, przypadające na miesiące wiosenne – październik i listopad oraz główne
maksimum, które przypada na wczesne miesiące zimowe – od maja do lipca [Marsz,
Styszyńska 2000]. Szczegółowe dane dotyczące ciśnienia atmosferycznego i jego
zmienności podaje Tabela 5, zaś na Rycinie 6 przedstawione zostały graficznie wartości
średnich miesięcznych wartości ciśnienia na Stacji im. H. Arctowskiego.

TAB. 5 Średnie miesięczne wartości ciśnienia atmosferycznego oraz jego zmienność na
Stacji im. H. Arctowskiego w latach 1978 – 1987 [wg Rakusa-Suszczewski et al. 1993b]
Ciśnienie [mbar] (900+P)
Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Rok

Średnia
dobowa
991,0
988,8
991,3
990,6
996,9
993,5
993,4
991,0
991,5
988,7
986,6
989,9
991,1

Ciśnienie
atmosferyczne [hPa]

Minimum

Maksimum

A

Sd

963,0
959,2
952,9
948,8
961,4
951,3
957,6
938,3
950,3
942,3
950,7
953,6
938,3

1014,9
1018,2
1024,3
1024,1
1028,2
1027,4
1031,4
1023,4
1023,2
1023,7
1020,4
1018,8
1031,4

42,2
55,7
59,5
59,3
58,2
67,4
68,4
78,9
62,5
74,8
64,1
54,6
86,8

8,5
9,6
11,6
11,5
11,5
13,0
13,7
13,4
13,9
11,7
10,9
10,1
11,9

Uwagi: A – amplituda, Sd – odchylenie standardowe
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RYC. 6 Średnie miesięczne wartości ciśnienia atmosferycznego na Stacji im.
H. Arctowskiego [wg Marsz, Styszyńska 2000]

3.2.2.7. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne
Jak wynika z obserwacji meteorologicznych prowadzonych na Stacji im.
H. Arctowskiego, wilgotność powietrza na tym obszarze charakteryzuje się wyraźną
zmiennością w przebiegach dobowych oraz jej niwelacją w przebiegach miesięcznych
i międzyrocznych. Wilgotność powietrza charakteryzuje między innymi prężność pary
wodnej, określająca zasoby wilgoci atmosferycznej, oraz wilgotność względna.
Wieloletnia średnia roczna prężność pary wodnej na Stacji im. H. Arctowskiego
wynosi 4,7 hPa. Średnie miesięczne przebiegi pary wodnej są podobne do średnich
miesięcznych przebiegów temperatur. Minimalna prężność pary wodnej występuje
zwykle w styczniu (6,1 hPa), zaś maksymalna w lipcu (3,5 hPa) [Marsz, Styszyńska
2000]. Zależność tę przedstawia Rycina 7.
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RYC. 7 Zależność między średnimi miesięcznymi wartościami temperatur
powietrza i prężności pary wodnej [wg Marsz, Styszyńska 2000]
Wartość wieloletniej średniej rocznej wilgotności względnej dla stacji wynosi
82,3%, zaś jej zmienność równa jest 8,5%. Najniższa wilgotność względna występuje
zwykle w sierpniu (81,9%), a najwyższa w grudniu (83,3%). Niewielka zmienność tego
parametru klimatycznego jest związana z dominacją mas świeżego morskiego powietrza
w ciągu całego roku i jest jednym z najwyraźniejszych przejawów wpływu oceanu na
klimat wyspy. Niewiele większa jest zmienność wartości wilgotności względnej dla
średnich miesięcznych. Najniższa odnotowana wartość tego wskaźnika wynosiła 72%
(09.1993r.), zaś najwyższa 91% (07.1990r.). Podobnie jak prężność pary wodnej
wilgotność względna najwyższe wartości osiąga w miesiącach jesiennych i zimowych,
najniższe w styczniu i lutym [Marsz, Styszyńska 2000].
Opady atmosferyczne są zjawiskiem częstym, przy czym pojedynczy opad z reguły
nie osiąga znaczącej sumy. Najczęściej występują opady stałe. Opady ciekłe stanowią
15 – 20% sum opadowych roku i występują zarówno w miesiącach letnich, jak i
zimowych. Średnia wieloletnia liczba dni z opadem wynosi 205 dni w ciągu roku. W
1982 roku odnotowano maksymalną liczbę dni z opadem (256 dni), a w roku 1993
minimalną (139 dni). Minimum liczby dni z opadem przypada na grudzień i styczeń,
zaś maksimum na wrzesień [Marsz, Styszyńska 2000].
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TAB. 6 Wartości prężności pary wodnej, wilgotności względnej oraz opadów na Stacji
im. H. Arctowskiego [wg Marsz, Styszyńska 2000]
Prężność pary

Wilgotność

wodnej [hPa]

względna [%]

1

6,1

82,9

34,9

2

6,0

82,8

51,3

3

5,4

82,3

58,3

4

4,7

83,1

49,3

5

4,2

82,8

36,9

6

3,7

82,6

36,8

7

3,5

83,0

40,5

8

3,6

81,9

28,2

9

4,2

82,4

47,4

10

4,5

81,8

41,5

11

5,1

82,6

41,3

12

5,7

83,3

34,7

Rok

4,7

82,3

499,8

Miesiąc

Opad [mm]

Wartość średniej wieloletniej sumy dobowej opadów wynosi 2,52 mm. Największe
średnie dobowe sumy opadów występują od stycznia do marca, zaś najmniejsze –
– w sierpniu. Największa zanotowana średnia miesięczna dobowa suma opadów
wyniosła 7,68 mm (01.1989r.). Najmniejsza wartość tego parametru, zanotowana
w maju 1984r., wynosiła 0,58 mm. Na podstawie powyższych danych można
stwierdzić, iż zróżnicowanie natężenia opadów w rejonie stacji jest bardzo duże,
a natężenie opadów jest ogólnie niewielkie. Przeciętne wieloletnie zmierzone sumy
mają znacznie zaniżoną wartość z uwagi na sposób prowadzenia pomiarów
(deszczomierz Hellmanna) i wynoszą około 505 mm. Największa zmierzona suma
opadów rocznych to około 630,1 mm w 1989 roku, a najniższa to 377,1 mm w roku
1988. Przebieg miesięcznych sum opadowych charakteryzuje się wartością znaczną jak
na warunki klimatu morskiego [Marsz, Styszyńska 2000]. Wartości prężności pary
wodnej, wilgotności względnej oraz opadów na Stacji im. H. Arctowskiego zawiera
Tabela 6.
Należy także nadmienić, iż pomiary sum opadowych prowadzone na stacji
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obarczone są nieznanymi błędami, które wynikają z częstego występowania bardzo
silnych i porywistych wiatrów, sięgających nierzadko huraganu [Marsz, Styszyńska
2000].
Ogólnie można stwierdzić, iż klimat Wyspy Króla Jerzego posiada wszystkie cechy
charakterystyczne dla klimatu peryglacjalnego [Rakusa-Suszczewski et al. 1993b].
Dominującym typem pogody, zgodnie ze wskaźnikiem N.N. Ivanova, jest pogoda
przymrozkowo-odwilżowa, o dużym lub całkowitym zachmurzeniu, ze słabym wiatrem
z okresami wiatru silnego, występowaniem opadu, lub taka sama pogoda bez opadu
[Marsz 2000].

3.2.2.8. Szata roślinna Wyspy Króla Jerzego
Występowanie szaty roślinnej w Antarktyce ograniczone jest do stanowiących
jedynie kilka procent jej obszaru powierzchni wolnych od lodu. Zazwyczaj są to tereny
nadmorskich oaz lub nunataki w głębi lądu. Wyspa Króla Jerzego nie stanowi pod tym
względem wyjątku [Marsz, Rakusa-Suszczewski 1987]. Obszary oaz i nunataków nie są
jednak w całości porośnięte przez rośliny i grzyby, co sprawia, iż krajobraz ma
charakter półpustynny [Zarzycki 1993]. Jednak nawet tak ograniczona pod względem
swej powierzchni aktywność organizmów roślinnych byłaby niemożliwa bez transportu
materii organicznej z morza na ląd. Stopień rozwoju ekosystemów lądowych jest
w dużej mierze odzwierciedleniem ilości biogenów dostarczanych przez morze, głównie
za pośrednictwem gniazdujących na lądzie ptaków. Ich puch, skorupy jaj, wypluwki czy
fekalia podlegają mineralizacji, demineralizacji bądź rozkładowi, co przyczynia się do
wzbogacania gleb i wód śródlądowych [Rakusa-Suszczewski 1993a].
Podobnie jak w całej Antarktyce na Wyspie Króla Jerzego występują glony, grzyby,
porosty (grzyby zlichenizowane), wątrobowce, mchy oraz jedynie dwie rodzime rośliny
kwiatowe, Colobanthus quitensis i Deschampsia antarctica. Dominującą rolę
odgrywają porosty, które tworzą samodzielne zbiorowiska lub, rzadziej, występują wraz
z mszakami i dwiema roślinami naczyniowymi [Olech 1993a]. Dominacja ta jest
możliwa ze względu na bardzo dobre przystosowanie grzybów zlichenizowanych do
ekstremalnych warunków środowiska [Olech 1998].
Piętrowy układ roślinności na Wyspie Króla Jerzego jest słabo zaznaczony
i przedstawia się następująco:
•

0 – 60 (rzadziej 100) m n.p.m. – strefa dominacji mszaków i roślin
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kwiatowych,
•

powyżej 60 m n.p.m. – strefa dominacji porostów [Zarzycki 1993].

W rozmieszczeniu zbiorowisk roślinnych Szetlandów Południowych widoczna jest
wyraźna strefowość począwszy od brzegu morza w głąb lądu [Olech 1993b].
Uderzającą cechą wegetacji na Wyspie Króla Jerzego jest fakt, iż w południowej
części wyspy jest ona bogatsza niż w części północnej. Na północnym wybrzeżu nie
występują rośliny naczyniowe, mchy reprezentowane są jedynie przez kilka gatunków,
a główne zbiorowiska to zespoły porostów ornitokoprofilnych [Lindsay 1971].
Na podstawie dotychczasowych badań można stwierdzić, że zdominowana przez
kryptogamy tundra antarktyczna tworzy mozaikę zbiorowisk roślinnych o ściśle
określonym składzie i wymaganiach siedliskowych. Zbiorowiska te są zlokalizowane na
niewielkich wolnych od lodu powierzchniach. Należy jednak dodać, iż dotychczasowe
badania nad tundrą antarktyczną są niedostateczne z uwagi na słabą znajomość
gatunków oraz występowanie wielu problemów taksonomicznych [Olech 1998].
Lista gatunków porostów odnotowanych na wyspie obejmuje ponad 252 pozycje. Ze
względu na preferencje siedliskowe wyróżnia się grupy porostów epilitycznych,
epibriofitycznych oraz naziemnych [Olech 2004].
W skład flory mchów Wyspy Króla Jerzego wchodzi 61 gatunków. Wiele z nich to
gatunki bipolarne, niewiele jest zaś endemitów. Mchy dominują w siedliskach
osłoniętych i wilgotnych, zapewniających stabilność i posiadających warstwę gleby
i zakumulowaną materię organiczną [Ochyra 1998]. Najpospolitsze gatunki mchów
w szacie roślinnej wyspy to: Sanionia uncinata, Bryum pseudotriquetrum, Pohlia
nutans, Syntrichia princeps i S. filaris [Olech 2002].
Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) nie odgrywają dużej roli w biocie
grzybowej Wyspy Króla Jerzego, a ich skład gatunkowy jest ubogi. Najczęściej
obserwowanymi gatunkami są Galerina pseudomycenopsis, Omphalina pyxidata
i O. antarctica (Basidiomycota) [Gumińska et al. 1994] oraz Lamparospora miniatopsis
(Ascomycota) [Olech 2002].
Rodzime rośliny naczyniowe spotykane na tym obszarze to Deschampsia antarctica
i Colobanthus quitensis. Ponadto na teren Wyspy Króla Jerzego zostały zawleczone
przez człowieka gatunki traw: Poa annua oraz P. pratensis [Olech 1996, Kappen,
Schroeter 2002].
W skład zbiorowisk roślinnych wchodzą ponadto wątrobowce (około 10 gatunków)
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i glony aerofityczne (np. Prasiola crispa) [Olech 1993a].
Klasyfikacja zbiorowisk roślinnych tundry antarktycznej występujących na Wyspie
Króla Jerzego jest następująca [Olech 2002, Olech 2004]:
1. zbiorowiska na podłożu skalnym – zbiorowiska porostów epilitycznych,
najbardziej rozpowszechnione na Wyspie Króla Jerzego, a także w całej wschodniej
i zachodniej Antarktyce; składają się z porostów o plechach skorupiastych,
łuskowatych, listkowatych lub krzaczkowatych; zgodnie z klasyfikacją Lewisa
Smitha i Giminghama [1976] zbiorowiska te dzielą się na dwie subformacje:

─ subformacja porostów skorupiastych,
─ subformacja porostów i mchów tworzących poduszki;
wstępne wyniki badań wskazują na fakt, iż zbiorowiska takie znajdują się wśród
najbogatszych pod względem florystycznym w Antarktyce; są one jednocześnie
najsłabiej poznane z punktu widzenia formujących je gatunków, co jest rezultatem
znikomej wiedzy taksonomicznej dotyczącej porostów epilitycznych; zbiorowiska
te często są spotykane na nadmorskich klifach, głazach i otoczakach oraz na
graniach i rumowiskach skalnych w głębi lądu; ich skład gatunkowy zależy od
takich czynników, jak rzeźba terenu, podłoże geologiczne, reżim hydrologiczny czy
mikroklimat; znaczący wpływ na nie ma także długość zalegania pokrywy śnieżnej
oraz kierunek i siła wiatru; zależnie od stopnia zasobności podłoża w azot
pochodzący z ptasich kolonii oraz ilości soli pochodzących z morskich aerozoli
wyróżniamy:
a) zbiorowiska nitrofobowe – rozwijają się w głębi lądu, z dala od morza i ptasich
kolonii; w zależności od panujących na danym obszarze warunków
wilgotnościowych rozwijają się następujące nitrofobowe zbiorowiska naskalne:

 zbiorowisko Himantormia lugubris – Usnea aurantiaco-atra spotykane jest
najczęściej na ścianach skalnych, graniach lub rzadziej na kamienistych
zboczach i płaskowyżach, głównie o ekspozycji południowej lub
wschodniej; występuje ono najczęściej w miejscach położonych powyżej
100 m n.p.m., choć jest też spotykane poniżej tej wysokości, np. na obszarze
Fildes Peninsula;

 zbiorowisko z przewagą Umbilicaria decussata rozwija się najczęściej
w miejscach o ekspozycji północnej lub północno-zachodniej, w wyższych
partiach skał, często w pobliżu lub bezpośrednio na szczytach wzniesień, na
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ścianach skalnych, rzadziej na umiarkowanie nachylonych zboczach
w miejscach osłoniętych od wiatru;

 zbiorowisko Ochrolechia parella występuje głównie na płaskich półkach
skalnych;

 zbiorowisko Parmelia saxatilis rozwija się często na płaskich lub lekko
nachylonych blokach i ścianach skalnych; zasiedla ono miejsca dobrze
chronione przed działaniem wiatru, gdzie pokrywa śnieżna utrzymuje się
przez długi czas;

 zbiorowisko Tremolecia atrata, Carbonea assentiens, Tephromela atra,
Candelariella aurella i Usnea antarctica tworzy się na rumowiskach
skalnych i otoczakach, zwykle w obszarach niżej położonych;

 zbiorowisko Staurothele gelida spotykane jest w miejscach bardzo
wilgotnych, np. u podnóża ścian skalnych, gdzie gromadzi się spływająca
z nich woda, lub też na otoczakach i blokach skalnych w sezonowych
potokach;

 zbiorowisko długo zalegającej pokrywy śnieżnej, składające się głównie
z gatunków takich jak Huea cerussata, Lecidea lapicida, Aspicilia spp.
i Lecanora polytropa;
b) zbiorowiska halofilne i nitrofilne:


halofilne zbiorowisko Verrucaria spp. tworzy się na skałach, które znajdują
się w bezpośrednim zasięgu fal morskich, gdzie zaznacza się wpływ słonych
aerozoli;



ornitokoprofilne zbiorowisko Caloplaca cirrochrooides – Turgidosculum
complicatulum, w swoim składzie posiada także gatunki halofilne;



ornitokoprofilne zbiorowisko Caloplaca regalis – Caloplaca lucens jest
szeroko rozpowszechnione i często zajmuje znaczne obszary;



zbiorowisko Haematomma erythromma tworzy się na płaskich, nawożonych
przez ptaki powierzchniach skał o ekspozycji południowej lub południowo-wschodniej;



zbiorowisko Ramalina terebrata także zasiedla stoki o ekspozycji
południowej lub południowo-wschodniej, lecz preferuje powierzchnie
bardziej strome lub zupełnie pionowe;



zbiorowisko Acarospora macrocyclos, Huea coralligera, Rhizoplaca
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asidophora i Caloplaca sublobulata tworzy się na żwirze zalegającym na
brzegach morskich oraz u podnóża przybrzeżnych skał;

2. zbiorowiska naziemne – charakteryzują się różnorodną strukturą i składem
florystycznym, zależnie od stabilności podłoża, jego zasobności w azot i fosfor oraz
dostępności wody; inne czynniki, takie jak ekspozycja na wiatr, długość zalegania
pokrywy śnieżnej, stromość zbocza, na którym się znajdują, również mogą mieć
modyfikujący wpływ na te zbiorowiska; wyróżniane są następujące typy zbiorowisk
naziemnych:
a) zbiorowiska z roślinami naczyniowymi:


zbiorowisko Deschampsia antarctica – Colobanthus quitensis pojawia się
najczęściej na otoczakach i umiarkowanie wilgotnych glebach nadmorskich
równin

o

ekspozycji

północnej;

zbiorowisko

to

tworzą

szeroko

rozpowszechnione murawy lub małe kępy pomiędzy mchami, takimi jak
Sanionia uncinata, Bryum pseudotriquetrum czy Polytrichum piliferum lub
występuje jako dodatkowy składnik zbiorowiska porostów z Usnea
antarctica; w pobliżu ptasich kolonii zmniejsza się w tym zbiorowisku
udział Colobanthus quitensis, a wzrasta ilość nitrofilnych glonów
i cyjanobakterii;


zbiorowisko Deschampsia antarctica – Prasiola crispa występuje w pobliżu
kolonii pingwinów na łagodnych zboczach moren lub pagórków, gdzie
spływa woda wraz z ptasimi fekaliami; na płaskich powierzchniach
wzbogaconych dopływem nutrientów z ptasich kolonii obok Deschampsia
antarctica pojawiają się w znacznych ilościach cyjanobakterie, aerofityczny
glon Prasiola crispa oraz mech Sanionia uncinata;

b) zbiorowiska z przewagą mszaków:


zbiorowisko Warnstorfia laculosa, W. sarmentosa i Sanionia uncinata
pojawia się w miejscach, w których występują zastoiska wody,
na peryferycznych obszarach płatów śniegu, w zagłębieniach terenu,
na brzegach strumieni i zbiorników wodnych; wykazuje ono różny poziom
zapotrzebowania na wodę [Ochyra 1998]; w pojedynczych płatach z reguły
dominuje jeden gatunek, zaś inne gatunki stanowią jedynie mało istotny
dodatek; w miejscach stale zalanych wodą dominuje zbiorowisko
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z Warnstorfia laculosa; W. sarmentosa dominuje z kolei w zbiorowiskach
rozwijających się w miejscach wilgotnych, ale okresowo zalewanych przez
wodę, formujących się na otoczakach tworzących stoki wzniesień;
zbiorowisku tego typu często towarzyszą porosty;


zbiorowisko Sanionia uncinata tworzy się na bardziej suchych stanowiskach
lub na obrzeżach terenów bagiennych, zwykle na podłożu kamienistym;
może ono pokrywać rozległe obszary płaskiego lądu rozciągające się wzdłuż
wybrzeży lub między morenami lodowców; zbiorowisko to przyczynia się
w sposób ciągły do tworzenia pokładów torfu [Gimingham, Lewis Smith
1970] i zaliczane jest do subformacji mszystych dywanów;



zbiorowisko Brachythecium austrosalebrosum – Syntrichia filaris formuje
się nad brzegach kanałów, którymi spływa woda z topniejących lodów
i śniegów lub na wilgotnych skalistych zboczach w pobliżu ujścia
strumienia; tworzące je mchy rosną w dużych poduszkowych skupieniach,
które łączą się tworząc rozległe, bujne skupienia nad brzegami strumieni;



zbiorowisko Bryum pseudotriquetrum – Sanionia uncinata tworzy się
na glebie nad brzegami strumieni, gdzie formuje niewielkie płaty;



zbiorowisko Andreaea gainii i A. depressinervis zasiedla osłonięte od wiatru
zbocza rumowisk skalnych z głazami, gdzie istnieje możliwość akumulacji
gleby mineralnej;



zbiorowisko Polytrichastrum alpinum – Ochrolechia frigida najczęściej
pojawia się na wilgotnej glebie u podnóża ścian skalnych lub na bardziej
stromych powierzchniach, takich jak szczyty moren lodowcowych; rozwija
się ono w formie zwartych muraw Polytrichastrum alpinum, często
na skutek połączenia się kolistych kolonii; w kolejnych stadiach sukcesji lub
w bardziej suchych miejscach mchy są atakowane przez porosty
epibriofityczne towarzyszące gatunkowi Polytrichastrum alpinum;

c) zbiorowiska z przewagą porostów:


zbiorowisko Usnea antarctica tworzy się głównie na szczytach moren,
na grzbietach wzniesień oraz na pagórkach; spotykane jest też na niżej
położonych terenach, na żwirowym lub kamienistym podłożu w miejscach
mniej osłoniętych lub eksponowanych na działanie wiatru, gdzie
U. antarctica towarzyszy Deschampsia antarctica;
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zbiorowisko porostów krzaczkowatych z udziałem takich gatunków, jak
Stereocaulon alpinum, Usnea antarctica, Sphaerophorus globosus czy
Cetraria aculeata spotykane jest głównie w miejscach osłoniętych od wiatru,
w których panują szczególnie sprzyjające warunki;



zbiorowisko nitrofilnych naziemnych mchów i porostów, w których
dominują następujące gatunki: Syntrichia princeps, Xantoria candelaria,
Caloplaca citrina, Physconia muscigena, Lecanora expectans i Caloplaca
tiroliensis, a także aerofityczny glon Prasiola crispa, rozwija się na terenach
opuszczonych kolonii pingwinów.

Ogólnie więc można stwierdzić, iż pomimo pozornego ubóstwa gatunkowego tundra
antarktyczna jest dość zróżnicowana i interesująca pod względem klasyfikacji
zbiorowisk roślinnych, czego przykładem jest Rycina 8.

RYC. 8 Fragment tundry antarktycznej z Omphalina pyxidata [fot. M. Olech]

3.2.2.9. Zatoka Admiralicji – ogólna charakterystyka
Zatoka Admiralicji jest największą zatoką Wyspy Króla Jerzego. Jest ona fiordem,
który otwiera się szeroko na południe, na Cieśninę Bransfielda. Linia prosta łącząca
Demay Point i Syrezol Rocks jest uważana za granicę zatoki. Centralny basen zatoki
w przekroju ma kształt litery „U” i stanowi tak zwaną dolinę żłobową. Jej dno jest
muliste i obniża się w kierunku południowym. Charakterystyczna jest dla niej również
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obecność wielu moren bocznych oraz progi, które odpowiadają wcześniejszym okresom
recesji lodowca. W północnej części Zatoka Admiralicji dzieli się na trzy odnogi:
Ezcurra, MacKellar i Martel, które z morfologicznego punktu widzenia w stosunku do
głównego basenu stanowią wiszące doliny. Linia brzegowa całej zatoki jest bardzo
zróżnicowana i nieomal w połowie uformowana przez lodowiec. Charakterystyczna dla
linii brzegowej jest też obecność niewielkich zatoczek tworzących się w miejsce
cofającego się lodowca, które obecnie często są oddzielone od morza przez nieregularne
moreny czołowe i ławice piaskowe. W obrębie takich obszarów następuje intensywny
dopływ wody wytapiającej się spod lodowców. Długość linii brzegowej Zatoki
Admiralicji wynosi 83,4 km, jej średnia głębokość to 201,7 metrów, a całkowita
powierzchnia to 112,08 km2 [Rakusa-Suszczewski et al. 1993a].
Powierzchnia Zatoki Admiralicji wynosi 122 km2, a maksymalna głębokość sięga
500 m. Do wnętrza tej zatoki, otwartej na Cieśninę Bransfielda, napływają wody ze
wschodu pochodzące z Morza Bransfielda. Całkowitą powierzchnię zlewni zatoki
szacuje się na 361 km2 [Marsz, Rakusa-Suszczewski 1987], w tym powierzchnia lądu
zajmuje 239 km2. Wyznaczona granica zlewni poprowadzona została po kulminacji
terenu oraz kopuł lodowych otaczających Zatokę Admiralicji.
Wolne od lodu powierzchnie stanowią około 9% terenu zlewni (20,7 km2).
Wyróżnia się dwa rodzaje tych obszarów – nunataki i oazy [Marsz, Rakusa-Suszczewski 1987, Marsz 2000].
Charakterystyczna dla wód Zatoki Admiralicji jest cyrkulacja mas wodnych.
Czynnikiem determinującym kierunek oraz prędkość powierzchniowych prądów zatoki
są wiatry. W głównej części zatoki szybkość prądów powierzchniowych waha się od 30
do 50 cm/s, zaś lokalnie może przekraczać 100 cm/s, natomiast ich głębokość osiąga
zwykle 25 m. Prędkość powierzchniowych prądów wzdłuż brzegów jest mniejsza,
działalność wiatru jest tam bowiem częściowo uwarunkowana ukształtowaniem terenu.
Wody z Zatoki Admiralicji do Cieśniny Bransfielda w powierzchniowej warstwie płyną
głównie wzdłuż wschodniego brzegu zatoki. W sytuacji, kiedy prędkość wiatru spada
poniżej 3 m/s głównym czynnikiem wywołującym prądy powierzchniowe są pływy.
Wgłębne prądy zatoki, prowadzące do wynoszenia wody z Cieśniny Bransfielda,
przemieszczają się z prędkością od 30 do 50 m/s, zapewniając wraz z prądami
powierzchniowymi stałą cyrkulację wody w zatoce [Pruszak 1980]. Maksymalna
temperatura wód w centrum zatoki wynosi 3,10 a minimalna -1,90°C. Roczne wahania
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temperatury w wodach zatoki nie przekraczają 5°C. Latem, w bezwietrzne dni, woda w
strefach przybrzeżnych może się ogrzać do temperatury 5,3°C, lecz w pobliżu
lodowców pozostaje ona nawet wtedy ujemna (-1,6°C). Ze względu na dość intensywne
mieszanie w obrębie zatoki nie zaobserwowano występowania termokliny. Zasolenie
wód w centrum zatoki waha się od 32,00 do 34,62 ‰. Latem ulega ono znacznym
zmianom ze względu na intensywny dopływ wód z lądu oraz na spływ lodowców
w warstwach powierzchniowych strefy przybrzeżnej zasolenie waha się od 16,4 do
34,16 ‰ [Szafrański, Lipski 1982].

Glony wód Zatoki Admiralicji
Plankton roślinny w wodach zatoki jest silnie rozwinięty i bytuje głównie
w warstwie powierzchniowej oceanu, na głębokości 1 – 10 m. Jego szczególne
zagęszczenie występuje na głębokości 5 – 6 m. Plankton ten jest podstawą lądowych
i morskich łańcuchów troficznych jako pokarm różnych gatunków skorupiaków
planktonicznych. Maksymalna ilość planktonu roślinnego obserwowana jest zawsze po
okresach bezwietrznych [Ligowski, Kopczyńska 1993]. Jak podaje Kopczyńska [1980,
1981] w czasie lata plankton roślinny zdominowany jest przez nanoplanktonowe
wiciowce, prazynofity, kryptofity oraz „monady”, które w sumie stanowią 75 – 90 %
wszystkich glonów zatoki.
W wodach Zatoki Admiralicji występuje 121 taksonów mikrofitobentosu.
W większości są to okrzemki posiadające zdolność do wiązania się z podłożem, rzadziej
glony z klasy Silicoflagellatae. Stwierdzono, że okrzemki pojawiają się na dnie zatoki
do głębokości 100 – 150 m. Są one ważnym składnikiem pokarmu kryla Euphausia
superba [Ligowski 1994].
Makrofitobentos z Zatoce Admiralicji reprezentuje 36 taksonów. Wyróżniono
20 gatunków krasnorostów, 10 gatunków plechowców, 5 gatunków zielenic oraz
1 gatunek chryzolitu. Makroglony kolonizują dno zatoki do głębokości 90 – 100 m
i pokrywają około 30 % powierzchni dna zatoki [Zieliński 1981, 1990, Rakusa-Suszczewski, Zieliński 1993]. Glony te posiadają zdolność do akumulacji sodu i potasu
oraz niektórych metali ciężkich [Rakusa-Suszczewski, Zieliński 1993].

Fauna Wyspy Króla Jerzego
Lądowa fauna Antarktyki jest niezwykle uboga. Stali mieszkańcy wysp Morskiej
43

Antarktyki to bezkręgowce i pierwotniaki – wrotki, nicienie, niesporczaki, roztocza,
skoczogonki, skorupiaki. Ich środowisko życia stanowi gleba, mchy oraz zbiorniki
słodkowodne.
Ponadto na terenie Wyspy Króla Jerzego gniazduje latem łącznie 13 gatunków
ptaków, z czego 3 to gatunki pingwinów z rodzaju Pygoscelis – Pygoscelis adeliae,
P. papua oraz P. antarctica, a 10 gatunków to ptaki latające - Daption capense,
Macronectes giganteus, Oceanites oceanicus, Fregetta tropica, Chionis alba,
Catharacta maccormicki, C. antarctica, Larus dominicanus, Phalacrocorax [atriceps]
bransfieldensis oraz Sterna vittata. W samej Zatoce Admiralicji występuje 8 gatunków
ptaków gniazdujących [Myrcha 1993, Soave et al. 2000, Sander et al. 2005].
Płetwonogie, ssaki wszechstronnie przystosowane do życia w środowisku wodnym,
lecz prowadzące rozród na lądzie, w rejonie Wyspy Króla Jerzego reprezentowane
są przez pięć gatunków – Mirounga leonina, Leptonychotes weddellii, Arctocephalus
gazella, Lobodon carcinophagus oraz Hydrurga leptonyx. Wśród tych gatunków
corocznie rozmnażają się w rejonie Zatoki Admiralicji foki Weddella (Leptonychotes
weddellii) oraz słonie morskie (Mirounga leonina). Płetwonogie czerpią pokarm
z oceanu, przy czym dla słoni morskich głównym jego źródłem są ryby i głowonogi,
a dla pozostałych gatunków – kryl. Jedyny drapieżnik wśród występujących w rejonie
zatoki płetownogich, Hydrurga leptonyx, poluje głownie na pingwiny, rzadziej na
młodsze osobniki fok [Rakusa-Suszczewski 1993b, Salwicka 1998].
W przeciwieństwie do lądu, życie, jakie rozwinęło się w Oceanie Południowym jest
niezwykle bogate, między innymi dzięki temu, że jego wody są niezwykle zasobne
w substancje odżywcze, takie jak związki fosforu i azotu oraz krzemionka, a także w
tlen. Widoczny jest w związku z tym silny rozwój planktonu roślinnego, bytującego
głównie w warstwie powierzchniowej oceanu. Plankton ten, a w szczególności
okrzemki planktonowe, ma kluczowe znaczenie w produkcji pierwotnej, jest podstawą
lądowych i morskich łańcuchów troficznych jako pokarm różnych gatunków
skorupiaków planktonicznych, w tym kryla (Euphasia superba) [Ligowski 1998].
Kryl z kolei stanowi ważne źródło pokarmu dla wielu innych organizmów –
– wielorybów, ryb, ptaków oceanicznych, fok i kalmarów [Ross, Quetin 1986].
Również dno Oceanu Antarktycznego charakteryzuje sie dużą różnorodnością form
organizmów żywych. Zamieszkuje je szereg organizmów bentosowych, które
charakteryzują się bogactwem gatunkowym, dużym zagęszczeniem i znaczą biomasą,
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a także wysokim udziałem gatunków endemicznych. Ze względu na jednorodność
panujących w wodach Oceanu Południowego warunków fizycznych oraz na łatwość
dyspersji razem z prądem cyrkumpolarnym fauna bentosowa Antarktyki składa się
głownie z gatunków cyrkumantarktycznych. Na dnie Oceanu Antarktycznego żyją
różne gatunki koralowców, gąbki, wieloszczety. Spotkać tam można również
szkarłupnie, mszywioły, skorupiaki i mięczaki [Jażdżewski, Siciński 1998].
Ichtiofauna Antarktyki jest reprezentowana przez 275 gatunków, zaś w samym
rejonie Szetlandów Południowych zanotowano 104 gatunki należące do 20 rodzin.
Wśród ryb antarktycznych dominują gatunki bentosowe (63,2%). Charakterystyczną
cechą fauny ryb Antarktyki jest endemizm – około 70% rodzajów i 95% gatunków jest
endemicznych. Ichtiofauna Zatoki Admiralicji była wnikliwie badana przez polskich
biologów. Spośród gatunków spotykanych w rejonie Szetlandów Południowych
39 gatunków należących do 10 rodzin pojawiało się w Zatoce Admiralicji. Jak wynika
z badań wody zatoki są tymczasowym środowiskiem życia dla wielu ryb pomiędzy fazą
pelagialną a demersalną ich cykli życiowych (np. Notothenia rossii i G. gibberifrons),
zaś takie ryby jak Harpagifer antarcticus, Lepidonotothen nudifrons i Trematomus
newnesi w Zatoce Admiralicji kończą swoje cykle życiowe [Kulesz 1998].

Wzajemne zależności między lądowym i morskim ekosystemem
Wyspy Króla Jerzego
Funkcjonowanie ekosystemu lądowego wyspy, zarówno w pasie przybrzeżnym, jak
i w głębi wyspy, jest zależne od produkcji ekosystemu morskiego oraz od szybkości
i efektywności transportu biogenów i martwej materii organicznej z morza na ląd
[Rakusa-Suszczewski et al. 1993c].
Transport ten odbywa się między innymi na skutek działania wiatru oraz fal, które
wyrzucają na brzeg tysiące ton szczątków makroglonów. Są one następnie przenoszone
przez wiatr, dzięki czemu następuje wzbogacanie ubogich w substancje odżywcze gleb
antarktycznych w cenne substancje mineralne i organiczne. Znaczną rolę odgrywa także
transport organizmów wraz z prądami morskimi w pobliżu lądu, a szczególnie
przemieszczanie się obunogów z gatunku Euphausia superba, stanowiących główne
źródło pokarmu dla większości zwierząt zamieszkujących Antarktykę. Kryl wraz
z rybami stanowi zasadniczą część materii organicznej wynoszonej przez ptaki i ssaki
na brzeg w postaci fekaliów [Zieliński 1981, 1990; Rakusa-Suszczewski 1999].
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Obecność lądu ma z kolei wpływ na funkcjonowanie morskiego ekosystemu w pasie
przybrzeżnym poprzez zmianę warunków hydrologicznych związaną ze spływem
słodkiej wody oraz zawiesiny mineralnej. Ląd to również miejsce gniazdowania oraz
rozrodu wszystkich ptaków, a także większości ssaków morskich, co sprawia z kolei, że
do przybrzeżnych wód dostają się substancje organiczne zwiewane i spłukiwane z lądu
[Rakusa-Suszczewski 1995].
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4. Cyrkulacja atmosfery i prądy morskie
Zarówno masy powietrza atmosferycznego, jak i wody oceanu światowego znajdują
się w ciągłym ruchu. Wraz z nimi mogą się przemieszczać różnego typu
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Niektóre z nich osiągają jedynie
zasięg lokalny, inne zaś mogą rozprzestrzeniać się na skalę globalną. Skażenia
radioaktywne zaliczane są do drugiej grupy – mogą one przemieszczać się na bardzo
szeroką skalę, w wyniku czego dochodzi do powstania tzw. globalnego opadu
promieniotwórczego. Mając to na uwadze poniżej przedstawiono w zarysie przebieg
ruchów mas powietrza atmosferycznego oraz krążenia wody w oceanie światowym.
Rozkład

temperatur

na

powierzchni

Ziemi

jest

nierównomierny.

Ilość

absorbowanego przez układ Ziemia-atmosfera promieniowania słonecznego w niskich
szerokościach geograficznych znacznie przekracza jego straty, które są związane
z wypromieniowywaniem. Z kolei wysokie szerokości geograficzne charakteryzują się
ujemnym bilansem radiacyjnym, co oznacza, że ilość wypromieniowywanej energii jest
większa niż energii pochłanianej. Taki stan jest częściowo regulowany przez cyrkulację
atmosferyczną oraz prądy morskie [Kożuchowski et al. 2005].
Głównym mechanizmem napędzającym ruchy mas powietrza atmosferycznego
Ziemi są różnice w bilansie radiacyjnym jej poszczególnych obszarów. Ogrzane
w strefie równikowej powietrze ulega wznoszeniu i oziębia się adiabatycznie. Powstają
w nim wtedy chmury konwekcyjne. Powietrze to dociera następnie do tropopauzy, która
jest stabilna i nie ma ono możliwości pokonania jej. Dzięki ruchowi obrotowemu Ziemi
powietrze znad równika nie dociera do biegunów, lecz jedynie do zwrotników. W tej
strefie powietrze, które stopniowo ochładzało się radiacyjnie i podlegało konwergencji
mas ze względu na zmniejszanie się promienia Ziemi, osiada i, podczas adiabatycznego
ogrzewania, osusza się. Osiadające powietrze rozpływa się przy powierzchni Ziemi
i w znacznej mierze podąża ku równikowi nabierając po drodze wilgoci. Cyrkulacja ta
zwana jest komórką Hadleya, jedną z trzech komórek cyrkulacyjnych atmosfery
ziemskiej. Cyrkulacja w tej komórce jest dodatkowo wzmacniana przez uwalniane
w czasie kondensacji znacznych ilości pary wodnej ciepło utajone. Część masy
powietrza, które opada nad zwrotnikami nie powraca w stronę równika, lecz kieruje się
ku biegunom, zasilając w ten sposób drugą z komórek cyrkulacyjnych zwane komórką
Ferrela. Powietrze płynące od zwrotników około 60º szerokości geograficznej styka się
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z powietrzem pochodzącym z okolic biegunów. Obie masy nie mieszają się ze względu
na duży kontrast termiczny. Na ich granicy tworzy się tzw. Front Polarny. Powietrze
płynące od zwrotników wznosi się do górnych warstw troposfery i powraca w okolice
swego pochodzenia. Ostatnia komórka wyróżniana w ogólnej cyrkulacji atmosferycznej
Ziemi to komórka polarna. Powietrze krąży w niej w kierunku przeciwnym do komórki
Farrela [Kożuchowski et al. 2005].
Na granicy między komórką Ferrela a komórka polarną w górnych warstwach
troposfery powstaje silny wiatr zachodni, tzw. polarny prąd strumieniowy. Drugi prąd
strumieniowy, tzw. podzwrotnikowy, jest związany z przemieszczaniem się mas
powietrza między komórkami Ferrela i Hadleya. Opływają one kulę ziemską, a ich
długości wynoszą setki tysięcy kilometrów. Prędkość wiatru w rdzeniu takiego prądu
przekracza 100 km/h, jego miąższość wynosi kilka, a szerokość setki kilometrów
[Kożuchowski et al. 2005].
Kontynent Antarktydy otaczają wody trzech oceanów: Spokojnego, Atlantyckiego
i Indyjskiego. Po przekroczeniu granicy Konwergencji Antarktycznej ich charakter jest
zbliżony i z tego względu są one czasem wyodrębniane jako Ocean Antarktyczny lub
Ocean Południowy. Powierzchnia tego oceanu to około 35 106 – 36 106 km2 i stanowi
ona w przybliżeniu 10% powierzchni światowych oceanów. Zjawiska zachodzące
w tym oceanie mają swoje źródło w cyrkulacji wiatrowej (powierzchniowej) oraz
tremohalinowej (głębinowej) [Ligowski 1994].
Cyrkulacja atmosferyczna wpływa bezpośrednio na krążenie wody w oceanie
światowym. Wiatry wiejące nad oceanami wprawiają w ruch powierzchniową warstwę
wody powodując tworzenie się wielkoskalowych prądów powierzchniowych. Prądy te
płyną według niemal niezmiennych tras, na co niebagatelny wpływ ma z pewnością
fakt, iż gęstość wody jest około 1000 razy większa od gęstości powietrza. Tak znaczna
masa raz wprawiona w ruch ma dużą bezwładność, która pozawala na utrzymanie
przepływu

przez

dłuższy czas.

Kierunek

przepływu

prądów morskich

jest

modyfikowany przez wzajemne oddziaływanie ze sobą tych prądów oraz przez
sezonowe zmiany kierunków przeważających wiatrów. Ponieważ tarcie między wodą
oceaniczną a dnem jest niewielkie, dlatego przemieszczająca się woda jest odchylana
w wyniku działania siły Coriolisa w podobny sposób jak masy powietrza
atmosferycznego, lecz z większą siłą ze względu na swą znaczną masę. Najbardziej
ogólny schemat cyrkulacji wód morskich na Ziemi można przedstawić w następujący
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sposób – na półkuli północnej, w strefie wiatrów zachodnich (40-50ºN) strumień wody
przemieszcza się na prawo pod kątem 45º w stosunku do kierunku wiatru dopóki nie
dotrze do wschodniego brzegu oceanu. Masy wody zgromadzone pod wschodnim
i zachodnim brzegiem oceanu przez stałe wiatry zachodnie i pasaty przemieszczają się
odpowiednio na południe i północ. W oceanach na półkuli południowej strumień wody
odchyla się o 45º na lewo w stosunku do kierunku wiania pasatów i wiatrów
zachodnich. Na półkuli południowej masy wody zbierające się pod wschodnim
brzegiem oceanów przepływają na północ, zaś wody zbierające się pod brzegiem
zachodnim płyną na południe. Na półkuli północnej taki ruch odbywa się zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, a na półkuli południowej przeciwnie do tego ruchu. Taki
zamknięty układ prądów morskich nazywa się systemem cyrkulacji powierzchniowej.
Na południowych akwenach Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego prądy
powierzchniowe napędzane wiatrami zachodnimi nie napotykają przeszkód w postaci
kontynentów i dzięki temu mogą okrążać Ziemię tworząc wokół Antarktydy tzw. Dryf
Wiatrów Zachodnich [Duxbury et al. 2002].
Oprócz

ruchu

warstw

powierzchniowych

wody

w

oceanie

światowym

przemieszczają się także w głębiej położonych warstwach. Jak podaje Stanton [1991] są
dwa główne źródła wód sięgających głębokich poziomów oceanów. Są to wody
zapadające się na obszarze Północnego Atlantyku w Morzu Norweskim oraz wokół
kontynentu antarktycznego, szczególnie w Morzu Weddella. Formowanie się tych
gęstych mas wody wymaga złożonych warunków sezonowych, powodujących w Morzu
Norweskim intensywne ochładzanie wód powierzchniowych, podczas gdy w obrębie
kontynentu antarktycznego znaczne zwiększenie zasolenia ze względu na odrzucanie
soli podczas formowania się lodu morskiego [Ligowski 1994].
W Morzu Weddella na skutek mieszania się wody okołobiegunowej z wodami
szelfowymi powstaje najgęstsza z wód spotykanych w oceanie światowym, tzw.
Antarktyczna Woda Przydenna, która charakteryzuje się zasoleniem 34,6‰,
temperaturą -1,9ºC oraz gęstością 1,0279 g/cm3. Spływa ona w dół kontynentalnego
szelfu Antarktyki, a po przepłynięciu blisko dna ok. 12 000 km na północ dociera do 40
stopnia szerokości geograficznej północnej. Podobnie przemieszczają się, z tym że
w kierunku południowym, masy wód głębinowych powstające na północy w Morzu
Norweskim. Są one ponadto częściowo przenoszone do wszystkich oceanów, dlatego
też większość wód przydennych oceanu światowego pochodzi z obszarów polarnych
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[Ligowski 1994].
Cyrkulacja powierzchniowa w Oceanie Południowym związana jest między innymi
z istnieniem wiatrów wschodnich wywoływanych przez masy powietrza, które spływają
z lodowej kopuły kontynentu antarktycznego. Prąd, który w ten sposób powstaje to tzw.
Dryf Wiatrów Wschodnich. Główny prąd antarktycznego systemu podbiegunowego to
Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, który płynie w kierunku wschodnim. Jego
powierzchniowa część to tzw. Dryf Wiatrów Zachodnich. Wywołują go silne i częste na
tym obszarze wiatry zachodnie, jak również licznie występujące układy niżowe. Między
Dryfem Wiatrów Zachodnich a Dryfem Wiatrów Wschodnich występuje strefa zwana
Dywergencją Antarktyczną, w której wody wgłębne wydobywane są na powierzchnię.
Z kolei dalej na północ występują kolejno dwie strefy konwergencji, czyli miejsc, gdzie
dochodzi do kontaktu zimnych antarktycznych wód powierzchniowych z wodami
cieplejszymi płynącymi z północy. Wysokie ciśnienie powietrza na tych obszarach
sprawia, że wody powierzchniowe zstępują w głąb oceanu. Strefa znajdująca się
pomiędzy Antarktyką a Konwergencją Antarktyczną to strefa antarktyczna, zaś strefa
między Konwergencją Antarktyczną a Konwergencją Podzwrotnikową to strefa
subantarktyczna. W strefie antarktycznej występują na powierzchni masy wodne, które
w obszarze Konwergencji Antarktycznej ulegają zapadaniu się jako tzw. Antarktyczna
Woda Pośrednia. Wody te docierają do 20 stopnia szerokości geograficznej północnej.
Z kolei około 40 stopnia szerokości geograficznej południowej, między masami
Antarktycznej Wody Przydennej i Antarktycznej Wody Pośredniej wypływa na
powierzchnię Północnoatlantycka Woda Głębinowa. Jej dopływ zapewnia stałe
dostarczanie do Oceanu Południowego soli odżywczych oraz ma ogromny wpływ na
poziom produkcji biologicznej w Antarktyce [Ligowski 1994].
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5. Globalny opad promieniotwórczy
W środowisku naturalnym występuje wiele izotopów promieniotwórczych. Jak
stwierdził Jaracz [2001]: „Życie zanurzone jest w morzu naturalnego promieniowania
jonizującego”. Źródłem części tego promieniowania są pierwiastki należące do
naturalnych szeregów promieniotwórczych, mogące pochodzić ze skał skorupy
ziemskiej, gleby lub wód głębinowych i powierzchniowych. Inne izotopy radioaktywne
powstają na skutek oddziaływania promieniowania kosmicznego z cząstkami zawartymi
w atmosferze ziemskiej. Te naturalne pierwiastki radioaktywne spotkać można
wszędzie, poczynając od jądra naszej planety, a kończąc na najwyższych warstwach
atmosfery [Chruściel et al. 1999]. Przez miliardy lat były to jedyne źródła
radionuklidów w przyrodzie. Sytuacja ta uległa zmianie, gdy w latach 40-tych XX
wieku ludzie zaczęli na szeroką skalę wykorzystywać energię nuklearną. Spowodowało
to pojawienie się w obiegu sztucznych pierwiastków radioaktywnych, a także
doprowadziło do podniesienia się poziomu aktywności naturalnych substancji
promieniotwórczych, m.in. na skutek wydobywania i wykorzystywania rud uranu oraz
paliw kopalnych [Mietelski 1994]. Takie właśnie podwyższone aktywności noszą miano
skażeń radioaktywnych. Po wyniesieniu do atmosfery są one przenoszone na ziemię
w postaci opadu promieniotwórczego, na który składają się nuklidy wymywane przez
deszcze oraz opady suche. Wielkość takiego opadu zależy między innymi od dróg
przemieszczania się mas powietrza, zmienności występowania i natężenia opadów
atmosferycznych, rodzaju nuklidów i postaci, w jakiej występują, stopnia dyspersji
aerozoli, rodzaju powierzchni i innych czynników. Ze względu na wymienione powyżej
składowe stopień skażenia jest często bardzo nierównomierny nawet w obrębie jednego
obszaru

[Szymański

1999].

Według

Szepke

[1982]

ogólnoświatowy

opad

promieniotwórczy spowodowany jest wypadaniem z chmur promieniotwórczych
aerozoli i pyłów. W zależności od wysokości, na jaką zostaną one wyniesione mówi się
o się opadzie stratosferycznym i troposferycznym. Radionuklidy zdeponowane
w troposferze utrzymują się tam przez okres kilku dni, natomiast te, które zostaną
wyniesione do stratosfery usuwane są dopiero po kilku miesiącach lub nawet latach.
Chociaż opad radioaktywny powstały np. na skutek wybuchu jądrowego ma w dużej
mierze charakter lokalny, gdyż opady deszczu powodują przyspieszenie usuwania
radionuklidów

z

atmosfery,

to

powstają

w

ten

sposób

również

skażenia
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rozprzestrzeniające się za pośrednictwem atmosfery na skalę globalną. Zgodnie
z modelem wymiany stratosferyczno-troposferycznej powietrze przedostaje się do
stratosfery w rejonach tropikalnych, gdzie jest ogrzewane. Podnosi się ono do pułapu
tropopauzy (około 17 km), a czasem nawet wyżej i pozostając na tej wysokości
przesuwa się stopniowo w kierunku biegunów. Obszar tropopauzy jest niżej położony
nad biegunami niż nad równikiem, a sama strefa w umiarkowanych szerokościach
geograficznych nie ma charakteru ciągłego, co pokazane jest na Rycinie 9. Czynniki te
ułatwiają

przemieszczanie

się

mas

powietrza

ze

stratosfery do

troposfery.

W nieciągłościach tropopauzy pojawiają się prądy powietrzne zwane prądami
strumieniowymi (jet streams), którym towarzyszy burzliwe mieszanie powietrza.
Zaobserwowano zróżnicowanie w transferze radionukliów z niższych warstw
stratosfery w zależności od pory roku – najbardziej gwałtownie proces ten zachodzi
zimą i wczesną wiosną. Przeciętny okres deponowania pierwiastków radioaktywnych
w stratosferze zależy od położenia szerokości geograficznej, pory roku oraz od
wysokości, na jaką cząstki zostały wyniesione [Eisenbud 1987].

RYC. 9 Prądy konwekcyjne w atmosferze ziemskiej oraz rozkład tych warstw atmosfery,
w których możliwe jest przenoszenie skażeń promieniotwórczych
[wg Eisenbud 1987]
Literą „J” oznaczono obszary występowania prądów strumieniowych (tzw. jet streams).
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Pierwiastkami radioaktywnymi może także zostać skażona gleba. Zanieczyszczenie
takie może być wynikiem deponowania skażeń zawartych wcześniej w atmosferze lub
w morzu, lub też może pochodzić ze składowanych na lub pod ziemią odpadów
radioaktywnych. Z gleby zanieczyszczenia mogą przedostawać się znów do atmosfery
lub wody na skutek erozji i transportu przez wiatr. Mogą też być deponowane
w tkankach roślinnych [Eisenbud 1987].
Poza przenoszeniem cząstek radioaktywnych przez atmosferę możliwa jest także
migracja radionuklidów na znaczne odległości drogą morską. Wody oceanów ulegają
ciągłemu mieszaniu, szczególnie w warstwie powierzchniowej, a na skutek działalności
licznych prądów morskich zdeponowane lokalnie izotopy radioaktywne znajdowane są
w wodach całej Ziemi (Ryc. 10) [Eisenbud 1987].

RYC. 10 Rozkład głównych powierzchniowych prądów morskich na kuli ziemskiej
[wg Eisenbud 1987]

Głównymi źródłami skażeń radioaktywnych w środowisku badanego obszaru
są izotopy promieniotwórcze, które dostały się do atmosfery na skutek:
→ 423 wybuchów jądrowych przeprowadzonych w latach 1945 – 1980; ich łączna moc
odpowiada eksplozji o mocy 545,4 Mt TNT [UNSCEAR 1982], przy czym
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zdecydowana większość poligonów atomowych znajdowała się na północ
od równika [Szepke 1982];
→ katastrofy amerykańskiego satelity wyposażonego w izotopowy zespół zasilania
SNAP 9-A; do wypadku tego doszło nad Madagaskarem 21.04.1964 r. na wysokości
około 45 km; w wyniku tego zdarzenia do stratosfery przedostało się 6,3 · 1014 Bq
238

Pu z czego 95% opadło na powierzchnię Ziemi przed rokiem 1970 [Eisenbud

1987].
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6. Promieniotwórczość – podstawowe wiadomości
Wiele występujących w przyrodzie, jak i otrzymywanych na drodze sztucznych
procesów, jąder atomowych podlega samoistnym lub wymuszonym przemianom
jądrowym. Te reakcje, które zachodzą samorzutnie określane są mianem rozpadu
promieniotwórczego. Stwierdzono, iż promieniotwórcze są wszystkie pierwiastki
cięższe od bizmutu oraz promet i technet. Wiele pierwiastków ma naturalne izotopy
promieniotwórcze. Naturalnie występujące w przyrodzie ciężkie izotopy radioaktywne
tworzą trzy szeregi promieniotwórcze: uranowy, torowy i aktynowy. Człony tych
szeregów stanowią pierwiastki będące produktami kolejno po sobie następujących
przemian α lub β [Szymański 1996].
Podstawową

wielkością

charakteryzującą

rozpad

promieniotwórczy

jest

prawdopodobieństwo jego wystąpienia, którego miarą jest stała zaniku (λ) lub jej
odwrotność, czyli średni czas życia (τ):
τ = 1/λ
Przyjęło się jednak częściej charakteryzować rozpad promieniotwórczy przez czas
połowicznego zaniku, t1/2:
t1/2=ln2/ λ≈0,693τ

Jest to czas, po którym liczba jąder rozpadającej się substancji zmniejszy się do
połowy liczby początkowej.
Związek ten wynika z prawa rozpadu promieniotwórczego, wyrażającego się
zależnością:
N = N0 · e -λ t
gdzie:
N0 – początkowa liczba jąder atomowych,
λ – stała zaniku,
t – czas,
N – statystycznie oczekiwana liczba jąder atomowych, które pozostały z początkowej
liczby po upływie czasu t.

Należy dodać, iż prawo to ma charakter statystyczny, a liczba rozpadów podlega
fluktuacjom – niepewność statystyczna oczekiwanej liczby rozpadów jest równa
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pierwiastkowi z tej liczby.

Aktywność promieniotwórcza próby (A) rozumiana jest jako liczba rozpadów
zachodzących w jednostce czasu:
A = N/t

Oznaczenia analogiczne jak w powyższych równaniach.
Jednostką promieniotwórczości w układzie SI jest bekerel (Bq). Określa
on aktywność ciała promieniotwórczego i jest definiowany jako jeden rozpad w ciągu
sekundy [Skrzypczak, Szefliński 2002].

Samorzutne przemiany jądrowe zgodnie z regułą przesunięć Soddy'ego-Fajansa
mogą

zachodzić

na

kilka

ściśle

określonych

sposobów,

uwarunkowanych

występującymi w danym jądrze stosunkami energetycznymi. Najważniejsze spośród
nich to przemiany α, β i γ. W poniższych równaniach X oznacza jądro atomowe przed
przemianą, zaś Y jądro atomowe po przemianie. Pozostałe symbole to oznaczenia
następujących cząstek elementarnych:
e- – elektronu,
e+ – pozytonu,
ν – neutrino,
−

ν – antyneutrino,
γ – kwantu promieniowania elektromagnetycznego.

Samorzutne przemiany jądrowe [Szymański 1996]:

•

przemiana α – jest połączona z emisją jądra helu; w przemianie tej liczba masowa
(A) zmienia się o 4, a liczba atomowa (Z) o 2, co przedstawia poniższe równanie:

A
Z

X → ZA−−42Y + 24He

przemiana ta zachodzi z uwolnieniem z jądra czterech nukleonów; emitowane
w rozpadzie cząstki α mają określoną energię kinetyczną zawierającą się w przedziale
od 1,8 do 8,8 MeV, przy czym w badaniach próbek środowiskowych najbardziej
interesujący jest zakres od 4,0 do 5,7 MeV, w którym zawierają się energie cząstek
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α emitowanych przez takie radioizotopy, jak uran, tor, pluton, ameryk i rad [Mietelski
2003];

─

przemiana β – jest to przemiana, w której liczba masowa pozostaje bez zmian, zaś
liczba atomowa zmienia się o 1; przemiana ta może zachodzić na trzy sposoby:

A
Z

−

X → Z +A1Y + e − + ν rozpad beta minus

A
Z

X → Z −A1Y + e + + ν rozpad beta plus

A
Z

X + e − → Z −A1Y + ν wychwyt elektronu

w czasie przemian β emitowany jest z jąder atomowych strumień elektronów (i neutrin)
powstający pośrednio, w wyniku rozpadu wirtualnych bozonów pośredniczących
(przedstawione powyżej schematy odnoszą się do stanów początkowych i końcowych
opisywanych rozpadów bez wnikania w ten mechanizm); rozpad β rządzony jest
prawami oddziaływań słabych; ponieważ energia i pęd bozonu, jako stanu
niezwiązanego, dzieli się w sposób przypadkowy między produkty jego rozpadu,
obserwowane elektrony mają widmo ciągłe; charakteryzuje się ono pewną maksymalną
energią, która jest energią dostępną w rozpadzie [Mietelski 2003];

→ przemiana γ – przemiana ta przebiega bez zmiany liczb masowej i atomowej;
zmienia się jedynie stan energetyczny jądra; przebieg tej przemiany jest
następujący:

A
Z

X ∗ → ZA X + γ

promieniowanie γ to strumień fotonów, których energie zawierają się w przedziale od
kilkudziesięciu keV do kilku PeV; emitowane w rozpadach kwanty gamma mają
energie zawarte w znacznie mniejszym zakresie; interesującym z praktycznego punktu
widzenia dla badań próbek środowiskowych jest przedział energii kwantów gamma od
około 40 keV do około 3 MeV; obejmuje on energie zawarte między linią 46,5 keV
powstającą na skutek rozpadu

210

Pu, a linią 2614 keV pochodząca od

208

Tl;

promieniowanie γ od niżej energetycznego promieniowania rentgenowskiego rozdziela
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się na zasadzie umownej; przyjmuje się, iż promieniowanie γ emitowane jest z jądra
atomowego znajdującego się w stanie wzbudzonym, gdy pozbywa się ono nadmiaru
energii, zaś promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku przeskoku elektronu na
wewnętrzną powłokę elektronową [Mietelski 2003]; promieniowanie gamma oddziałuje
z materią na trzy różne sposoby – poprzez efekt fotoelektryczny, efekt Comptona
i produkcję par elektronów e-e+ [Szymański 1999].
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7. Ochrona przyrody w Antarktyce
Ekosystemy lądowe i morskie Antarktyki tworzą unikalny w skali globu zespół
o delikatnej strukturze, której zniszczenie mogłoby mieć nieprzewidywalne w skutkach
konsekwencje dla całej planety. Mając to na uwadze, państwa-sygnatariusze Traktatu
Antarktycznego w czasie XI Spotkania Konsultacyjnego Państw-Stron Traktatu
Antarktycznego w Madrycie w 1991r. zadecydowały o objęciu obszaru Antarktyki
specjalną ochroną i całkowitym zakazem eksploatacji surowców mineralnych. Stało się
to na mocy Protokołu o Ochronie Środowiska (tzw. Protokołu Madryckiego) będącego
składową Układu Antarktycznego. Protokół ten pomaga w utrzymaniu unikatowego
charakteru rejonu antarktycznego, określając go jako naturalny rezerwat poświęcony
nauce [Machowski 1992].
Ponadto

ochronę

obszarów

antarktycznych

gwarantuje

System

Traktatu

Antarktycznego, który tworzony jest przez tekst samego traktatu, Protokół Madrycki
oraz dokumenty pokrewne, takie jak:
•

Reguły dot. Ochrony Antarktycznej Fauny i Flory (Agreed Measures for the
Conservation of Antarctic Fauna and Flora) utworzone w 1964 (w 1982 weszły
w życie);

•

Konwencja o Ochronie Fok Antarktycznych (Convention for the Conservation
of Antarctic Seals) utworzona w roku 1972;

•

Konwencja o Ochronie Żywych Zasobów Antarktyki (Convention for the
Conservation of Antarctic Marine Living Resources) stworzona w roku 1980;

•

Konwencja dot. Wydobycia Zasobów Mineralnych w Antarktyce (Convention
on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities) spisana w 1988
roku, nigdy nie weszła w życie; jej główne postulaty realizuje jednak Protokół
Madrycki.

Na mocy Protokołu Madryckiego został też ustanowiony Komitet Ochrony
Przyrody (Committee for Environmental Protection, CEP). W skład jego wchodzą
przedstawiciele wszystkich państw, które podpisały ten protokół. Te z państw-sygnatariuszy Traktatu

Antarktycznego, które nie przystapiły do

Protokołu

Madryckiego mają w Komitecie status Obserwatorów, podobnie jak Przewodniczący
Naukowego Komitetu na Rzecz Badań Antarktyki (Scientific Committee on Antarctic
Research, SCAR) oraz Przewodniczący Scientific Committee for the Conservation
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of Antarctic Marine Living Resources (SC-CAMLR), jak też innych organizacji
zaproszonych przez Komitet i zaakceptowanych podczas Spotkania Konsultacyjnego
Traktatu Antarktycznego (Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM). Komitet
zobowiązany jest zaprezentować raport z każdgo ATCM. Raport jest rozprowadzany
do Członków i Obserwatorów oraz publikowany w celu rozpowszechnienia jego
wyników. Komitet ma za zadanie służyć radą i formułować rekomendacje dla
Członków w stosowaniu postanowień Protokołu Madryckiego, włączając w to jego
aneksy, dla zwoływania Spotkań Konsultacyjnych Traktatu Antarktycznego oraz
spełnia wszystkie te funkcje, które związane są ze Spotkaniami Konsultacyjnymi
Traktatu Antarktycznego [Joyner 1998].
Na mocy postanowień tego protokołu wprowadzony został podział obszarów
chronionych leżących na południe od 60° szer. geogr. S na dwie kategorie:
1. Antarktyczny Obszar Specjalnie Chroniony (Antarctic Specially Protected Area,
ASPA), to obszar chroniony, na którego teren wejście jest zakazane, chyba, że jest
to uwzględnione w planie zarządzania danego terenu. Zgodnie z Aneksem V do
Protokołu o Ochronie Środowiska, obszary oznaczane dawniej jako SSSI (Site
of Special Scientific InterestSite of Special Scientific Interest) oraz SPA (Specially
Protected Area) zostały włączone do ASPA i ponownie zostały im nadane numery.
Miejsca te tworzone są w celu ochrony miejsc, na których prowadzone są lub
planowane badania naukowe, a gdzie istnieje ryzyko pokrywania się tematyki badań
lub negatywnego oddziaływania człowieka na prowadzoną działalność naukową.
Na terenie Wyspy Króla Jerzego istnieje pięć obszarów ASPA: No. 125 Fildes
Peninsula (całkowita powierzchnia 1,8 km2, utworzony głównie dla ochrony skał
kopalnych), No. 128 Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji (17,5 km2), No. 132 Potter
Peninsula (1,9 km2), No. 150 Ardley Island w Maxwell Bay (1,5 km2) i No. 151
Lions Rump (1,3 km2), których celem jest ochrona kolonii ptaków i legowisk
płetwonogich,

zapewnienie

ochrony

miejsc

ciekawych

pod

względem

geologicznym, geomorfologicznym i florystycznym oraz uchronienie przed
degradacją litoralu i obszarów limnicznych na lądzie [Rakusa-Suszczewski 1999,
Riffenburgh 2007].
W obrębie Oazy Schirmachera istnieje jeden obszar ASPA – No. 163 Lodowiec
Dakshin Gangotri, Ziemia Królowej Maud. Jego powierzchnia to 4,53 km2
[Management Plan for Antarctic Specially Protected Area No. 163 2005]
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2. Antarktyczny Obszar Specjalnego Zarządzania (Antarctic Specially Managed
Area, ASMA), zakładany w celu wspomagania planowania i koordynacji wszelkiej
aktywności na jego terenie, wsparcia i kooperacji między państwami Układu
Antarktycznego, unikania konfliktów i minimalizowania negatywnych skutków
działalności człowieka. Obszar ASMA może obejmować tereny, gdzie prowadzenie
działalności mogłoby spowodować wzajemną ingerencję lub kumulatywny wpływ
na środowisko, czy też na pomniki lub na miejsca o powszechnie uznawanej
wartości historycznej. Do wkraczania na obszary ASMA nie jest wymagane
zezwolenie. Wyspa Króla Jerzego posiada jeden obszar ASMA, obejmujący zlewnię
Zatoki Admiralicji. Całkowita powierzchnia ASMA, łącznie z wodami Zatoki
Admiralicji i Cieśniny Bransfielda obejmuje około 370 km2 [Rakusa-Suszczewski
1999].
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8. Materiały i metody
8.1. Charakterystyka materiałów wykorzystanych
w badaniach
Wykorzystany w pracy materiał został zebrany i częściowo oznaczony przez p. prof.
dr hab. Marię Olech w czasie wypraw antarktycznych Polskiej Akademii Nauk do Stacji
im. H. Arctowskiego w czasie antarktycznego lata 2005/2006 i 2006/2007 oraz
do indyjskiej stacji Maitri położonej na kontynencie antarktycznym w rejonie Oazy
Schirmachera na przełomie lat 2003/2004. W oznaczaniu materiału udział mieli również
p. mgr. Anna Jażdżewska (Amphipoda) i p. dr. Piotr Presler (Asteroidea).
Rozmieszczenie miejsc poboru prób przedstawiają Ryciny 11 i 12.
W przypadku prób pochodzących ze środowiska morskiego, w tym prób ptaków
i ssaków rozmnażających się na lądzie, lecz żerujących w morzu, miejsce poboru próby
nie niesie ze sobą dużej treści ważnych dla zrozumienia wyników. Inaczej jest jednak
w przypadku prób gleby oraz roślin i porostów zebranych w pobliżu miejsca poboru
gleby. Dlatego też w Tabeli 7 przedstawiono szczegółowe dane dotyczące miejsc
poboru prób gleby. Były to profile pochodzące z wyprawy na Wyspę Króla Jerzego
na przełomie 2005 i 2006.
Dla prób wprowadzono oznaczenia wskazujące zarówno na kolejny numer profilu,
jak również na kolejność warstw. Dla przykładu próba AF11 pochodzi z profilu
pierwszego, warstwy pierwszej od góry profilu, zaś AF12 również z profilu pierwszego,
z warstwy drugiej. Miąższość warstw wynosiła około 2 – 2,5 cm, a głębokość każdego
z profili to 10 cm, dlatego też w niektórych profilach występuje 5, zaś w innych
4 warstwy. Nadawanie kodów oznaczeń prób w przypadku roślin i porostów również
nie było przypadkowe. Zawiera się w nim zarówno miejsce poboru związane
z kolejnym profilem glebowym, jak i wskazanie na fakt, iż był to materiał inny niż
glebowy, zgodnie z Tabelą 7.
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RYC. 11 Położenie miejsc poboru prób w Antarktyce
- Oaza Schirmachera
- Wyspa Króla Jerzego

RYC. 12 Rozmieszczenie miejsc poboru prób na obszarze Wyspy Króla Jerzego
( - próby pochodzące ze środowiska lądowego, - próby ze środowiska morskiego)
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TAB. 7 Opis miejsc poboru prób gleby
Kod
profilu
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10

Współrzędne
geograficzne
S 62° 09’ 50”
W 58° 27’ 20”
S 62° 09’ 45”
W 58° 27’ 40”
S 62° 10’ 04”
W 58° 27’ 54”
S 62° 10’ 04”
W 58° 27’ 40”
S 62° 11’ 04”
W 58° 26’ 13”
S 62° 11’ 56”
W 58° 57’ 52”
S 62° 12’ 44”
W 58° 26’ 52”
S 62° 09’ 44”
W 58° 28’ 25”
S 62° 10’ 06”
W 58° 29’ 11”
S 62° 09’ 42”
W 58° 28’ 10”

Miejsce poboru
Zatoka Admiralicji (w pobliżu stacji meteorologicznej)
rejon Zatoki Admiralicji
Zatoka Admiralicji, młoda morena blisko Lodowca Ekologii
Zatoka Admiralicji, najmłodsza morena Lodowca Sfinksa
Półwysep Fildes
Stacja Bellingshausen na Półwyspie Fildes
Demay Point
Upłaz
Jersak Hills
Jasnorzewski Gardens

Poniżej przedstawiono krótkie charakterystyki gatunków, które zostały wykorzystane
w niniejszej pracy.
A. Środowisko lądowe
1. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (= Drepanocladus uncinatus (Hedw.)
Warnst)
Gatunek mchu należący do rodziny Amblystegiaceae, rodzaju Drepanocladus, sekcji
Uncinata.
Jeden z najczęściej spotykanych gatunków mchów na Wyspie Króla Jerzego [Olech
2002]. Roślina o rozmiarze małym do średniego, tworząca zielone, żółtawo- lub
brązowo-zielone maty. Gametofity pełzające do wznoszących, długości 2,0 – 6,5 cm,
zwykle pierzasto rozgałęzione, z bardzo dobrze rozwiniętą hyalodermą.
Liście lancetowate, z szerszej, trójkątno-zaokrąglonej lub owalnej, nasady
stopniowo zwężone w długi, silnie sierpowato zawinięty kończyk. Długość liścia
wynosi 2 – 4 mm, a jego brzegi są ząbkowane. Żebro często położone w głębokim
kanale.
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Łodygowe liście lancetowate, stopniowo zwężające się ku kończykowi, długości 3,5
– 7,5 mm, fałdowane, o brzegach odlegle ząbkowanych. Żebro pojedyncze, dochodzące
do szczytu.
Seta wydłużona, 1,5 – 3,0 mm długości, gładka. Puszka cylindryczna, 1,5 – 2,5 mm
długości, zagięta do symetrycznej, pochylona do poziomej lub wznosząca się. Zęby
perystomu zewnętrznego żółto-brązowe, poniżej poprzecznie żeberkowane, powyżej
brodawkowane

i

ząbkowane.

Zęby

perystomu

wewnętrznego

jasnobrązowe

do żółtawych, z wysoką membraną bazalną, okienkowato wycinane cilie po 2 lub 3
między zębami. Zarodniki kuliste, mające 13 – 15 µm szerokości, dojrzałe
brodawkowane.
Roślina szeroko rozpowszechniona, preferująca siedliska suche lecz występująca
także na terenach obfitujących w wodę. Jest szczególnie często spotykana
w

zbiorowiskach

porostów

krzaczkowatych

oraz

w

subformacjach

mchów

poduszkowych rosnących na ścianach, półkach i odsłonięciach skalnych, w szczelinach
i pod nawisami skalnymi, ale często jest znajdowana także na otwartych
i eksponowanych stanowiskach. Sanionia uncinata to gatunek rozpowszechniony także
w Arktyce, Afryce i Ameryce Południowej, bipolarny [Ochyra 1998].

2. Deschampsia antarctica (Desv.)
Wieloletnia roślina naczyniowa należąca do rodziny Poaceae często rosnąca
w płytko ukorzenionych skupieniach o powierzchni dochodzącej niekiedy do kilkuset
m2, rzadziej zaś tworząca na plażach pagórki o wysokości do 25 cm i szerokości 1 m.
Obserwuje się wymieranie od środka tworzonych przez te rośliny kępek, przez
co tworzy się miejsce do ponownego zasiedlenia przez młode osobniki.
Liście D. antarctica są typowe dla kserofitów i pomagają roślinie efektywnie
gospodarować niewielkimi dostępnymi zasobami wody. Aparaty szparkowe i gruba
warstwa wosku znajdują się na górnej stronie liści. Dodatkowo w bardziej suchych
okresach liście mogą się zwijać, zmniejszając tym samym utratę wody.
Gatunek D. antarctica posiada dość szeroką amplitudę ekologiczną i wysoką
tolerancję warunków siedliskowych, wchodzi więc w skład wielu typów zbiorowisk
tundrowych. Kolonizuje różnego rodzaju siedliska, od gleb mineralnych do
organicznych, od miejsc bardzo suchych po podmokłe lub nawet okresowo zalewane
przez wodę. Rośnie w miejscach ubogich w nutrienty, jak również w pobliżu ptasich
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kolonii dostarczających dużych ilości składników mineralnych. Trawa ta preferuje
siedliska osłonięte od wiatru, o ekspozycji północnej, gdzie pokrywa śnieżna zalega
przez 6 – 7 miesięcy w ciągu roku ochraniając rośliny. Najczęściej spotykana jest
na niżej położonych terenach i w Antarktyce jej zasięg nie przekracza wysokości 275 m
n.p.m. (Ryc. 13) [Lewis Smith 2003].

RYC. 13 Deschampsia antarctica [fot. M. Olech]

3. Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing 1843
Jest to glon należący do rodziny Prasiolaceae, żyjący w strefie supralitoralu lub
z dala od morza na skałach w miejscach zacienionych, szczególnie tam, gdzie znajdują
się duże ilości guana lub innych źródeł organicznych związków azotu (Ryc. 14). Swoim
zasięgiem obejmuje obie półkule, w tym całą Antarktykę [Rindi et al. 1999].
Zwykle wystepuje w postaci monostromatycznych blaszek. U osobników
o niewielkich rozmiarach są one okrągłe lub liściowate i mają gładki, regularny brzeg.
W czasie wzrostu przybierają coraz bardziej nieregularny kształt, brzeg wygina się
i skręca, a roślina staje się pofałdowana. Plecha dojrzałych okazów jest nieregularna,
zabarwiona ciemno zielono i osiąga do 4-5 cm długości i szerokości. Powszechnie
występują u tego gatunku pogrubione ściany oddzielające skupiska komórek. Niektóre
plechy tego gatunku składają się z wydłużonych form nitkowatych o szerokości 12-25
µm, tworzonych przez komórki 2 do 6 razy dłuższe niż szersze. Formy te z reguły dzielą
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się antyklinalnie i tworzą wąskie, wstęgowate fylloidy. Poprzez kolejne etapy wzrostu
tego typu fylloidy mogą rozszerzać, tworząc typowe formy zaokrąglone. W niektrzch
populacjach wzstpuj wszystkie stadia, włączając w to formy pośrednie [Rindi et al.
1999].
U gatunku tego nie jest znane rozmnażanie płciowe. Jedyną wyspecjalizowaną
formą reprodukowania jest uwalnianie akinet przez gnijącą plechę. Po wzejściu akinety
rosną przekształcając się w aplanosporangia, które z kolei uwalniają zróżnicowaną ilość
aplanosporów. Te z kolei prowadzą do wytworzenia się nowej plechy. Jednakże
najczęściej obserwowanym sposobem rozmnażania glonu Prasiola crispa się jest
fragmentacja plechy [Rindi et al. 1999].

RYC. 14 Mata utworzona przez glon Prasiola crispa [fot. M. Olech]
4. Usnea antarctica Du Rietz
Porost Usnea antarctica należy do rodziny Usneaceae, rodzaju Usnea, podrodzaju
Usnea (Ryc. 15).
Plecha krzaczkowata 1,5 – 10 (rzadko 15) cm, wyrastająca z wyraźnie
odgraniczoną nasadą, wzniesiona, bogato rozgałęziona. Gałązki cylindryczne,
mozaikowo ubarwione na żółto-zielono i czarno, części szczytowe zwykle
różnokolorowe. Rdzeń zwarty, oś bardzo wyraźna, jednolita. Powierzchnia matowa,
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pomarszczona i ± brodawkowata. Soralia częste, płaskie do wklęsłych, ograniczone
bardzo często kraterowatym brzeżkiem, rzadko wypukłe. Soredia ziarniste, rzadko
czarnawe. Apotecja bardzo rzadkie, do 12 mm średnicy. Dysk wklęsły, gładki lub
± pomarszczony, koloru brązowego do beżowego. Brzeżek plechowy nieregularny.
Wroki 8-zarodnikowe. Zarodniki bezbarwne, o pojedynczej ścianie i rozmiarach 9-11
x 6-7 µm [Olech 2004].
Gatunek ten występuje na skałach, żwirze, kamieniach i mchach; w miejscach
wilgotnych do suchych. Związany z Ochrolechia frygida, Bryoria forsteri, Cetraria
aculeata, Coelopogon epiphorellus, Sphaerophorus globosus, Polytrichastrum alpinum,
Deschampsia antarctica. Gatunek ten jest głównym skłądnikiem zbiorowisk powstałych
na morenach staroglacjalnych. Pojawa się w nitrofilnych zbiorowiskach naskalnych
w obszarze klifów. Szeroko rozpowszechniony i najczęściej spotykany gatunek na
małych wysokościach, zwykle poniżej 1000 m n.p.m. Ma szeroką amplitudę
ekologiczną [Olech 2004].
U. antarctica występuje jedynie w obszarze płókuli południowej. W Antarktyce
spotykany jest w rejonie kontynentu antarktycznego, Półwyspu Antarktycznego, Wyspy
Bouveta oraz archipelagów Sandwiczy Południowych, Orkadów Południowych,
Szetlandów Południowych [Olech 2004].

RYC. 15 Usnea antarctica [fot. M. Olech]
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5. Usnea aurantiaco-atra (Jacq.) Bory (= Usnea fasciata Torrey)
Porost Usnea aurantiaco-atra należy do rodziny Usneaceae, rodzaju Usnea,
podrodzaju Neuropogon (Ryc. 16).
Plecha krzaczkowata, wysokości 5 – 10 cm (wyjątkowo do 15 cm) i szerokości do
15 cm, koloru żółtego do żółto-zielonego, przyczepiona do podłoża zwykle pojedynczą
nasadą, wznosząca się, bogato rozgałęziona w części szczytowej, z licznymi
cieniejącymi gałązkami bocznymi. Gałązki cylindryczne lub kanciaste, o średnicy do
3 cm w bardzo starych plechach, miejscowo zabarwione na czarno, o czarnych
zakończeniach. Powierzchnia gałązek matowa, zwykle gładka przy podstawie, powyżej
przechodząca w brodawkowatą do pomarszczonej. Sorediów, pseudoisidiów i isidiów
brak. Apotecja częste i liczne, terminalne do subterminalnych, miseczkowate,
rozszerzające się po dojrzeniu. Tarczki owocników czarne, niebiesko-czarne (gdy
są młode) do bladożółtych (w starych plechach), osiągające do 1 cm średnicy
(wyjątkowo powyżej 2 cm). Otoczka pokryta brodawkami i papillami. Pyknidia
rzadkie. Brzeżek wyraźny, szeroki. Worki 8-zarodnikowe, askospory gładkie,
bezbarwne, eliptyczne, o rozmiarach 9 – 11 x 6 – 8 µm. Usnea aurantiaco-atra
widoczna jest na Rycinie 12.
Gatunek epilityczny, szeroko rozpowszechniony i liczny, szczególnie na kwaśnych
skałach nadmorskich oraz w głębi lądu na głazach i drobnych kamieniach, unikający
skał wapiennych. Preferuje suche i eksponowane powierzchnie skalne, piargi i moreny
[Øvstedal, Lewis Smith 2001].
Najczęściej spotykany jest w składzie zbiorowisk porostów nitrofobowych, takich
jak: zbiorowisko Himantormia lugubris – Usnea aurantiaco-atra, zbiorowisko
Umblicaria decussata, zbiorowisko Ochrolechia parella czy zbiorowisko Parmelia
saxatilis [Olech 2002].
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RYC. 16 Usnea aurantiaco-atra [fot. M. Olech]
B. Środowisko morskie
PTAKI

6. Pygoscelis antarctica Forster, 1781
Jest to gatunek należący do rzędu Sphenisciformes, do rodziny Spheniscidae
(Ryc. 17).
Podobnie jak inne gatunki pingwinów osobniki tego gatunku są ptakami
nielotnymi, które doskonale pływają i nurkują. Charakteryzują się, podobnie jak inne
gatunki pingwinów, upierzeniem łuskowatym, które pokrywa praktycznie całe ciało,
wiosłowatymi skrzydłami oraz krótkim skokiem. Kończyny tylne mają po 4 palce,
wszystkie zwrócone ku przodowi. Trzy z nich są spięte błoną pławną [Myrcha 1993].
Osobniki tego gatunku należą do pionierów w zasiedlaniu miejsc świeżo
odsłoniętych spod lodu, często wybierają na swoje siedliska strome bloki lub płyty
skalne [Ciaputa 1998].
Miejsca lęgowe zasiedlają do czasu zakończenia rozrodu i wypierzenia się.
Ponownie pojawiają się w nich na początku listopada, od razu rozpoczynając lęgi
[Myrcha 1993].
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RYC. 17 Pygoscelis antarctica [fot. M. Olech]

7. Pygoscelis adeliae Hombron & Jacquinot 1841
Gatunek ten należy do rzędu Sphenisciformes, do rodziny Spheniscidae (Ryc. 18).
Dorosłe ptaki tego gatunku osiągają wysokość około 70 cm i wagę 5 – 6 kg. Pióra
na ich głowach mają kolor czarny, podobnie jak grzbiet i ogon. Długość ogona może
dochodzić do 16 – 17,8 cm. Składa się on przeciętnie z 14 piór. Górna część skrzydeł,
zakończenia i brzegi są również koloru czarnego. Szyja, klatka piersiowa i podbrzusze
w kolorze kremowo-białym. Posiadają wyjątkowy biały pierścień wokół oczu tworzony
przez powieki. Dziób krótki, średnio 5,6 cm długości, czarny na górze i po bokach, zaś
żółto-brązowy na końcu i w części dolnej. Jego wnętrze jest brązowe z różowymi
blaszkami, zaś miękkie części oraz język różowe. Górna część łap żółto-woskowa
z czarnymi lub rogowymi pazurami, zaś część spodnia jest czarniawa. Kloaka ma kolor
różowy [Müller-Schwarze 1984].
Pingwiny z gatunku P. adeliae spędzają całe życie na południe od północnej
granicy występowania paku lodowego. W czasie astronomicznego lata pingwiny
te rozmnażają się na wybrzeżach kontynentu antarktycznego oraz wysp Antarktyki
Wschodniej. Pod koniec okresu rozrodczego rozpoczynają wędrówkę na północ
i pozostają w miejscach, które spełniają dwa warunki – jest tam otwarty ocean,
w którym można polować oraz pak lodowy, na których ptaki te odpoczywają. W rejonie
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występowania paku przebywają przez 8 miesięcy w roku. Do miejsc rozrodu
przemieszczają się całymi stadami. Samce przybywają tam pierwsze, na kilka dni przed
samicami. Samice składają jaja (najczęściej pod dwa) na początku listopada, choć
termin składania jaj różni się w różnych pingwiniskach zależnie od ich położenia.
W tych, które wysunięte są bardziej na północ (np. w rejonie Szetlandów
Południowych) następuje to nieco wcześniej. Jajami w czasie trwającej około 35 dni
inkubacji prze pierwsze dwa tygodnie opiekuje się samiec, samica w tym czasie poluje,
a następnie para zamienia się swymi obowiązkami by w ostatnim tygodniu zmieniać się
co 1 – 2 dni. Wysiadujący jajo osobnik leży na brzuchu pośrodku zagłębienia w stosie
kamyków tworzących gniazdo zwrócony w stronę, z której wieje wiatr. Pokrywa on jaja
swoją silnie unaczynioną plamą lęgową [Müller-Schwarze 1984].
Gatunek ten jest najliczniejszym spośród pingwinów gniazdujących w rejonie
Zatoki Admiralicji. Liczebność oscyluje w okolicach 17.000 gniazd, lecz z rocznymi
wahaniami sięgającymi 20 % [Ciaputa 1998].

RYC. 18 Pygoscelis adeliae [fot. M. Olech]
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8. Pygoscelis papua Forster 1781
Jest to gatunek należący do rzędu Sphenisciformes, do rodziny Spheniscidae
(Ryc. 19).
Średnia masa ciała tych pingwinów to 5,9 kg. Najczęściej zasiedlają one stare,
łagodnie nachylone moreny położone blisko brzegów lub wały burzowe. Pingwiny
z gatunku P. papua po zakończeniu lęgów oraz wypierzeniu nadal przebywają
w pobliżu miejsc lęgowych. W czasie zim, podczas których morze w strefie
przybrzeżnej nie zamarza, pingwiny te opuszczają wodę w godzinach popołudniowych
i można spotkać na lądzie w ciągu całej zimy [Myrcha 1993].
Liczebność pingwinów tego gatunku jest na obszarze Zatoki Admiralicji około
dziesięciokrotnie niższa niż pingwinów z gatunku P. adeliae i wynosi około 1.600
gniazd [Ciaputa 1998].

RYC. 19 Młody osobnik z gatunku Pygoscelis papua [fot. M. Olech]

9. Sterna vittata Gemelin 1789
Długość ciała u osobników tego gatunku wynosi 32 do 40 cm, zaś skrzydła mają
rozpiętość 74 do 79 cm. Waga: 114-206 g. Ich ubarwienie jest białe, głowa
z charakterystyczną czarną czapeczką. Ptaki te charakteryzuje wysmukłe ciało, dość
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duża głowa z czerwonym dziobem, prostym i ostro zakończonym. Ponadto cechują je
krótkie, czerwone nogi oraz długi, rozwidlony ogon. Zasięg występowania obejmuje
Ocean Południowy od wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej do wysp
Amsterdam i St. Paul. Południową granicę występowania tego gatunku stanowią
Szetlandy Południowe i Półwysep Antarktyczny. Gatunek ten nie występuje się na
wybrzeżach wschodnich i zachodnich kontynentu antarktycznego [del Hoyo et al.
1996].
Rybitwy antarktyczne rozmnażają się od października do marca, w mniejszych
(5-40 par) lub większych (do 1000 par) koloniach. Gniazda zakładaja na przełomie
października i listopada. Niepozorne gniazdo to niewielkie zagłębienie w ziemi
wyłożone drobnymi kamyczkami. Zazwyczaj składa 1-2 jaja koloru zielonego w ciemne
cętki. Inkubacja trwa 23-25 dni, pisklę opierza się w wieku 27-32 dni. Ptak bardzo
nerwowy, podczas inkubacji, w przypadku zakłócenia spokoju opuszcza gniazdo i długo
do niego nie powraca. Bardzo często traci swe lęgi w związku z atakami wydrzyków jak
również ludzkiej nieuwagi (gniazda bardzo ciężko zauważyć). Żywi się bezkręgowcami
morskimi i drobnymi rybami. Pożywienie zdobywa w wodzie pikując na nie z góry,
czasem biernie nurkuje (wykorzystując rozpęd). Populacja szacowana na 50 000 par
[del Hoyo et al. 1996].
Rozradza się we wszystkich wolnych od lodu oazach. Gniazduje w koloniach
złożonych z kilku do kilkudziesięciu par, przy czym częściej spotykane są kolonie
mniejsze. Gniazda rozmieszczone są luźno i wyraźnie pooddzielane nierównościami
terenu. Kolonie zlokalizowane są najczęściej na morenach i łagodnych stokach
pokrytych drobnoziarnistym rumoszem [del Hoyo et al. 1996]. Część osobników
przebywających na obszarach lęgowych lub w ich pobliżu nie bierze udziału
w rozrodzie. Ptaki przebywają w pobliżu miejsc lęgowych przez cały rok oddalając się
jedynie w zimie na pobliskie otwarte wody [del Hoyo et al. 1996].

10. Pagodroma nivea Forster, 1777
Pagodroma nivea to mały, biało ubarwiony ptak charakteryzujący się czarnymi
oczami, małym czarnym dziobem oraz niebieskawoszarymi nogami. Długość jego ciała
wynosi od 36 do 41 cm, a rozpiętość skrzydeł 76 do79 cm. Lot jest bardziej trzepoczący
niż u większości petreli. Ptaki te żyją 14 do 20 lat [Shirihai 2002].
Rozród odbywa się w koloniach na Półwyspie Antarktycznym oraz na różnych
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wyspach Antarktyki. Gniazdowanie odbywa się na klifach, zwykle blisko morza, ale
także w głębi lądu. Niektóre ptaki pozostają w kolonii przez cały rok, ale największy
dopływ do kolonii ma miejsce od połowy września do początku listopada. Gniazda
to linie ułożone z kamieni zwykle w głębokich szczelinach skalnych. Pojedyncze białe
jajo może zostać złożone od końca listopada do połowy grudnia. Jajo jest wysiadywane
41 do 49 dni. Młode są w pełni opierzone 7 tygodni po wylęgu, co następuje od końca
lutego do połowy maja. Kolonie są również miejscami, gdzie osobniki P. nivea
oczyszczają swoje pióra kąpiąc się w śniegu, szczególnie gdy są z dala od morza
[Brown 1966].
Osobniki P. nivea odżywiają się głownie rybami, głowonogami, mięczakami
i krylem, jak również padliną. W czasie zimy ulegają rozproszeniu i zasiedlają pak
lodowy, pływający lód oraz otwarte morze. Stada siedzące na górach lodowych
są charakterystyczną cechą w krajobrazie Antarktyki. Bardzo rzadko ptaki te spotykane
są na północ od paku lodowego [Ferretti et al. 2001].

SSAKI

11. Leptonychotes weddellii Lesson, 1826
Osobniki tego gatunku należą do rodziny Phocidae (Ryc. 20).
Samice osobników z gatunku Leptonychotes weddellii są nieznacznie większe od
samców, lecz nie na tyle, żeby móc odróżnić na tej podstawie płeć danego okazu. Przez
większą część roku ciało znacznie otłuszczone, tak że głowa wydaje się być
nieproporcjonalnie mała w stosunku do tułowia. Znaczna utrata wagi następuje
w sezonie rozrodczym. Pysk bardzo krótki i tępo zakończony, duże i dość blisko
osadzone oczy, nieliczne słabo widoczne i krótkie włosy czuciowe. Przednie płetwy
bardziej ostro i kanciasto zakończone niż te u fok żyjących na północy i proporcjonalnie
są najkrótsze wśród fok żyjących w Antarktyce [Jefferson et al. 1993].
Dorosłe osobniki najczęściej ciemno srebrnoszare w części grzbietowej
a brudnobiałe w części brzusznej, ze zróżnicowaną plamistością oraz smużeniem.
Ubarwienie to jest jaśniejsze w części tylnej, bardziej wyraźne po bokach, a czasem
ciągnie się także na części brzusznej. Pysk od nozdrzy do rejonu otworu gębowego
i włosów czuciowych zwykle blady, podobnie jak półksiężycowate łaty nad oczami.
Młode rodzą się pokryte wełnistą srebrnoszarą sierścią, z ciemniejszym pasem wzdłuż
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środkowej płaszczyzny grzbietu. Zmieniają one to pokrycie ciała na właściwą
osobnikom dorosłym sierść w ciągu 1 do 4 tygodni od urodzenia [Jefferson et al. 1993].
Dorosłe samce tego gatunku osiągają długość do 2,9 m, zaś samice 3,3 m.
W szczytowej formie waga dorosłych osobników waha się od 400 do 450 kg, z szeroką
fluktuacją sezonową. Nowo narodzone młode maja około 1,5 m długości i wagę około
29 kg [Jefferson et al. 1993].
L. weddellii jest gatunkiem wokół-antarktycznym. Pojawiają się licznie na lodzie
stałym w pobliżu kontynentu antarktycznego oraz na pełnym morzu na paku lodowym
do sezonowo zmieniających się granic konwergencji antarktycznej, łącznie z wieloma
okresowo wolnymi od śniegu wyspami otaczającymi Półwysep Antarktyczny [Jefferson
et al. 1993].
Rozród u tego gatunku trwa od września do listopada, w zależności od lokalizacji –
– osobniki przebywające w niższych szerokościach geograficznych rodzą młode
wcześniej. Samce ustalają zakres terytoriów w wodach otaczających otwory w lodzie
wykorzystywane przez samice. Na lądzie osobniki tego gatunku nie przejawiają
zachowań stadnych i przez większość czasu unikają kontaktu fizycznego. Jedyny
przypadek zaobserwowanej kopulacji miał miejsce pod wodą. Osobniki mogą
gromadzić się w grupy na stałym lodzie w pobliżu otworów w lodzie dających dostęp
do wody. Głębokość, na jaką nurkują foki z gatunku L. weddellii to około 700 m, zaś
maksymalna długość wstrzymywania oddechu to 82 minuty. Takie zdolności są
przydatne w znajdowaniu otworów umożliwiających oddychanie oraz zdobywanie
pożywienia, takiego jak np. Dissostichus mawsoni. Pożywienie tych fok to głównie
ryby, z niewielkimi ilościami kałamarnic i innych bezkręgowców dopełniającymi ich
dietę [Jefferson et al. 1993].
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RYC. 20 Leptonychotes weddellii [fot. M. Olech]

12. Mirounga leonina Linnaeus, 1758
Należy do nadrodziny Pinnipedia, do rodziny Phocidae.
Bardzo masywna budowa ciała, szyja słabo widoczna, klatka piersiowa duża.
Samce powyżej trzech lat są wyraźnie większe od samic, dorosłe samce wyróżniają się
charakterystycznym napełnianym powietrzem organem przypominającym trąbę,
powiększającym się w okresie godowym. Samice i młodsze samce mają nos
zakończony bardziej ostro niż pozostałe gatunki antarktycznych fok. Osobniki tego
gatunku są ciemnoszare, czasem z ciemniejszym pasem wzdłuż kręgosłupa, jaśniejsze
po stronie brzusznej, płowiejące do różnych odcieni brązu, ale znaczące różnice
występują od prawie żółtego do prawie czarnego. Nie występuje powtarzający się wzór
plam, cętek czy też łat, lecz dorosłe samce mają szereg blizn w okolicach szyi i klatki
piersiowej, a samice jaśniejsze ślady wokół szyi od ugryzień w czasie krycia. Młode
rodzą się z czarnym wełniastym futrem, płowiejącym do bardzo ciemnobrązowego.
Przedporodowe linienie tego futra występuje u około 3 % osobników. Roczne osobniki
są średnio szare, jaśniejsze po stronie brzusznej, z żółtawymi wybarwieniem. Dorosłe
osobniki linieją od lata do jesieni, samice począwszy od stycznia, zaś samce od marca - kwietnia [Jeffersonet al. 1993].
Dorosłe samce osiągają długość 5,8 m i 3.000 do 5.000 kg wagi. Dorosłe samice
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dorastają do 3 m długości i ważą od 400 do 800 kg. Nowonarodzone młode mają około
1,3 m długości i 40 do 50 kg wagi [Jefferson et al. 1993].
Przedstawiciele tego gatunku są obecni głównie na północ od granicy paku
lodowego, szczególnie na wyspach subantarktycznych, gdzie znajduje się większość
miejsc rozrodu oraz linienia. Najchętniej wybierane są plaże piaszczyste i kamieniste,
ale na czas linienia dogodne są również lód, śnieg czy skalne tarasy [Jefferson et al.
1993].
Gatunek ten jest poligamiczny. Samce konkurują o dostęp do samic poprzez
brutalne ustalanie hierarchii. Osobniki M. leonina są w stanie przebywać pod wodą do
120 minut i schodzić na głębokość do 1 255 m. Zarówno samce jak i samice po zejściu
do wody prawie cały czas przebywają pod jej powierzchnią. Ich dieta składa się w 75 %
z głowonogów, a w 25 % z ryb [Jefferson et al. 1993].

RYBY

13. Notothenia rossii Richardson 1844
Ryby tego gatunku należą do rodziny Nototheniidae.
Ich ciało jest umiarkowanie spłaszczone. Głowa lekko wklęsła, jej profil
grzbietowy płaski lub lekko zakrzywiony. Głowowe kanały czuciowe normalne z
małymi porami, trudne do zauważenia. Szerokość międzyoczodołowa 29 do 31,5%
długości głowy. 13 lub 14 małych wyrostków filtracyjnych na niższej części łuku
przedniego. Jama gębowa skośna, szczęka wydłużona w części tylnej do położenia
poniżej środkowej lub tylnej części oka. Dolna szczęka lekko wystająca. Zęby w obu
szczękach w dwóch pasmach, przy czym te z rzędu zewnętrznego są jednoseryjne,
podobne do kłów. Wewnętrzny rząd złożony z mniejszych zębów o zróżnicowanej
wielkości. Występują dwie płetwy grzbietowe, pierwsza z 4 do 7 giętkimi kolcami,
druga z 32 do 36 miękkimi promieniami. 26 do 30 promieni w płetwie odbytowej,
płetwy piersiowe duże, wachlarzowate, z 21 do 24 promieniami, znacznie dłuższe od
brzusznej. Płetwa ogonowa u dużych osobników ścięta, zaś u młodych płatowata. Dwie
linie boczne. 40 do 46 cylindrycznych łusek w wyższej linii bocznej i 10 do 23
w niższej. Poza tym ciało ryb tego gatunku całkowicie pokrywają duże, cykloidalne
łuski, jedynie górna powierzchnia głowy pozbawiona łusek. Górna część wieczka
skrzelowego oraz policzki za oczami, z małymi łuskami. Osobniki tego gatunku mają
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kolor jasno brązowy, ciemniejszy po stronie grzbietowej, z mniej lub bardziej
widocznymi czarnymi marmurkowatymi plamami. Wzór ubarwienia jest bardzo
zmienny, młode osobniki żółto-brązowe lub żółto-pomarańczowe, osobniki dorosłe
są ciemniejsze, lecz dominująca żółta barwa pozostaje. Kolce płetwy grzbietowej
ze średnio ciemniejszymi plamami na końcu każdej części błony [Jefferson et al. 1993].
Gatunek ten spotykany jest w pobliżu wysp subantarktycznych – Wysp Kergulena,
Hearda, Crozeta, Macquarie, Księcia Edwarda, Georgii Południowej, Południowych
Sandwiczy, Orkadów Południowych, Szetlandów Południowych oraz północnej części
Półwyspu Antarktycznego. Zamieszkuje wody od strefy przybrzeżnej do głębokości 500
m. Żeruje na rybach, głównie na Champsocephalus gunnari, krylu oraz innych
przedstawicielach rodziny Euphausiidae oraz podrodzaju Hyperiidea i żebropławach
[Jefferson et al. 1993].

14. Notothenia corriceps Richardson, 1844
Ciało większości osobników o budowie zwartej i raczej szerokiej. Głowa duża
i szeroka, nieznacznie spłaszczona. Głowowe kanały czuciowe normalne, u młodych
osobników znacznie większe niż u dorosłych. Szerokość międzyoczodołowa 22 do 25
% długości głowy. 11 do 13 małych kolczastych wyrostków filtracyjnych w niższej
części łuku przedniego. Otwór gębowy raczej duży, prawie poziomy. Szczęka górna
w części tylnej wydłużona tak, że znajduje się poniżej środkowej lub tylnej połowy oka.
Szczęki w części przedniej prawie równe. Zęby w obu szczękach w dwóch pasmach,
te na zewnętrznym paśmie jednorzędowe, powiększone. Dwie płetwy grzbietowe,
pierwsza z 4 lub 5 elastycznymi kolcami, druga z 35 do 38 miękkimi promieniami.
W płetwie odbytowej 27 do 29 promieni. Płetwy piersiowe duże, wachlarzowate, z 16
lub 17 promieniami, znacznie dłuższe niż brzuszne. Płetwa ogonowa lekko zaokrąglona
u większych osobników, zaś u młodych płatowata. Dwie linie boczne, ich górny koniec
znajduje się nieco przed końcowym odcinkiem drugie płetwy grzbietowej. Około 34 do
49 cylindrycznych łusek w górnej linii bocznej i 6 do 17 w dolnej. Ciało niemal
całkowicie pokryte dużymi, głownie cykloidalnymi łuskami. Górna część głowy bez
łusek, najwyższa część pokryw skrzelowych oraz obszar za oczami pokryty małymi
łuskami. Wzór ubarwienia bardzo zmienny, jednolicie czarniawo-brązowy w górnej
części, w części brzusznej jaśniejszy. Występują nieregularne czarniawe łaty w poprzek
części grzbietowej oraz po bokach ciała. Młode osobniki srebrne lub jasno brązowe
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[Jefferson et al. 1993].
Gatunek ten notowany jest z płytkich wód szelfowych wysp subantarktycznych
indyjskiej części Oceanu Południowego (Kerguleny, wyspy Heard, Crozet i Księcia
Edwarda). Żeruje na bezkręgowcach dennych [Jefferson et al. 1993].

15. Chaenocephalus aceratus Lönnberg, 1906
Ciało wydłużone, o średniej długości około 50 cm, maksimum 75 cm u osobników
z rejonu Georgii Południowej. Wzrost powolny, dojrzałość osiągana po 6-7 latach, przy
długości ciała około 50 cm. Głowa spłaszczona, o profilu grzbietowym płaskim lub
nieznacznie wklęsłym. Długość głowy 35,7 do 40 % całkowitej długości, pysk
spłaszczony, łopatkowaty, nieco dłuższy niż połowa długości głowy. Brak ciernia
rostralnego na szczycie pyska, lecz występuje mała wypukłość na przednim końcu kości
sitowej. Wieczka skrzelowe z 3 lub 4 promienistymi zakończeniami kolczastymi. Brak
kolca w interoperculum. Oko prawie równe szerokości międzyoczodołowej, stanowiące
16,6 do 20 % długości głowy. Brak wyrostków filtracyjnych za wyjątkiem 3 lub 4
krótkich na zakręcie łuku przedniego. Otwór gębowy prawie poziomy, szczęka górna
rozszerza się do położenia poniżej połowy średnicy oka lub dalszego. Szczęki równe ku
przodowi. Małe i ostre zęby w obu szczekach w dwóch szerokich pasmach. Dwie
płetwy grzbietowe, ich podstawy wyraźnie oddzielone, pierwsza z 7 lub 8 długimi
i giętkimi kolcami, druga z 38 lub 40 miękkimi promieniami; w płetwie odbytowej 37
do 39 promieni. Płetwy piersiowe duże, wachlarzowate, z 23 do 26 promieniami,
wydłużone powyżej przednich promieni płetw odbytowych. Płetwy brzuszne u młodych
osobników dłuższe niż głowa, dorastające do połowy długości płetwy odbytowej,
znacznie krótsze u osobników dorosłych, nie dosięgające odbytu. Dwa zewnętrzne
miękkie promienie płetw brzusznych są najdłuższe, płetwa ogonowa nieznacznie
zaokrąglona. Dwie linie boczne bez płytek kościstych czy łusek, ciało całkowicie
pozbawione łusek [Jefferson et al. 1993].
Kolor ciała szarawy lub blado brązowawy, białawe po stronie brzusznej. Na bokach
ciąg ciemniejszych poprzecznych linii, pierwsza płetwa grzbietowa zwykle 80zarnawa,
pozostałe płetwy mniej lub bardziej jasne. Skrzela kremowo-białawe z uwagi na brak
hemoglobiny [Jefferson et al. 1993].
Gatunek ten spotykany jest w okolicach Wyspy Bouveta, wysp Georgia
Południowa, Sandwicze Południowe, Orkady Południowe, Szetlandy Południowe oraz
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Półwyspu Antarktycznego. Występuje od głębokości 5 do 770 m. Młode osobniki żywią
się krylem, ale osobniki starsze, powyżej 30 cm długości głównie rybami [Jefferson et
al. 1993].

BEZKRĘGOWCE

16. Euphausia superba Dana 1852
Euphausia superba jest skorupiakiem dość dużym, sięgającym do 6 cm długości
i do 2 g masy ciała. Żyje on w wielkich skupieniach i ławicach. Długość życia kryla
oceniana jest na 2 do 10 lat. Samica składa od 2 do 20 tys. jaj w kilku porcjach przez co
najmniej jeden cały sezon letni. Jaja składane są w pelagialu, na głębokości około 50 m,
a następnie opadają na głębokość około 2 000 m. Na tej głębokości dochodzi do
wylęgania larw zwanych naupliusami, te z kolei przekształcają się w tzw.
metanaupliusy, one zaś w trzy następujące po sobie kolejno stadia calyptopis. Ostatnie
stadium calyptopis przekształca się w stadium furcilii, których jest łącznie sześć.
Z ostatniego stadium furcilii tworzy się osobnik młodociany [Marr 1964; McClatchie,
Boyd 1983].
Aparat filtracyjny kryla jest złożony z 6 par pereiopoda pokrytych szczecinkami
pierwszego i drugiego rzędu budujących koszyk filtracyjny, który jest skutecznym sitem
służącym do odfiltrowywania pokarmu [McClatchie, Boyd 1983].
E. superba to organizm o kluczowym znaczeniu dla ekosystemu Antarktyki. Zmiany
jego liczebności odzwierciedlane są poprzez sukces reprodukcyjny organizmów od
niego zależnych, a znajdujących się na wyższych poziomach w łańcuchu troficznym,
takich jak foki czy pingwiny. Stanowi on podstawę obiegu materii i energii w całej
Antarktyce. Przykładowo w diecie pingwinów Adeli udział kryla wynosi 95,4%,
w diecie pingwina białobrewego 75%, zaś pingwin antarktyczny żywi się w 83,6%
krylem [Rakusa-Suszczewski 1999 za Trivelpiece et al. 1990; Reid 2001].
Gatunek ten latem żywi się głównie fitoplanktonem, zaś zimą jego pokarmem jest
przede

wszystkim

zooplankton.

Prowadzone

dotychczas

badania

wskazują,

że E. superba może żywić się cząstkami o rozmiarach od nanofitoplanktonu
do makrozooplanktonu. Larwy E. superba są przypuszczalnie w dużym stopniu zależne
od glonów porastających lód oraz zbiorowisk mikroorganizmów zamieszkujących pod
lodem. Sam kryl jest zaś pokarmem dla wielu drapieżników [Boyd, Heyraud, Boyd
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1984; Maciejewska 1993; Quetin, Ross 2001].

17. Waldeckia obesa Chevreux 1905
Dorosłe osobniki Waldeckia obesa osiągają 25 mm długości oraz 650 mg masy
ciała [Janecki, Rakusa-Suszczewski 2005].
W. obesa to pospolity gatunek skorupiaka obunogiego spotykany w wodach całego
Oceanu Południowego od litoralu do głębokości 1030 m [De Broyer et al. 2007].
W rejonie Zatoki Admiralicji W. obesa pospolicie występuje na głębokości 15 –
– 145 m, gdzie jest ważnym elementem zespołu nekrofagów – jego udział względem
liczebności przekracza 8% wszystkich złowionych przedstawicieli Amphipoda.
Padlinożerny sposób odżywiana się W. obesa potwierdzają również eksperymenty
laboratoryjne. Gatunek ten czasem zachowuje się także jak drapieżnik [Janecki, Rakusa-Suszczewski 2005].

18. Cheirimedon femoratus Pfeffer 1888
Samice gatunku Ch. femoratus osiągają dojrzałość w wieku 3 lat i składają około
70 jajeczek w jednym miocie. Jajka te inkubują przez okres 6 miesięcy. Samce osiągają
dojrzałość po upływie 15 – 24 miesięcy. Występuje ponad 90-procentowa śmiertelność
osobników w ciągu pierwszego roku do wyklucia się z jaja. Na osobnikach tego
gatunku żerują m. in. ryby z rodzaju Notothenia, Glyptonotus antarcticus oraz Daption
capense. Młode osobniki do 5 mm żywią się glonami, zaś starsze drobnymi
skorupiakami i wieloszczetami. Nie stwierdzono przy tym jednoznacznie, że są gatunek
ten należy do drapieżnych, gdyż znalezione w żołądkach fragmenty zwierząt mogły się
tam dostać wraz z ziarnami piasku oraz okrzemkami z dna morza. Pokarm dla
Ch. femoratus stanowią także organizmy planktonowe, takie jak larwy szczętek
z rodziny Euphausiidae oraz widłonogi [Bregazzi 1972].
Ch.

femoratus

to

szeroko

rozpowszechniony

gatunek

antarktyczny

i subantarktyczny, żyjący w wodach o głębokości od 0 do 310 m, przy czym w Zatoce
Admiralicji najliczniej wstępujący na głębokości 5 – 30 m [Presler 1986].

19. Bovallia gigantea Pffefer 1888
Bovallia

gigantea

to

stosunkowo

duży,

zabarwionym

charakterystycznie

na czerwono obunogi skorupiak osiągający do 50 mm długości, przy czym samice są
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z reguły większe od samców o około 10 mm. Osobniki tego gatunku żyją nawet pięć lat
[Thurston 1968].
Jest to gatunek rozpowszechniony szeroko w obrębie litoralu oraz płytkim
sublitoralu w Antarktyce Zachodniej. Maksymalna głębokość, na jakiej jest spotykany
to 90 m [Thurston 1968].
B. gigantea jest gatunkiem drapieżnym. Odżywia się najczęściej mniejszymi
od siebie skorupiakami, choć zdarza się także, że uzupełnia dietę o niewielkie ilości
dennych okrzemek. Zwierzęta te spotykane są najczęściej pomiędzy kamieniami lub
makroglonami. Czatują tam na swoje ofiary w grupach po kilka osobników [Thurston
1968].

20. Nacella concinna Strebel 1908
Nacella concinna posiada muszlę o kształcie stożkowatym, która rozszerza się
w części dolnej oraz dobrze umięśnioną, szeroką stopę, która pozwala na silne
przywarcie do podłoża (Ryc. 21). Występuje słabe promieniste żebrowanie, które wraz
ze wzrostem mniej lub bardziej zanika. Kolor muszli wyraźny brązowawy, zaś wnętrze
ciemno brązowawo-brązowe. U dorosłego osobnika N. concinna wielkość muszli waha
się od 38 do 43 mm (maksymalnie do 6 cm), zaś waga od 9 do 12g. Powierzchnia
porośnięta jest często makroglonami oraz glonami endolitycznymi [Jefferson et al.
1993].
N. concinna rozmnaża się tylko raz w roku, przeważnie na przełomie listopada
i grudnia. U tych rozdzielnopłciowych ślimaków zapłodnienie jest zewnętrzne i jako
jedne z nielicznych przedstawicieli bentosu antarktycznego wytwarzają larwy
planktonowe [Jefferson et al. 1993].
Najważniejsze drapieżniki lądowe żerujące na osobnikach gatunku N. concinna to
Larus dominicanus oraz Chionis alba. Ptaki te najczęściej połykają ślimaki w całości,
a następnie po strawieniu pozbywają sie muszli pod postacią wypluwek. Niewiele
jeszcze wiadomo o podwodnych drapieżnikach tych ślimaków. Ich obecność notowano
w przewodach pokarmowych niektórych rozgwiazd, jeżowców, mięsożernych
ślimaków, kikutnic, wstężniaków oraz dwóch ryb antarktycznych z rodziny
Notothenidae.

Stwierdzono

również

wpływ

obecności

niektórych

rozgwiazd

i wstężniaków na zmiany zachowania osobników N. concinna, co może świadczyć
o traktowaniu tych zwierząt jako drapieżniki [Jefferson et al. 1993].
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Występują od Półwyspu Antarktycznego do Wyspy Georgia Południowa oraz
w rejonie Bouvet Island, od pasma pływów strefy przybrzeżnej do głębokości 110 m.
Zagęszczenie populacji wynosi do 372 osobników na m2 w obszarze Orkanów
Południowych, z maksimum między 3 a 5 m głębokości. Jest dominującym
i charakterystycznym przedstawicielem bentosu w tym rejonie [Jefferson et al. 1993].

RYC. 21 Nacella concinna [fot. M. Olech]

21. Sterechinus neumayeri Meissner 1900
Jeżowce stanowią ważny składnik antarktycznej i subantarktycznej fauny dennej.
W tym rejonie Zatoki Admiralicji są one reprezentowane zaledwie przez jeden rodzaj Sterechinus, z rodziny Echinoidae (Ryc. 22). Sterechinus neumayeri występuje
najczęściej do głębokości 450 m, choć jest spotykany nawet do głębokości 850m. Pod
względem biomasy gatunek ten może stanowić od 57% wszystkich zwierząt
bentosowych. Średnie zagęszczenie osobników S. neumayeri w Morzu Weddella
wynosi 0,085os/m2, a w okolicach Przylądka Evans, w Cieśninie McMurdo nawet
2,7os/m2. W Zatoce Admiralicji S. neumayeri stanowi ilościowo około 10% wszystkich
dużych bezkręgowców dennych, osiągając największe zagęszczenie - 19os/m2 na
głębokości około 30m [Brueggman 1998b].
S. neumayeri może osiągać średnicę 73,5 mm oraz wiek około 40 lat. Podstawa
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jego diety są epibentosowe okrzemki oraz krasnorosty. Spotykano również osobniki
S. neumayeri żerujące na gąbkach i mszywiołach oraz sporadycznie na foczych
fekaliach. Na większych głębokościach, poniżej strefy eufotycznej głównym
pożywieniem jeżowców S. neumayeri jest zalegająca na powierzchni dna martwa
materia organiczna. Młodociane osobniki S. neumayeri często ukrywają się pomiędzy
gęstymi zgrupowaniami gąbek, mszywiołów i stułbiopławów [Brueggeman 1998b].
Ciekawym zachowaniem osobników S. neumayeri, zamieszkujących płytkie
warstwy wody jest częściowe lub całkowite kamuflowanie ciała resztkami gąbek,
muszli, kawałków martwych jeżowców oraz niezidentyfikowanymi szczątkami. Jest to
ochrona przeciwko drapieżnemu ukwiałowi Urticinopsis antarcticus, który żywi się tym
właśnie gatunkiem jeżowców i odnajduje je posługując się chemorecepcją oraz
prawdopodobnie przeciwko niektórym rybom dennym, które poszukują ofiar posługując
się wzrokiem. Na jeżowce S. neumayeri polują rozgwiazdy Odontaster validus,
Macroptychaster accrescens i Porania antarctica glabra. Jeżowce z rodzaju
Sterechinus odgrywają w wodach antarktycznych istotną rolę w sieci troficznej oraz
w sieci zależności pomiędzy organizmami bentosowymi [Brueggeman 1998b].

RYC. 22 Sterechinus neumayeri [fot. M. Olech]
22. Odontaster validus (Koehler)
Do tego gatunku zaliczamy średnich rozmiarów rozgwiazdy, których ubarwienie
może być fioletowo-czerwone do jasno czerwonawo-pomarańczowego po stronie

85

grzbietowej. Jest to gatunek szeroko rozpowszechniony w płytkich wodach szelfu
antarktycznego, od strefy litoralu do głębokości 941 m. Najliczniej jest reprezentowany
na głębokości 15 do 200 m [Dearborn 1977].
Jest to gatunek wszystkożerny, zdolny wykorzystywać co najmniej siedem różnych
sposobów zdobywania pokarmu. Może on żerować na gąbkach, ślimakach, pływikach,
małżoraczkach, krewetkach i wielu innych, niezidentyfikowanych skorupiakach.
Atakuje nawet jeżowce z gatunku Sterechinus neumayeri czy też duże równonogi
z gatunku Glyptonotus antarcticus. Żywi się też okrzemkami, krasnorostami oraz
detrytusem [Dearborn 1977].
Na gatunku O. validus żerują ukwiały z gatunku Urticinopsis antarcticus
i rozgwiazdy Macroptychaster accrescens [Deraborn 1977].

23. Psilaster charcoti (Koehler)
Grzbietowa strona osobników z gatunku P. charcoti jest nieznacznie wypukła.
Ramiona szerokie u podstawy, o zbiegających pionowo bokach, zwężąjące się równo ku
ostrym zakończeniom. Osobniki z gatunku P. charcoti posiadają centralnie położony
otwór odbytowy, wydłużone nóżki ambularalne bez wyraźnych przyssawek oraz owalną
płytkę madreporową położoną między ramionami, bliżej brzegów niż środka. Brak
wyraźnych przyssawek na nóżkach ambulakralnych wskazuje na to, iż gatunek ten
chętnie zamieszkuje na błotnistym podłożu. P. charcoti osiąga do 16 cm promienia od
środka do końca ramienia. Przedstawiciele P. charcoti to osobniki zabarwione na
czerwonawo-brązowo,

żółto-brązowo,

jasnobrązowo,

jasno-

lub

bladoróżowo,

purpurowo lub fioletowo, często jaśniej na brzegach. Osobniki młode mogą mieć barwę
jasnożółtą [Brueggeman 1998b].
Osobniki tego gatunku są spotykane w wodach Oceanu Południowego
na głębokości od 30 do 3900 m. Żyją one na różnego rodzaju dnie – piaszczystym,
gliniastym, mulistym, kamienistym oraz mieszanym, choć wyraźnie preferują podłoże
muliste [Dearborn 1977].
P. charcoti jest aktywnym drapieżnikiem żerującym na wybranych bezkręgowcach,
jak również przyjmuje jako pokarm błoto i żywi się drobnymi organizmami, które ono
zawiera. Jest ona też padlinożercą żywiącym się odchodami i martwymi szczątkami
innych organizmów [Dearborn 1977].
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24. Parbolasia corrugatus McIntosh, 1876
Osobniki

z

gatunku

Parbolasia

corrugatus

charakteryzują

się

gładkim,

spłaszczonym ciałem z różnorodnym umaszczeniem – kremowym do czerwonawego
i zielonkawego lub szaro-brązowym do ciemno brązowawo-czarnego. Długość
poszczególnych osobników może wynosić od 1 do 2 metrów, a średnica do 2 cm. Waga
ich może przekraczać nawet 100 gram, są więc one przykładem antarktycznego
gigantyzmu [Brueggeman 1998a].
P. corrugatus to zarówno padlinożerca jak i drapieżnik. Jest on też gatunkiem
wszystkożernym. Żywi się gąbkami, meduzami, okrzemkami, rozgwiazdami, jak
również ukwiałami, wieloszczetami, mięczakami (w tym antarktycznym przegrzebkiem
Adamussium colbecki), skorupiakami i rybami. Sam z kolei rzadko pada ofiarą innych
drapieżników ze względu na chemiczną ochronę w postaci kwaśnego śluzu
(o pH = 3,5), który pokrywa jego ciało [Brueggeman 1998a].
Przedstawiciele

tego

gatunku

są

rozpowszechnieni

w

wodach

Oceanu

Południowego i zasiedlają dno morskie w pobliżu kontynentu antarktycznego,
Półwyspu Antarktycznego, wysp: Szetlandów Południowych, Orkadów Południowych,
Sandwiczy Południowych, Georgii Południowej, Wyspy Bouveta, Kergulen, Cargados
Carajos Shoals na Oceanie Indyjskim, Falklandów, a także Ziemi Ognistej, Południowej
Argentyny, Peru i Chile od strefy litoralu do 3.590 m [Brueggeman 1998a].
25. Porifera
Gąbki to prymitywne pod względem budowy zwierzęta pozyskujące pokarm
poprzez intensywne filtrowanie wody, stanowiące ważny składnik bentosu Oceanu
Antarktycznego. Całkowitą liczbę gatunków szacuje się na ponad 400 gatunków.
Główny składnik diety gąbek to plankton. W czasie okresowego braku planktonu
w wodach Oceanu Antarktycznego organizmy te żywią się m.in. rozpuszczonym
w wodzie morskiej węglem organicznym. Głównym drapieżnikiem żerującym na
gąbkach są różne gatunki rozgwiazd, przed którymi bronią się głównie poprzez
produkowanie różnorodnych szkodliwych dla nich związków chemicznych. Gąbki mają
także zdolność wytwarzania substancji hamujących linienie u obunogów oraz porastanie
przez okrzemki [McClintock et al. 2005].
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26. Glyptonotus antarcticus Eights, 1852
Osobniki z gatunku Glyptonotus antarcticus należą do rzędu Isopoda, rodziny
Chaetiliidae. Są to szczególnie dużych rozmiarów równonogi (Ryc. 23). Mogą być
zarówno drapieżcami jak i padlinożercami, lecz same ze względu na masywny pancerz
raz sztywny i zakończony szpikulcem pleotelson rzadko padają ofiarą innych
drapieżców. Osobniki tego gatunku zamieszkują wody morskie od głębokości 1 do 585
metrów [Dearborn 1967].
Najczęściej spotykanym pokarmem osobników z gatunku G. antarcticus
są wężowidła (ponad 50%), ślimaki (niemal 20%), równonogi oraz jeżowce. Taki dobór
pożywienia jest możliwy dzięki silnemu aparatowi gębowemu oraz gnatopodom
[Dearborn 1967].
W Zatoce Admiralicji gatunek ten jest rozpowszechniony pomiędzy głębokością 30
a 90 m [Arnaud et al. 1986]. Najczęściej jednak spotykany jest na głębokości 30 m,
gdzie odgrywa ważną rolę jako dominujący padlinożerca [Janecki i Rakusa-Suszczewski 2006 za Presler 1986].

RYC. 23 Okazy Glyptonothus antarcticus w trakcie przygotowań do pomiarów
spektrometrycznych [fot. K. Sobiech-Matura]
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27. Cystosphaera jacquinotii (Montagne) Skottsberg 1907
Plecha średniego rozmiaru, może dochodzic do 3 m długości. Fylloid spłaszczony,
obustronnie skrzydlato i dychotomicznie rozgałęziony, bez wiodącego żebra
środkowego. Długość liściokształtnych wypustek może wynosić do kilku centymetrów
szerokości i 30 cm długości. Łodyga pojedyncza, zlokalizowane są na niej
pneumatocysty w zagłębieniach liściopodobnych wyrostków. Trzon krótki u młodych
osobników, stopniowo się wydłuża i rozgałęzia się dychotomicznie u starszych okazów.
Uczep kulisty, bez rizoidów. W przekroju poprzecznym widoczna jest kora złożona
z 2 lub 3 zewnętrznych warstw małych, fotosyntetyzujących, barwnych komórek, kilka
warstw bledszych, podkorowych komórek parenchymatycznych i centralnie położony
rdzeń złożony z wydłużonych strzępkowa tych włókien. Wzrost jest inicjowany przez
pojedynczą komórkę apikalną. Plastydy przyścienne, dyskowate, bez pirenoidów
[Jefferson et al. 1993].
Gatunek ten występuje w strefie litoralu wewnętrznego do głębokości 20 m
w rejonie Półwyspu Antarktycznego i Szetlandów Południowych [Jeffersonet al. 1993].

28. Ascoseira mirabilis Skottsberg 1907
Glony te należą do rodziny Ascoseriaceae.
Plecha duża, do 4 m długości, składająca się z lancetowatych, liniowo ułożonych
fylloidów, których długość dochodzi do 1 m, a szerokość do 10 cm. Fylloidy
wyrastających dłoniasto z krótkiego, spłaszczonego, dychotomicznie rozgałęzionego
trzonu, uczep tarczowaty, do 20 cm średnicy. Kolor plechy ciemny, szarawo-brązowy
u żywych okazów, a czerwonawo-brązowy u okazów wysuszonych, z drobnym
podłużnym prążkowaniem [Jeffersonet al. 1993].
Struktura osobników tego gatunku jest wieloosiowa. Przekrój poprzeczny pokazuje
w warstwie rdzeniowej poskręcane włókna, korę parenchymatyczną złożoną z kilku
warstw komórek oraz z jednej lub dwóch powierzchniowych warstw małych komórek
pigmentowych. Wzrost wyraźnie interkalarny. Plastydy dyskowate, przyścienne,
pirenoidów brak [Jefferson et al. 1993].
Gatunek ten spotykany jest w wodach litoralu wewnętrznego do głębokości 13 m
w rejonie Półwyspu Antarktycznego oraz Szetlandów Południowych, Orkadów
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Południowych, Georgii Południowej i Sandwiczy Południowych [Jefferson et al. 1993].

29. Desmerestia anceps Montagne 1842
Glony z tego gatunku należą do rodziny Desmarestiaceae.
Plecha duża, osiągająca 3 do 4 m długości, wyłaniająca się ze znacznych
rozmiarów, prawie kulistego, osiągającego do 30 cm szerokości uczep jako spłaszczona
oś główna wydająca boczne wąskie, spłaszczone odgałęzienia otoczone pierwotnie
przeciwległymi mniejszymi odgałęzieniami drugiego i trzeciego rzędu. Mniejsze
odgałęzienia są wyraźnie spłaszczone w części środkowej oraz mniej lub bardziej
cylindryczne w części dolnej i szczytowej. Główne odgałęzienia osiągają do 3 cm
średnicy [Jefferson et al. 1993].
Struktura typu jednoosiowego. Przekrój poprzeczny plechy pokazuje duże centralne
włókno osiowe otoczone małymi, strzępkowatymi komórkami, korę złożoną z komórek
miąższowych oraz powierzchniową warstwę małych komórek pigmentowych. Wzrost
trichotaliczny. Plastydy przyścienne, dyskoidalne, bez pirenoidów [Jefferson et al.
1993].
Osobniki tego gatunku spotykane są w rejonie Półwyspu Antarktycznego oraz
Szetlandów Południowych i Orkadów Południowych na stanowiskach w środkowej
części litoralu wewnętrznego do głębokości 30 m [Jefferson et al. 1993].

30. Iridaea cordata (Turner) Bory 1826
Jest to gatunek należący do rodziny Gigartinaceae.
Plecha średnich rozmiarów, osiągająca długość do 50 cm, złożona głównie
z rozwiniętych fylloidów, stosunkowo miękka. Brzegi bez proliferacji, lecz grubsze od
pozostałych części plechy. Kolor plechy brązowy lub purpurowo-rudawy, czasem
opalizujący. Struktura typu wieloosiowego. Rdzeń wyraźny z przeplatającymi się
wzdłużnymi włóknami. Kora formowana jest przez wypukłe rzędy komórek, które ze
względu na obecność drugorzędnych jamkowatych połączeń są gwiazdowate w części
wewnętrznej. Wzrost rozproszony, ale bardziej znaczący na brzegach. Plastydy
przyścienne, bez pirenoidów. Włókna rdzeniowe pozbawione plastydów lub jedynie
z kilkoma wstęgowatymi plastydami [Jefferson et al. 1993].
Jest to gatunek okołobiegunowy, antarktyczny i subantarktyczny. Najczęściej
spotykany na podłożu skalnym, szczególnie w górnych częściach strefy litoralu

90

wewnętrznego, do głębokości 20 m [Jefferson et al. 1993].

31. Adenocystis utricularis (Bory) H. et H.
Plecha o prostej budowie, gruszkowato-owalna, tworzące długie (do 10 cm
długości i 3 cm średnicy), puste w środku worki błoniaste worki, zwężające się ku
dołowi mniej lub bardziej stopniowo do krótkich, cylindrycznych trzonków
przytwierdzonych do podłoża za pomocą niewielkich dysków bazalnych. Zwykle po
kilka osobników formuje kolonię, wyrastając ze wspólnego dysku bazalnego [Jefferson
et al. 1993].
Struktura wieloosiowa. Kora ściany plechy złożona jest z kilku warstw komórek.
Te w warstwach zewnętrznych są wybarwione, małe, wielowymiarowo i promieniście
wydłużone. Z kolei komórki kolejnych warstw wewnętrznych stają się stopniowo coraz
większe i mniej wybarwione, zaokrąglone lub rozszerzające się. Rdzeniowa wyściółka
jamy złożona jest z warstwy rozgałęzionych i luźno połączonych w sieć bezbarwnych
włókien. Powierzchnia z wieloma zagłębieniami, z których każde zawiera kępkę
małych, prostych, bezbarwnych, wielokomórkowych włosków. Wzrost jest apikalny.
Plastydy przyścienne z pirenoidami [Jefferson et al. 1993].
Osobniki tego gatunku spotykane są w strefie litoralu południowej części wód
okołobiegunowych. Są one obecne na wybrzeżu tylko przez kilka miesięcy w roku.
Reprodukcja odbywa się za pośrednictwem zoospor produkowanych w czarnych,
jednokomorowych sporangiach pokrywających całą powierzchnię tych glonów. Ich
ozwój jest prawdopodobnie kontrolowany przez temperaturę wody [Naylor 1955].
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8.2. Metody pomiarowe wykorzystane w badaniach
Obecność substancji radioaktywnych w badanych próbach ma charakter śladowy.
W czasie pomiarów wykorzystano niskotłową spektrometrię promieniowań alfa, beta
i gamma. Metody spektrometryczne wspomagane były przez metody radiochemiczne
służące wydzieleniu szukanych substancji.

8.2.1. Pomiary poziomów aktywności izotopów cezu (137Cs)
i potasu (40K) w badanym materiale
Materiał przeznaczony do badań był analizowany metodą półprzewodnikowej
spektroskopii promieniowania gamma. Pomiary takie oparte są na rejestrowaniu energii
kwantów promieniowania elektromagnetycznego emitowanych przez pierwiastki
radioaktywne w czasie przemian promieniotwórczych. Promieniowanie gamma
wysyłane jest przez te nuklidy, które po rozpadzie cięższych jąder powstają
w jądrowych stanach wzbudzonych. Jeden nuklid może emitować kwanty o różnych,
choć ściśle określonych energiach, analogicznie do emisji fotonów przy przejściach
elektronów między orbitalami elektronowymi w atomie. Jest to związane z możliwością
tworzenia przez jeden rozpadający się atom cząstek o różnych energiach, a więc także
z tworzeniem jąder wzbudzonych w więcej niż jednym stanie wzbudzonym.
W badanych próbach oznaczano poziom aktywności dwóch pierwiastków
γ-promieniotwórczych:


137

Cs – (t½ = 30,2 lat) powstawał głównie w wyniku testów z bronią jądrową

w ilościach 6,3 · 1015 Bq/Mt siły wybuchu; może także tworzyć się
z niskoaktywnych odpadów cywilnych i jądrowych reaktorów jądrowych [Eisenbud
1987]; przed katastrofą w Czarnobylu wartość jego całkowitej aktywności
wprowadzonej do środowiska wynosiła 960 PBq [Mietelski 1994];


40

K – (t½ = 1,26 · 109 lat) jest najbardziej pospolitym długożyciowym naturalnym

pierwiastkiem promieniotwórczym; zawierają go minerały, gleba, wody oraz
wszystkie żywe organizmy [Mietelski 1994]; jest też jedynym naturalnym izotopem
promieniotwórczym potasu i głównym składnikiem obserwowanej u ludzi naturalnej
promieniotwórczości [Eisenbud 1987].
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Przed rozpoczęciem bezpośredniego przygotowania prób do pomiaru zastosowano
dwie odmienne procedury – jedną dla materiału glebowego, roślinnego, glonowego
i grzybowego, drugą zaś dla prób pochodzenia zwierzęcego.
Zgodnie z pierwszą procedurą papierowe koperty z próbami umieszczono na 24
godziny w suszarce, w temperaturze 105°C. Po wysuszeniu próby oczyszczono,
a następnie zmielono w celu zhomogenizowania materiału. Próby poddano ważeniu
oraz wyznaczono ich gęstość nasypową. Pomiary te przeprowadzono na wadze
elektronicznej podającej masę z dokładnością do 0,1 grama. Przygotowane w ten
sposób próby przeniesiono do wykonanych z polietylenu naczyń pomiarowych,
w których były kolejno ustawiane na detektorze.
Procedura przygotowania do pomiarów prób pochodzenia zwierzęcego polegało na
ich oczyszczeniu, a następnie spopielaniu w temperaturze 400°C w piecu muflowym
przez okres około 6 godzin. Próby poddawane były następnie homogenizacji poprzez
ucieranie w moździerzu i ważeniu (analogicznie jak opisano powyżej). Wyznaczano też
ich gęstość nasypową.
Wyniki opisanych powyżej pomiarów przedstawione zostały w Tabelach 8, 9 i 10.
Spektrometry

promieniowania

gamma

na

których

wykonywano

badania

są własnością Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Wykorzystują one w roli detektora
chłodzoną przy pomocy ciekłego azotu półprzewodnikową diodę germanową dużej
objętości.
Schemat

budowy

i

funkcjonowania

elementarnego

układu

elektrycznego

spektrometru promieniowania gamma jest podobny do układu spektrometru
promieniowania alfa. Istnieją jednak między nimi istotne różnice.
Z uwagi na dużą przenikliwość promieniowania gamma konieczne jest osłonięcie
przestrzeni pomiarowej przed zaburzającym wpływem promieniowania tła. Jest
to ważne, gdyż osiągnięcie odpowiedniej dla prób środowiskowych czułości pomiaru
zależy od poziomu uzyskanej reakcji tła. Stosowane są tu, podobnie jak w przypadku
pomiarów promieniowania beta osłony bierne i czynne [Mietelski 2003].
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TAB. 8 Charakterystyka prób gleby przed pomiarami na spektrometrze
promieniowania gamma
Lp.

Kod próby

Sucha masa [g]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

AF11
AF12
AF13
AF14
AF21
AF22
AF23
AF24
AF25
AF31
AF32
AF33
AF34
AF35
AF41
AF42
AF43
AF44
AF45
AF51
AF52
AF53
AF54
AF61
AF62
AF63
AF64
AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AF81
AF82
AF83
AF84
AF85
AF91
AF92
AF93
AF94
AF95
AF101
AF102
AF103
AF104

152,5
143,1
135,5
145,1
48,8
43,0
105,7
119,0
116,6
231,4
148,0
273,7
127,2
186,8
86,9
125,0
186,3
136,5
182,3
198,8
179,2
166,9
147,1
131,7
113,6
116,5
130,4
120,3
129,5
165,5
140,7
84,2
146,0
193,6
178,3
175,0
96,9
128,4
145,9
146,5
151,7
164,3
143,2
198,7
206,2
231,8

Gęstość
3
nasypowa [g/cm ]
1,28
1,27
1,23
1,25
0,43
0,46
0,7
0,77
0,77
1,22
1,11
1,21
1,26
1,15
0,97
1,02
1,01
1,02
1,12
1,07
1,11
1,13
1,10
1,22
1,10
1,06
1,09
1,12
1,07
1,09
1.07
0,99
1,21
1,19
1,20
1,09
1,08
1,06
1,17
1,11
1,03
1,07
1,41
1,39
1,33
1,33
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TAB. 9 Charakterystyka prób roślin i grzybów zlichenizowanych przed pomiarami na
spektrometrze promieniowania gamma

Lp.

Kod próby (nazwa gatunkowa)

Sucha masa [g]

Gęstość
3
nasypowa [g/cm ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AM21 (Prasiola crispa)
AM51 (Usnea antarctica)
AM52 (Usnea aurantiaco-atra)
AM53 (Sanionia uncinata)
AM61 (Usnea aurantiaco-atra)
AM62 (Sanionia uncinata)
AM71 (Usnea aurantiaco-atra)
AM72 (Usnea antarctica)
AM73 (Sanionia uncinata)
AM81 (Sanionia uncinata)
AM91 (Sanionia uncinata)
AM92 (Usnea antarctica)
AM93 (Usnea aurantiaco-atra)
AM101 (Sanionia uncinata)
AM102 (Deschampsia antarctica)

27,1
11,3
37,1
61,4
33,0
40,3
4,9
34,0
22,2
15,1
13,0
9,1
13,3
40,9
6,6

0,35
0,41
0,41
0,35
0,44
0,33
0,50
0,51
0,39
0,19
0,20
0,39
0,44
0,24
0,13
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TAB. 10 Charakterystyka prób pochodzących ze środowiska morskiego przed
pomiarami na spektrometrze promieniowania gamma

Lp.

Kod
próby

Nazwa (rodzaj materiału)

Sucha
masa [g]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

KSAZ2
KSAZ20
KSAZ33
KSAZ40
KSA78
KSA79
KSA710
KSAZ19
KSA75
KSAK1
KSAK2
KSAZ7
KSAZ18
KSA77
KSAZ6
KSAZ8
KSAZ9
KSAZ28
KSAZ29
KSAZ30
KSAZ31
KSAZ32
KSAZ14
KSA73
KSAZ22
KSAZ35
KSAZ13
KSAZ1
KSAZ21
KSAZ3
KSAZ45
KSAZ48
KSAZ36
KSAZ15
KSAZ16
KSAZ25
KSAZ17
KSAZ24
KSA71
KSA72
KSA76
KSAZ10
KSAZ4
KSAZ11
KSAZ12
KSAZ27

Pygoscelis antarctica (kości)
Pygoscelis adeliae (skorupy jaj)
P. adeliae (szkielet)
P. adeliae (szkielet)
P. adeliae (młody, skóra i resztki piór)
P. adeliae (młody, pióra)
P. adeliae (młody, kości i tk. miękkie)
P. papua (skorupy jaj)
Sterna vittata
Pagodroma nivea
P. nivea
Mirounga leonina (łapa)
M. leonina (futro)
M. leonina (futro)
Leptonychotes weddellii (tk. miękkie i kości)
L. weddelli (kości)
L. weddelli (tk. miękkie)
Cystosphaera jacquinotii
Ascoseira mirabilis
Desmerestia anceps
Iridaea cordata
Adenocystis utricularis
Euphausia superba
E. superba
Bovallia gigantea
Cheirimedon femoratus
Waldeckia obesa
Sterechinus neumayeri
Glyptonothus antarcticus
Parbolasia corrugatus
Odontaster validus
Psilaster charcoti
Porifera
Nacella concinna (muszle i tk. miękkie)
N. concinna (tk. miękkie)
N. concina (tk. miękkie)
N. concinna (muszle)
N. concina (muszle)
Notothenia corriceps (tk. miękkie i kości)
N. corriceps (wątroby)
N. corriceps
Notothenia rossii
Chaenocephalus aceratus (mięśnie)
Ch. aceratus
Ch. aceratus (szkielet)
Ch. aceratus (wątroby)

100,0
91,5
71,3
37,5
5,51
2,41
28,2
96,3
1,9
2,6
2,8
124,6
19,9
11,5
178,7
68,9
63,6
51,7
79,0
32,3
28,7
18,1
1,0
1,9
3,6
21,3
2,2
88,0
7,3
4,2
27,1
31,2
12,2
18,8
5,3
30,3
55,1
118,7
5,6
22,1
15,5
47,9
5,21
15,7
6,5
5,0

Gęstość
nasypowa
3
[g/cm ]
0,85
0,61
0,86
0,80
0,12
0,08
0,66
0,96
0,50
0,66
0,70
0,82
0,49
0,14
0,32
0,73
0,84
0,60
0,75
0,65
0,68
0,58
0,20
0,17
0,40
0,26
0,18
0,45
0,37
0,47
0,36
0,38
0,33
0,82
0,27
0,72
1,08
1,31
0,43
0,28
0,21
0,25
0,14
0,16
0,19
0,12
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Analizy ilościowej uzyskanych widm dokonano przy wykorzystaniu programu
P.I.M.P. [Mietelski 1989] oraz programu Volume [Mietelski 1994] na komputerze klasy
IBM PC.
Błąd wyznaczenia aktywności poszczególnych izotopów jest statystycznym błędem
ilości zliczeń w danej linii widmowej.
Pomiar prowadzony był metodą względną, przez pomiar w identycznych warunkach
próby i wzorca, będącego próbą zawierającą znaną aktywność oznaczanego
radionuklidu w matrycy maksymalnie zbliżonej do matrycy badanej próby. Aktywność
(Aγ) radionuklidów obliczana była na podstawie wzoru:

Aγ = As

Nγ
Ns

gdzie:
As – aktywność danego radionuklidu we wzorcu,
Nγ – liczba zarejestrowanych kwantów gamma na jednostkę czasu w linii widmowej
oznaczanego izotopu dla próby (po odjęciu ewentualnej niezerowej wartości tła),
Ns – liczba zarejestrowanych kwantów gamma na jednostkę czasu w linii widmowej
wzorca (po odjęciu ewentualnej niezerowej wartości tła).
Związek między efektywnością rejestracji kwantów γ a objętością i gęstością próby
jest nieliniowy. Wyznaczenie wielkości łączących te wartości wymaga przeprowadzania
długich pomiarów kalibracyjnych z zachowaniem stałych warunków geometrycznych
pomiaru. Czynnikiem decydującym jest objętość badanego materiału, zakładając, iż
pomiar odbywa się w jednakowych naczynkach. Efektywność spektrometru (Ep) można
wtedy obliczyć ze wzoru:

E p (E 0 , V ) =

Ns
Y (E 0 ) ⋅ As

gdzie:
E0 – ustalona energia kwantów γ,
V – objętość badanego materiału,
Ns – liczba zarejestrowanych kwantów gamma w linii widmowej wzorca (po odjęciu
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ewentualnej niezerowej wartości tła),
Y(E0) – intensywność kwantowa danej linii o energii E0,
As – aktywność danego radionuklidu we wzorcu.
Wyznaczenie funkcji efektywności dla różnych objętości wzorca pozwala na uzyskanie
krzywej funkcji efektywności w zależności od objętości źródła [Mietelski 1994].
Wymagane jest zastosowanie poprawki na samoabsorbcję (F) w celu uwzględnienia
różnic spowodowanych innymi gęstościami materiału badanego i wzorca. Poprawka ta
jest funkcją energii kwantów gamma (E), różnicy gęstości materiałów próby i wzorca
(∆ρ) oraz wysokości warstwy sproszkowanej próby (x). Ostatecznie aktywność
właściwą (Aw) próby, wyrażoną w Bq/kg s.m., oblicza się korzystając ze wzoru:

Aw =

Nγ

Y (E 0 ) ⋅ E γ (E 0 , V ) ⋅ m

⋅ F (E 0 , ∆ρ , x )

gdzie:
m – sucha masa próby.
Pozostałe parametry jak w powyższych równaniach [Mietelski 1994].
Algorytm ten wykorzystał program Volume.
Pomiary zostały wykonane na trzech spektrometrach z detektorami HPGe (High
Purity Germanium) posiadającymi zdolności rozdzielcze (przy energii 1173 keV) od 1,9
keV do 2,7 keV, z torami spektrometrycznymi produkcji firmy „Silena” z 4096
kanałowym analizatorem. Detektory umieszczone były w osłonie ołowianej o grubości
10 cm, wyposażonej dodatkowo w kadmowo-miedziany filtr rentgenowski, co
pozwalało na obniżenie poziomu tła [Mietelski 2003]. Widma badanych prób zbierano
w ciągu od kilkudziesięciu do ponad stu godzin dla każdej próby.

8.2.1. Technika pomiarowa aktywności izotopów plutonu
(238,239+240Pu), ameryku (241Am) i strontu (90Sr) w
badanych próbach
Ze względu na małą przenikliwość promieniowania alfa i beta przed dokonaniem
pomiaru aktywności prób na spektrometrach poddano je procedurze radiochemicznej.
W badanych próbach zmierzono zawartość izotopów następujących pierwiastków:
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a) plutonu metodą spektroskopii alfa (izotopy:

238

Pu oraz łącznie

239

Pu i

240

Pu,

oznaczane dalej jako 239+240Pu);



239

Pu – (t½ = 2,41 · 104 lat) śladowe ilości tego izotopu występują naturalnie

na Ziemi; większe ilości

239

Pu zostały wprowadzone do środowiska głównie na

skutek testów broni jądrowej w atmosferze [Eisenbud 1987];



240

Pu – (t½ = 6580 lat) emituje promieniowanie α o energii cząstek prawie

identycznej z tą, którą wysyła
spektroskopii

239

Pu, co uniemożliwia odróżnienie ich metodą

promieniowania alfa,

w

związku

z

czym

publikowane

są najczęściej sumaryczne wyniki oznaczeń aktywności tych radionuklidów,
przy czym w tym układzie 240Pu stanowi około 40% ogólnej aktywności plutonu
[UNSCEAR 1982];



238

Pu – (t½ = 87,7 lat) to kolejny obecny w przyrodzie izotop plutonu; pochodzi

on z wybuchów jądrowych i awarii reaktorów atomowych, a dodatkowy 1 kg
238

Pu rozproszonego w środowisku pochodzi z katastrofy amerykańskiego

satelity SNAP-9A [UNSCEAR 1982];
b) ameryk (241Am) metodą spektroskopii alfa;



241

Am – (t½ = 432 lat) jest produktem rozpadu czysto beta promieniotwórczego

izotopu plutonu

241

Pu o – (t½ = 14.4 lat) i w środowisku naturalnym znalazł się

w głównej mierze na skutek przeprowadzania w przeszłości testów z bronią
jądrową

w

atmosferze;

emituje

zarówno

promieniowanie

α,

jak

i promieniowanie γ [Eisenbud 1987];
c) strontu (90Sr) metodą ciekłoscyntylacyjnej spektroskopii beta;



90

Sr – (t½ = 28,6 lat) to czysto β-promieniotwórczy izotop strontu; rozpada się

emitując elektrony o energii maksymalnej 540 keV (średniej energii równej
195,8 keV) na również czysto beta promieniotwórczy

90

Y (t½ = 64 godzin)

rozpadający się z emisją elektronów o maksymalnej energii 2,23 MeV;

90

Sr

wytwarzany jest zarówno w wybuchach, jak i w reaktorach jądrowych;
chemiczne podobieństwo strontu i wapnia powoduje, że izotopy strontu są
mobilne w środowisku, nie ulegają silnemu kompleksowaniu w rozkładającej się
materii organicznej, ani sorpcji na minerałach ilastych tak jak to się dzieje z
plutonem czy cezem; stront jest rozproszony w wielu komponentach

środowiska, a w szczególności wykrywany jest w tkankach roślinnych
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i zwierzęcych; częściowo może on ulegać migracji w głąb profilu glebowego
[Eisenbud 1987].
Szczegółowy

przebieg

poszczególnych

elementów

techniki

pomiarowej

był

następujący:

1. Przygotowanie prób do pomiarów [Mietelski 1994]
Po dokonaniu pomiarów aktywności izotopów gamma-promieniotwórczych próby
były spopielane przez minimum 6 godzin w piecu muflowym w temperaturze 600°C. Po
spaleniu ponownie ważono próby. Dane uzyskane w ten sposób zestawiono w Tabelach
11 i 12.
Dodatkowo do badań na tym etapie włączono próby tzw. materiałów
referencyjnych, czyli takich, w których zostały wyznaczone i są certyfikowana przez
udostępniające je instytuty badawcze stężenia aktywności radionuklidów. W niniejszej
pracy zostały wykorzystane dwa materiały referencyjne oznaczone odpowiednio jako
IAEA Soil 375 (gleba, International Atomic Energy Agency) oraz NIST SRM 4356
(spopielone kości, National Institute of Standard and Technology) [IAEA 2002, NIST
2010].
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TAB. 11 Charakterystyka prób pochodzących ze środowiska lądowego przed
dokonaniem pomiarów na spektrometrach promieniowania alfa i beta
(dane przed i po spalaniu w 600°C)

Lp.

Kod
próby

Opis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AF31
AF32
AF33
AF34
AF35
AF41
AF42
AF43
AF44
AF45
AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AM71
AM72
AM73

Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Usnea aurantiaco-atra
Usnea antarctica
Sanionia uncinata

Masa przed
spalaniem
[g]
16,0
14,1
15,9
14,5
15,0
15,0
15,2
12,0
12,1
14,3
11,5
11,5
16,1
12,0
12,6
20,7
35,3
21,6

Masa po
spalaniu [g]
15,3
13,4
15,2
14,0
11,9
14,6
14,0
11,1
12,1
14,3
10,0
10,0
15,4
11,5
11,7
1,5
4,1
9,3
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TAB. 12 Charakterystyka prób pochodzących ze środowiska morskiego przed
dokonaniem pomiarów na spektrometrach promieniowania alfa i beta
(dane przed i po spalaniu w 600°C)

Lp

Kod próby

Nazwa (rodzaj materiału)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

KSAZ2
KSAZ20
KSAZ33
KSAZ40
KSA78
KSA79
KSA710
KSAZ19
KSA75
KSAZ7
KSAZ18
KSA77
KSAZ6
KSAZ8
KSAZ9
KSAZ28
KSAZ29
KSAZ30
KSAZ31
KSAZ32
KSAZ14
KSA73
KSAZ22
KSAZ35
KSAZ13
KSAZ1
KSAZ21
KSAZ3
KSAZ45
KSAZ48
KSAZ36
KSAZ15
KSAZ16
KSAZ25
KSAZ17
KSAZ24
KSA71
KSA72
KSA76
KSAZ10
KSAZ4
KSAZ11
KSAZ12
KSAZ27
MR375KS
MR2KS

Pygoscelis antarctica (kości)
P. adeliae (skorupy jaj)
Pygoscelis adeliae (szkielet)
Pygoscelis adeliae (szkielet)
P. adeliae (młody, skóra i resztki piór)
P. adeliae (młody pióra)
P. adeliae (młody kości i mięśnie)
P. papua (skorupy jaj)
Sterna vittata
Mirounga leonina (łapa)
M. leonina (futro)
M. leonina (futro)
Leptonychotes weddelli (tk. miękkie i kości)
L. weddelli (kości)
L. weddelli (tk. miękkie)
Cystosphaera jacquinotii
Ascoseira mirabilis
Desmerestia anceps
Iridaea mordata
Adenocystis utricularis
Euphausia superba
E. superba
Bovallia gigantea
Cheirimedon femoratus
Waldeckia obesa
Sterechinus neumayeri
Glyptonothus antarcticus
Parbolasia corrugatus
Odontaster validus
Psilaster charcoti
Porifera
Nacella concinna (muszle i tk. miękkie)
N. concinna (tk. miękkie)
N. concina (tk. miękkie)
N. concinna (muszle)
N. concina (muszle)
Notothenia corriceps (tk. miękkie i ości)
N. corriceps (wątroby)
N. corriceps (wątroby)
Notothenia rossii
Chaenocephalus aceratus (mięśnie)
Ch. aceratus
Ch. aceratus (szkielet)
Ch. aceratus (wątroby)
IAEA Soil 375 (M.R.)
NIST SRM 4356 Ashed Bone (M.R.)

Masa przed
spaleniem
[g]
100,0
91,5
71,3
39,5
5,51
2,41
28,2
96,3
1,5
124,6
19,9
11,5
178,7
68,9
63,6
51,7
79,0
32,3
28,7
18,1
1,0
1,9
3,6
21,3
2,2
88,0
7,3
4,2
27,1
31,2
12,2
18,8
5,3
30,3
55,1
118,7
5,6
22,1
15,5
47,9
5,2
15,7
6,5
5,0
6,2
5,0

Masa po
spaleniu [g]
89,9
81,2
61,7
37,1
1,55
0,22
23,7
92,7
1,47
98,6
12,9
5,1
122,0
60,4
45,0
10,2
23,7
1,0
6,8
8,6
0,46
1,8
2,4
14,8
1,8
85,1
4,0
2,5
18,8
25,0
10,9
17,6
2,7
20,0
53,5
117,5
5,5
7,5
5,4
27,6
3,9
3,5
5,7
3,7
5,6
4,9

102

2.

Mineralizacja prób [LaRosa et al. 1992, ze zmianami Mietelski 2003]
W celu dokonania mineralizacji z każdej z prób gleby odważano nie więcej niż 10 g

popiołu, zaś w przypadku pozostałych prób do dalszej analizy wykorzystywano całą
próbę. Materiał przenoszono do zlewek teflonowych lub szklanych (w przypadku kości,
skorup jaj oraz innego materiału o wysokiej zawartości wapnia), zwilżano około 10 ml
65% HNO3 i pracując pod wyciągiem wagowo dodawano znaczników wydajności
chemicznej przeprowadzanych procesów – 25 µl

242

Pu o aktywności 0,00349 (± 3%)

mBq (w przypadku próby gleby 50 µl o dwukrotnie większej aktywności), 25 µl 243Am
oraz 50 µl

85

Sr o aktywności około 5-10 Bq (w tym ostatnim przypadku absolutna

aktywność nie musi być znana – ostateczny pomiar jest względny). Zlewki te
umieszczano następnie na kuchence elektrycznej i dodawano kolejno 70 ml, a następnie
20 ml 40% HF (za pierwszym razem gotowano pod przykryciem przez 4 godziny), trzy
razy po 50 ml 65% HNO3. Każdorazowo po zagotowaniu odparowywano do pasty.
Dodanie HF i HNO3 miało na celu uniknięcie okludowania poszukiwanych izotopów
przez krzemionkę. Następnie dodawano 50 ml 35% HCl, a po ustaniu pienienia 2 g
H3BO3 (w przypadku wystąpienia osadu na tym etapie dodawano po kropli około 2,5 ml
H2O2) i znów 50 ml HNO3 (płucząc ścianki), który odparowywano do 10 ml
i dodawano 100 ml podwójnie dejonizowanej wody (DDW), zagotowywano. Kwas
borowy miał za zadanie skompleksować pozostałe w układzie fluorki, a ostatnia porcja
HNO3 miała przeprowadzić nierozpuszczalne fluorki w rozpuszczalne azotany i usunąć
z układu kwas solny. Następnie próby studzono i przesączano przez filtr bibułowy
i umieszczano w zlewkach szklanych wraz z mieszadłem magnetycznym powleczonym
teflonem. Nierozpuszczony osad pozostały na filtrze składał się głównie z minerałów
cyrkonu oraz tlenku tytanu.
W przypadku prób kości oraz innego materiału o wysokiej zawartości wapnia
próby po umieszczeniu w szklanej zlewce, zwilżano 65% roztworem HNO3 i po
dodaniu odpowiednich ilości znaczników izotopowych moczono przez okres około 24
godzin w 6M HCl, a następnie zlewkę z próbą umieszczano na kuchence elektrycznej
i gotowano na do czasu rozpuszczenia się materiału, w razie konieczności dodając
H2O2, odparowywano do małej objętości (około 100 – 150 ml), zalewano 200 – 300 ml
DDW, zagotowywano, studzono i filtrowano. Następnie dodawano 3,8 g kwasu
szczawiowego, za pomocą amoniaku ustalano pH=3. W tych warunkach wytrąca się
szczawian wapnia współstrącając również pluton i ameryk, zaś w roztworze pozostaje
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m.in. stront. Odwirowane szczawiany rozkładano za pomocą stężonego kwasu
azotowego. Po rozłożeniu roztwór odparowywano do małej objętości i ostatecznie
przeprowadzano w 100 ml 1 M HNO3.
3. Ustalanie plutonu na +4 stopniu utlenienia [LaRosa et al. 1992]
Roztwór znajdujący się w szklanej zlewce zagotowywano, po czym przenoszono na
mieszadło magnetyczne. Do gorącego, ale nie wrzącego roztworu dodawano 0,5 ml
roztworu FeCl3 o stężeniu około 10 mg jonów Fe3+ w 1 ml. Następnie dodawano 0,5 ml
wodzianu hydrazyny (N2H5OH) w celu zredukowania żelaza (III) do żelaza (II). Tak
przygotowany roztwór gotowano przez 15 minut. Całkowite zajście procesu redukcji

żelaza sprawdzano przy pomocy kropli rodanku amonu (NH4SCN) dodanej do kilku
kropel roztworu naniesionych na szkiełko zegarkowe. W przypadku gdy reakcja nie
zaszła do końca dawała się zauważyć zmiana barwy roztworu na intensywnie czerwoną.
Po redukcji żelaza do lekko ostudzonego roztworu dodawano 30 ml 65% HNO3, aby
doprowadzić do rozkładu nadmiaru hydrazyny i związanej z tym zmiany barwy
roztworu na żółty. Ponownie gotowano roztwór przez 15 minut. Jony Fe2+ utleniały się
znów do Fe3+, co powodowało jednocześnie przejście występującego na trzech
stopniach utlenienia – (IV), (V) i (VI) – plutonu do plutonu (III). Do lekko
przestudzonego roztworu dodawano 5 g azotanu (III) sodu (NaNO2) w celu zniszczenia
resztek hydrazyny oraz by ustabilizować pluton na +4 stopniu utlenienia. Po
całkowitym rozłożeniu NaNO2, co manifestowało się zmianą barwy z zielonej
z powrotem na żółtą oraz zanikiem brunatnych dymów tlenku azotu, roztwór studzono
i dopełniano do 150 ml 8M HNO3.
4. Procedura chromatografii jonowymiennej [LaRosa et al. 1992, z modyfikacjami
Mietelski, Wąs 1995]
W procedurze tej wykorzystuje się wykonane z polietylenu kolumny o długości 12
cm i średnicy wewnętrznej 4 mm wypełnione do wysokości 10 cm anionitem DOWEX
1x8 200-400 mesh Cl-, zawierające u dołu porowaty teflon zatrzymujący złoże jonitu.
Od góry kolumny zakończone są zbiornikiem na roztwór przez nią przepuszczany.
Zbiornik ten stanowi polipropylenowa strzykawka o pojemności 50 ml. Przepływ przez
kolumnę wymuszany jest obciążeniem tłoka strzykawki – zbiornika ciężarem o masie 2-5 kg. Eluent odbierany jest do polipropylenowych zakręcanych naczyń o pojemności
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120-150 ml (tzw. moczówek). Przed użyciem kolumny w celu zmiany jej chlorkowej
formy na azotanową przepuszczano przez nią 50 ml 2M HNO3 oraz 50 ml 8M HNO3.
Przez tak przygotowaną kolumnę przepuszczano próbę i odbierano do moczówki
frakcję zawierającą m.in. stront i ameryk. Pluton był zatrzymywany na kolumnie (wraz
z torem, który nie był brany pod uwagę w czasie dalszych prac nad roztworem). Po
przejściu próby kolumnę przemywano używając 15 ml 8M HNO3. Frakcję tę łączono
z poprzednią, a kolumnę przemywano 50 ml HCl w celu odebrania z kolumny frakcji
torowej, a następnie przy pomocy przygotowanego w tym celu roztworu 0,1M HF
z 0,1M HCl (25 ml) wymywano pluton z kolumny.
5. Procedura uzyskiwania źródeł

241

Am do pomiarów na spektrometrze alfa [Holm,

Ballestra 1989]
Materiałem wyjściowy do tej analizy było ok. 250 ml 8 M HNO3 po oznaczeniach
Pu/Th i Sr. Na początku, jak wspomniano, podczas mineralizacji dodawany był
znacznik 243Am.
Zawartość moczówek przelano do szklanej zlewki i odparowano do ok. 10 ml,
dodano 100 ml DDW i zagrzano. Na gorąco, mieszając ciągle na mieszadle
magnetycznym dodano 40 do 50 ml nasyconego roztworu kwasu szczawiowego
(C2H2O4), ustalając za pomocą amoniaku pH pomiędzy 2 a 3. W takich warunkach
strąca się Ca, Mg, RE i resztki toru. W przypadku gdy osad nie wytrącał się dodawano
1 ml nasyconego roztworu azotanu wapnia (etap ten opuszczano dla prób np. kości, dla
których współstrącanie Pu i Am wraz ze szczawianem wapnia prowadzono przed
wydzielaniem Pu na kolumnach) doprowadzano roztwór prawie do wrzenia
pozostawiano do wystygnięcia. Następnie delikatnie dekantowano roztwór znad
wytrąconego osadu szczawianów, zaś resztę odwirowywano 5 do 10 min. przy 3000
obr/min i również dekantowano. W roztworze znajdowały się jony Fe, Ti, Al.
Otrzymany odwirowany osad rozpuszczano w 50 ml 65% HNO3, gotowano do prawie
całkowitego odparowania, a następnie dodawano 25 ml DDW oraz 5 mg Fe3+
(z roztworu o stężeniu 5mg/50ml).
Otrzymany roztwór przelewano do jednorazowego plastikowego naczynia do
wirówki i przy pomocy amoniaku ustalano pH ~ 9 strącając się wodorotlenek Fe, a wraz
z nim RE, Am oraz ewentualny Cm. Odwirowywano 5 min. 3000 obr/min. i roztwór
dekantowano, a do osadu dodawano 30 ml wody i wstrząsano aż do rozbicia osadu,
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kontrolując czy pH = 9, ew. dodając amoniak, ponownie odwirowywano
i dekantowano, przy czym cały płyny zbierano dla ew. kontroli. Osad rozpuszczano
w 10 ml 10 M HCl + 10 ml 14 M HNO3, w kolejnych wypłukaniach naczynia do
wirówki, gotowano, odparowywano, pod koniec (gdy pozostało kilka kropli) dodawano
ok. 1 - 2 ml 65 % HNO3, dla pewności, że HCl wyparował. Dolewano do 50 ml 8 M
HNO3 i oczyszczano ze śladów Th na kolumnie zawierającej złoże TEVA. W przesączu
otrzymywano Am, Cm, Re, Fe. Płukano kolumnę 4 M HNO3 i dodawano do przesączu.
Th pozostawał na kolumnie. Przesącz następnie był odparowywany, a kolumnę
wymywano 2 M HCl. Odparowany przesącz rozpuszczano w 50 ml roztworu
zawierającego 1 M HNO3 w litrze CH3OH - 93% metanolu, tzw. roztworem A.
Przygotowywano kolumnę z DOWEX 1x8 200-400 mesh, Cl-, przepuszczano 100 ml
"roztworu A". Następnie przepuszczano próbę (50 ml) i płukano następnym 25 ml
"roztworu A". W przesączu otrzymywano w ten sposób Fe, a na kolumnie pozostawały
Am, Cm i RE. Wypłukiwano RE za pomocą 80 ml 0.1 M HCl + 0.5 M NH4SCN
w metanolu; (80% metanolu) – tzw. roztworem B. Wypłukiwanie Am z kolumny
następowało za pomocą 50 ml roztworu 1.5 M HCl w metanolu (86% metanolu) (tzw.
roztwór C), a przesącz odbierano do zlewki 50 ml i odparowywano, przeprowadzano do
1M HCl (20ml), płukano.

6. Źródło alfa spektrometryczne plutonu współstrącane z NdF3 [Sill 1987]
Do odebranego przesączu plutonu lub ameryku dodawano 50 µl roztworu NdCl3
zawierającego 50 µg jonów Nd3+ i lekko mieszano. Następnie dodawano 2,5 ml 40%
HF i czekano godzinę, by narosły kryształki NdF3, które ze względu na podobieństwo
promieni jonowych mają zdolność do pułapkowania w swoją sieć krystaliczną
wydzielonych radioizotopów. Otrzymaną zawiesinę filtrowano na lejku próżniowym
przez sączek membranowy o średnicy zewnętrznej 25 mm i średnicy porów nie
większej niż 0,1 µm (0,05 µm, 0,08 µm lub 0,1 µm). Następnie przemywano naczynie
po zawiesinie i lejek, używając w tym celu etanolu, by przenieść osad na filtr ilościowo.
Sączek, na którym był osadzony pluton lub ameryk suszono i przyklejano do podkładki
ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm, z którą był on umieszczany w polistyrenowej
szalce Petriego. Tak przygotowane źródła umieszczano kolejno w komorze pomiarowej
spektrometru

promieniowania

alfa,

gdzie

dokonywano

pomiaru

aktywności

poszczególnych obecnych w próbie izotopów plutonu lub ameryku.
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7. Ekstrakcyjne wydzielanie strontu i oczyszczanie od śladów

210

Pb [Vajda et al. 1992,

z modyfikacjami Gaca et al. 2006]
Materiałem wyjściowym do wykonania tej części analizy była zmineralizowana,
poddana wstępnemu zatężeniu próba po strąceniu szczawianów przy pH=3 lub 8M
roztwór w HNO3 po ekstrakcji na kolumnie jonowymiennej, w którym znajdują się
m.in. radionuklidy Am i Sr. Kolumna służąca do ekstrakcji strontu była podobna do
opisanej powyżej kolumny jonowymiennej, ale jej przepływ był swobodny. Była ona
wykonana z rurki szklanej o średnicy wewnętrznej 6 mm i długości przynajmniej
10 cm, od dołu zabezpieczonej watą kwarcową i wypełnionej stałym ekstrahentem
o nazwie handlowej Sr-Spec (Eichrom Ltd.), zawierającej jako materiał czynny eter
koronowy. Kolumnę przygotowywano przepuszczając przez nią 50 ml 8M HNO3
(w przypadku prób nie zawierających dużych ilości fosforanu wapnia) lub 50 ml 3M
HNO3 (w przypadku prób o oryginalnie dużej zawartości fosforanu wapnia, po
wstępnym oczyszczeniu poprzez współstrącenie ze szczawianami). Następnie
przepuszczano przez kolumnę roztwór zawierający próbę. Na kolumnie zatrzymały się
wówczas jedynie jony Sr i Pb. Kolumnę przepłukiwano odpowiednio 15 ml 8M HNO3
lub 15 ml 3M HNO3, a następnie wymywano stront (i częściowo pluton) przy pomocy
50 ml 0,01M HNO3. Ołów oddzielano od strontu za pomocą strącania jodku ołowiu.
W tym celu dodawano 1 ml roztworu nośnika Pb, odparowywano do sucha,
rozpuszczano osad w wodzie dejonizowanej i 5-6 kroplach stężonego kwasu octowego,
dodawano 2-3 ml jonów jodkowych (NH4J) i ogrzewano pod przykryciem
do rozpuszczenia się osadu, a następnie gwałtownie studzono. Strącony jodek ołowiu
odfiltrowywano na lejku próżniowym. Otrzymany przesącz, zawierający stront,
zadawano 5 ml HNO3 i odparowywano do sucha. Następnie osad rozpuszczano 1 ml
1M HNO3 i przenoszono do naczynka scyntylacyjnego, płucząc dwa razy po 1 ml
dejonizowanej wody.
8. Pomiary aktywności źródeł alfa-promieniotwórczych [Mietelski 2003]
Wykorzystana do pomiarów spektrometria promieniowania alfa to wysokoczuła
i selektywna metoda detekcji takich radionuklidów jak główne izotopy uranu, toru,
plutonu, radu czy polonu.
W celu dokonania pomiaru niezbędne jest spełnienie warunku niskiego tła.
Osiągany jest on przez zastosowanie odpowiednich materiałów konstrukcyjnych
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detektora, podkładki źródła i komory pomiarowej, charakteryzujących się niskimi
stężeniami substancji α-promieniotwórczych.
Jako detektory promieniowania α wykorzystano detektory półprzewodnikowe. Są to
diody spolaryzowane zaporowo napięciem rzędu kilkudziesięciu V, czynne złącze p-n
ma głębokość 100-300 µm i powierzchnię rzędu kilkuset mm2. Sygnał z detektora,
proporcjonalny do zdeponowanej w nim energii cząstki α, ulega wzmocnieniu
w przedwzmacniaczu i wzmacniaczu. Następnie trafia do konwertera analogowo-cyfrowego, gdzie jego amplituda porównywana jest względem schodkowo rosnącego
sygnału wewnętrznego. Z chwilą osiągnięcia przez generowany sygnał zapamiętanej
amplitudy sygnału z detektora numer odpowiedniego schodka staje się adresem
komórki pamięci, gdzie wykonywana jest operacja „dodaj jeden”. Tym sposobem
w pamięci spektrometru gromadzone było w trakcie pomiaru widmo. Sposób ten jest
analogiczny w przypadku pomiarów wszystkich trzech rodzajów promieniowania (α, β,

γ). Pomiar aktywności źródeł α-promieniotwórczych odbywa się zawsze w próżni,
jednak śladowe ciśnienie jest korzystne i optymalna w czasie pomiaru jest niska próżnia
o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,02 mbar.
Energia linii widmowej określana była na podstawie uprzednio przeprowadzonej
kalibracji energetycznej spektrometru. W tym celu dokonuje się szeregu pomiarów
różnych izotopów o znanych energiach linii widmowych, tworząc tabelę energii
i odpowiadających im numerów kanałów. Następnie przeprowadzana jest linia regresji
na płaszczyźnie energia – numer kanału. Tego typu postępowanie odnosi się także do
kalibracji spektrometru promieniowania gamma [Mietelski 2003].
Obliczenia aktywności izotopu w próbce (Ap) dokonano posługując się wzorem:

A p = Aw

Np
Nw

gdzie:
Aw – aktywność dodanego znacznika,
Np – liczba zarejestrowanych cząstek alfa (inaczej: pole powierzchni linii widmowej po
odjęciu tła) oznaczanego izotopu,
Nw – liczba zarejestrowanych cząstek alfa znacznika.
Ocena niepewności pomiaru dokonywana była metodą różniczki zupełnej [Mietelski
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2003].
Liczby zliczeń dla próby i tła danej linii widmowej uzyskiwana była przez
sumowanie zliczeń w ustalonym obszarze widma lub całkowanie funkcji dopasowanych
do kształtu linii widmowych. Operacji tej dokonywano przy wykorzystaniu programu
ALF na komputerze klasy IBM PC [Mietelski 2003].
Obliczono także, korzystając z arkusza kalkulacyjnego MS Office Excell,
wydajność (Y) przeprowadzanych procesów radiochemicznych. Dla znacznika będącego
emiterem cząstek alfa oblicza się ją ze wzoru:

Y=

Nw
t ⋅ Θ α ⋅ Aw

gdzie:
Nw – liczba zarejestrowanych cząstek alfa znacznika,
t – czas pomiaru,

Θα – efektywność rejestracji cząstek alfa dla danej geometrii pomiaru.
Efektywność

rejestracji

cząstek

alfa

dla

półprzewodnikowego

spektrometru

promieniowania alfa w szerokim zakresie energii cząstek nie jest od ich energii zależna.
Dla danej geometrii pomiaru efektywność badano przez rejestrację widma cząstek alfa
pochodzących ze źródła wzorcowego o znanej aktywności [Mietelski 2003].
Pomiary części prób wykonywano w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN na
spektrometrze Silena Alpha Quatro posiadającym cztery komory pomiarowe z
detektorami krzemowymi implantowanymi Canberra PIPS dwie z implantowanymi
detektorami krzemowymi o powierzchni 450 mm2, produkcji Canberra (USA).
Część pomiarów wykonywano w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego na spektrometrze promieniowania alfa
7401VR firmy Canberra posiadającym dwie komory pomiarowe z dwoma
implantowanymi detektorami krzemowymi o powierzchni 300 mm2, produkcji Ortec
(USA), a część w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii
Głównego Instytutu Górnictwa na spektrometrze Alpha Analyst firmy Canberra
posiadającym cztery komory pomiarowe z implantowanymi detektorami krzemowymi
o powierzchni 450 mm2, produkcji Canberra (USA).
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W czasie pomiarów źródła znajdowały się w odległości około 2 mm od detektora.
Czas pomiaru dla poszczególnych prób był różny ze względu na różnice ich
aktywności. Kontrola jakości wykonania oznaczenia była możliwa dzięki pomiarom dla
standardowych materiałów referencyjnych IAEA (International Atomic Energy
Agency) oraz NIST (National Institute for Standard and Technology, USA). Próba
pochodząca z IAEA, oznaczona jako IAEA 375, była próbą gleby pobraną na
terytorium Ukrainy w 1991r., zaś próba pochodząca z NIST i oznaczona jako Ashed
Bone 4356 była spopieloną mieszaniną kości bydlęcych i ludzkich [IAEA 2002, NIST
2010].
9. Pomiary aktywności źródeł β-promieniotwórczych [Mietelski 2003]
W badaniach wykorzystano należący do IFJ PAN w Krakowie spektrometr Wallac
1414-003 Guardian, będący tzw. licznikiem ciekłoscyntylacyjnym. Jest to najnowszego
typu spektrometr beta, w którym wydzielony preparat zawierający dany izotop
mieszany jest z cieczą organiczną zawierającą rozpuszczoną domieszkę substancji
scyntylacyjnej.

Jako

ciekły

scyntylator

stosowany

był

niepalny

scyntylator

charakteryzujący się wysoką stabilnością chemiczną.

Światło scyntylacji rejestruje fotopowielacz, a impulsy są zliczane i rejestrowane.
Dalszy ciąg pomiaru spektrometrycznego przebiega analogicznie do opisanego powyżej
promieniowania alfa.
Redukcję tła uzyskano dzięki stosowaniu biernych osłon ołowianych oraz czynnych
osłon antykoincydencyjnych ze scyntylatorem plastikowym [Mietelski 2003].
Ilościową

analizę

uzyskanych

widm

wykonano

przy

pomocy

arkusza

kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.
Wydajność (Y) w analizach
z wykorzystaniem radioizotopu

85

90

Sr przedstawionych w pracy

obliczano

Sr, także korzystając z arkusza kalkulacyjnego

programu Microsoft Excel [Gaca et al. 2006]. Zastosowano w tym celu wzór:

( )

N

t
kor 

Y=
/ 1,43 ∗ EXP (−(0,693 / 64,8) ∗ (t w − t p )
 1 / mtr 



[

]

gdzie:
t – czas pomiaru,
(N/t)kor – skorygowana ze względu na rozpad liczba zliczeń dla próby w czasie t,
mtr – masa znacznika,
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tw – data pomiaru wzorca,
tp – data pomiaru próby.
Aktywność (Aβ) obliczana była na podstawie wzoru:

Aβ =

N (650−1023 )
0,58 ⋅ t ⋅ E ff ⋅ Y ⋅ m

gdzie:
N(650-1023) – liczba cząstek zarejestrowanych w kanałach od 650 do 1023 (tzw. okno 90Y,
izotopu pochodnego 90Sr),
t – czas pomiaru,
Eff – efektywność pomiaru,
Y – wydajność,
m – masa próby.
Wykonano względny pomiar γ-spektrometryczny aktywności

85

Sr w celu

wyznaczenia wydajności przeprowadzonych procesów radiochemicznych. Wzorcem
była ta sama ilość

85

Sr, jaka dodana była na początku analizy do prób jako znacznik

(aktywność dobrana była do poziomu aktywności spodziewanego w próbach).
Następnie

po

odczekaniu

14

dni

dokonano

pomiaru

β-spektrometrycznego

z wykorzystaniem spektrometru ciekłoscyntylacyjnego Wallac 1414-003 Guardian
z antykoincydencyjną osłoną czynną i ołowianą osłoną bierną oraz scyntylatorem
plastikowym. Podczas pomiaru włączona była dyskryminacja alfa/beta w celu
eliminacji wpływu ewentualnych śladów 210Pb.
Podobnie jak w przypadku źródeł promieniowania alfa czas pomiaru dla
poszczególnych prób był różny, a jako kontrolę jakości wykonania oznaczenia
wykorzystano pomiary dla standardowego materiału IAEA (International Atomic
Energy Agency), którym była próba IAEA 375 (próba gleby z Ukrainy z 1991r.) oraz
próba będąca spopieloną mieszaniną kości bydlęcych i ludzkich Ashed Bone 4356
NIST (National Institute for Standard and Technology, USA).
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9. Wyniki
9.1 Wyniki analizy widm promieniowania gamma
Wyniki ilościowej analizy uzyskanych widm zostały zebrane w Tabelach 13, 15
i 16. Błąd wyznaczenia aktywności poszczególnych izotopów jest statystycznym
błędem ilości zliczeń w danej linii widmowej.
Obserwowane stężenia aktywności

137

Cs w glebach są ogólnie niskie i wykazują

niewielką zmienność: od < 0,1 Bq/kg s.m. (próby oznaczone AF14 – Zatoka
Admiralicji, koło stacji meteorologicznej i AF45 - Zatoka Admiralicji, najmłodsza
morena Sphinx Glacier) do 10,8 ± 0,8 Bq/kg s.m. (próba oznaczona AF91 – Jersak
Hills). Wyniki zostały zestawione w Tabeli 13, zaś Rycina 24 jest graficznym
przedstawieniem migracji 137Cs w poszczególnych profilach glebowych.
Depozycja

średnia

2

dla

badanych
2

profili

glebowych

Bq/m , zaś mediana 160,3 Bq/m . Najwyższą depozycję

137

wyniosła

190,8

2

Cs [w Bq/m ] obserwowano

w profilu oznaczonym jako AF8 (Upłaz). Wyniosła ona 599 ± 29 Bq/m2. Najniższą zaś
w profilu AF1 (Zatoka Admiralicji, koło stacji meteorologicznej) – 0,4 ± 6,2 Bq/m2
(wartość ta obarczona jest bardzo dużym błędem). Dane dotyczące depozycji zawarto
w Tabeli 14.
Stężenia aktywności izotopu
zmierzone dla

40

K wykazują znacznie wyższe wartości niż te

137

Cs. Mieszczą się one w granicach od 131 ± 11 Bq/kg s.m. (AF61 –

– Bellingshausen Station) do 671 ± 23 Bq/kg s.m. (AF13 – Zatoka Admiralicji, koło
stacji meteorologicznej). Wartości aktywności radionuklidu pochodzenia naturalnego
(40K) w próbach gleb zawarte są w Tabeli 13.
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TAB. 13 Wyniki ilościowych pomiarów emiterów promieniowania gamma w próbach
gleby

Stężenia aktywności izotopów [Bq/kg s.m.]

Kod próby
137

AF11
AF12
AF13
AF14
AF21
AF22
AF23
AF24
AF25
AF31
AF32
AF33
AF34
AF35
AF41
AF42
AF43
AF44
AF45
AF51
AF52
AF53
AF54
AF61
AF62
AF63
AF64
AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AF81
AF82
AF83
AF84
AF85
AF91
AF92
AF93
AF94
AF95
AF101
AF102
AF103
AF104

< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
0,5 ± 0,7
3,1 ± 0,9
2,3 ± 0,5
1,8 ± 0,5
2,5 ± 0,5
1,3 ± 0,4
2,7 ± 0,5
1,8 ± 0,3
1,5 ± 0,3
2,1 ± 0,5
< 0,4
1,2 ± 0,5
0,9 ± 0,4
< 0,2
< 0,1
0,8 ± 0,3
7,4 ± 0,4
0,5 ± 0,3
0,2 ± 0,4
1,7 ± 0,5
2,4 ± 0,4
3,7 ± 0,7
2,3 ± 0,7
2,9 ± 0,6
2,7 ± 0,7
2,7 ± 0,5
1,1 ± 0,4
1,1 ± 0,3
7,2 ± 0,8
7,2 ± 0,6
5,5 ± 0,6
5,3 ± 0,6
5,6 ± 0,8
10,8 ± 0,8
0,9 ± 0,5
0,8 ± 0,5
1,7 ± 0,3
4,4 ± 0,6
0,7 ± 0,3
0,5 ± 0,3
0,4 ± 0,3
2,5 ± 0,5

40

Cs (662 keV)

K (1461 keV)

659 ± 22
657 ± 22
671 ± 23
604 ± 21
312 ± 17
364 ± 20
642 ± 27
413 ± 19
435 ± 20
351 ± 18
375 ± 16
371 ± 21
310 ± 11
352 ± 17
391 ± 15
372 ± 16
380 ± 19
318 ± 15
344 ± 14
410 ± 19
379 ± 16
405 ± 17
388 ± 17
131 ± 11
138 ± 8
128 ± 11
161 ± 12
447 ± 20
443 ± 21
458 ± 21
392 ± 18
414 ± 14
485 ± 22
496 ± 22
488 ± 22
529 ± 25
489 ± 23
500 ± 21
476 ± 21
517 ± 22
464 ± 20
531 ± 24
517 ± 17
516 ± 20
531 ± 21
499 ± 24
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warstwy w profilu

warstwy w profilu

AF21
AF22
AF23
AF24
AF25
-1

0

1

2

3

4

AF31
AF32
AF33
AF34
AF35
0

5

warstwy w profilu

warstwy w profilu

AF51
AF52
AF53
AF54
-2

0

2

4

6

8

10

warstwy w profilu

warstwy w profilu

AF72
AF73
AF74
AF75
2

3

AF63
AF64

AF81
AF82
AF83
AF84
AF85
0

4

warstwy w profilu

warstwy w profilu

AF92
AF93
AF94
AF95
10

2

4

6

8

10

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

AF91

5

4

AF62

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

0

3

0
2
4
6
aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

AF71

1

2

AF61

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

0

1

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

15

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

AF101
AF102
AF103
AF104
0

1

2

3

4

aktywność radioizotopu cezu
[Bq/kg]

RYC. 24 Wykresy obrazujące migrację radioizotopu cezu w profilu glebowym.
Wyniki podawane w Bq/kg s.m.
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TAB. 14 Wartości depozycji 137Cs [Bq/m2] w profilach glebowych.
137

Kod próby
AF11
AF12
AF13
AF14
AF21
AF22
AF23
AF24
AF25
AF31
AF32
AF33
AF34
AF35
AF41
AF42
AF43
AF44
AF45
AF51
AF52
AF53
AF54
AF61
AF62
AF63
AF64
AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AF81
AF82
AF83
AF84
AF85
AF91
AF92
AF93
AF94
AF95
AF101
AF102
AF103
AF104

Depozycja Cs w warstwie
2
[Bq/m ]
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
16,3
29,8
26,2
35,7
36,8
48,9
60,3
23,4
48,0
0,0
18,4
20,5
0,0
0,0
19,5
162,3
10,2
3,6
27,4
33,4
52,8
36,7
42,7
42,8
54,7
18,9
11,3
128,6
170,6
120,0
113,5
66,4
169,7
16,1
14,3
31,6
88,5
12,3
12,2
10,1
70,9

Depozycja

137

2

Cs w profilu [Bq/m ]

Σ=0

Σ = 111

Σ = 217

Σ = 39

Σ = 196

Σ = 150

Σ = 170

Σ = 599

Σ = 320

Σ = 105
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Nadawanie kodów oznaczeń prób nie było przypadkowe. Zawiera się w nim
zarówno miejsce poboru związane z kolejnym profilem glebowym, jak i rozróżnienie na
materiał - glebowy lub roślinny, zgodnie z Tabelą 9.
Obserwowane dla prób roślin i porostów stężenia aktywności izotopu 137Cs również
wykazują pewną zmienność. Zostały one przedstawione wraz z wynikami dla
137

Tabeli 15. Wyniosły dla

40

K w

Cs odpowiednio od < 0,4 Bq/kg s.m. (próba glonu

oznaczona AM21) do 5,9 ± 1,5 Bq/kg s.m. (próba mchu oznaczona AM91).
W próbach porostów uzyskano stężenia aktywności

137

Cs zawierające się w

przedziale od < 0,8 Bq/kg s.m. (AM52 – Fildes Peninsula) do 3,5 ± 0,7 Bq/kg s.m.
(AM61 – Bellingshausen Station).
Stężenia aktywności w próbach mchów w większości są zbliżone do uzyskanych
dla prób porostów i wynoszą od < 3,1 Bq/kg s.m. (AM81 – Upłaz) do 5,9 ± 1,5 Bq/kg
s.m. (AM91 – Jersak Hills).
Wśród prób mchów i porostów znajduje się także próba glonu Prasiola cripsa
(AM21) i rośliny naczyniowej Deschampsia antarctica (AM102). Wartości aktywności
radioizotopu cezu zanotowane dla tych organizmów są niższe niż granica detekcji (tj.
odpowiednio < 0,4 Bq/kg s.m. oraz < 1,5 Bq/kg s.m.).
Zmienność izotopu

40

K – radionuklidu pochodzenia naturalnego zawiera się w

przedziale od 94 ± 27 Bq/kg s.m. (AM92) do 571 ± 31 Bq/kg s.m. (AM21).
Wartości

40

K w porostach wynoszą od 94 ± 27 Bq/kg s.m. (AM92) do 313 ± 95

Bq/kg s.m. (AM71).
Z kolei w mchach aktywność radioizotopu potasu waha się od 184 ± 15 Bq/kg s.m.
(AM101) do 357 ± 23 Bq/kg s.m. (AM53).
Próby glonu Prasiola cripsa (AM21) i rośliny naczyniowej Deschampsia
antarctica (AM102) wykazały następujące stężenia aktywności

40

K - 571 ± 31 Bq/kg

s.m. i 413 ± 52 Bq/kg s.m.
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TAB. 15 Wyniki ilościowych pomiarów emiterów promieniowania gamma w próbach
roślin i porostów.
Stężenia aktywność radioizotopów [Bq/kg s.m.]
137

40

AM21 (Prasiola crispa)

< 0,4

571 ± 31

AM51 (Usnea antarctica)

< 4,1

256 ± 47

AM52 (Usnea aurantiaco-atra)

< 0,8

256 ± 47

AM53 (Sanionia uncinata)

1,0 ± 0,8

357 ± 23

AM61 (Usnea aurantiaco-atra)

3,5 ± 0,7

111 ± 11

AM62 (Sanionia uncinata)

2,5 ± 0,6

192 ± 12

AM71 (Usnea aurantiaco-atra)

< 4,9

313 ± 95

AM72 (Usnea antarctica)

2,6 ± 1,4

266 ± 27

AM73 (Sanionia uncinata)

2,2 ± 0,9

242 ± 18

AM81 (Sanionia uncinata)

< 3,1

281 ± 41

AM91 (Sanionia uncinata)

5,9 ± 1,5

286 ± 28

AM92 (Usnea antarctica)

1,9 ± 1,9

94 ± 27

AM93 (Usnea aurantiaco-atra)

2,8 ± 1,2

112 ± 21

AM101 (Sanionia uncinata)

1,4 ± 0,6

184 ± 15

AM102 (Deschampsia antarctica)

< 1,5

413 ± 52

Kod próby

Cs (662 keV)

K (1461 keV)
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TAB. 16 Wyniki ilościowych pomiarów emiterów promieniowania gamma w próbach
pochodzących ze środowiska morskiego

Lp. Kod próby

Nazwa (rodzaj materiału)

Stężenia aktywności
radioizotopów [Bq/kg s.m.]
137
40
Cs (662 keV)
K (1461 keV)
6,4 ± 3,6
1128 ± 77
<16
582 ± 111
<0,4
42 ± 5
<0,4
37 ± 4
<1,7
<9,2
<1,7
<10,8

1
2
3
4
5
6

KSAZ 78
KSAZ 79
KSAZ 20
KSAZ 19
KSAK1
KSAK2

Pygoscelis adeliae (skóra i pióra)
P. adeliae (pióra)
P. adeliae (skorupy jaj)
Pygoscelis papua (skorupy jaj)
Pagodroma nivea
P. nivea

7
8
9

KSA77
KSAZ18
KSAZ7

7,5 ± 2,9
<0,9
<0,4

312 ± 43
401 ± 18
69 ± 5

10

KSAZ6

<5,5

165 ± 17

11
12

KSAZ8
KSAZ9

Mirounga leonina (futro)
M. leonina (futro)
M. leonina (łapa)
Leptonychotes weddellii (tk. miękkie
i kości)
L. weddellii (kości)
L. weddellii (tk. miękkie)

<0,3
<0,7

101 ± 7
428 ± 15

13
14
15
16

KSAZ28
KSAZ29
KSAZ30
KSAZ31

Cystosphaera jacquinotii
Ascoseira mirabilis
Desmerestia anceps
Iridaea cordata

3,0 ± 0,6
<0,4
<0,8
<0,6

119 ± 9
1808 ± 55
824 ± 24
680 ± 21

17
18
19
20
21

KSAZ73
KSAZ22
KSAZ36
KSAZ35
KSAZ13

Euphausia superba
Bovallia gigantea
Cheirimedon femoratus
Ch. femoratus
Waldeckia obesa

<9,7
<8,0
4,2 ± 2,4
<2,4
13,1 ± 8,6

1264 ± 149
1803 ± 116
661 ± 67
652 ± 43
582 ± 112

22
23
24
25

KSAZ1
KSAZ21
KSAZ3
KSAZ45

Sterechinus neumayeri
Glyptonothus antarcticus
Parbolasia corrugatus
Odontaster validus

<0,5
<4,5
<6,1
<0,9

282 ± 18
618 ± 44
1886 ±101
447 ± 19

26
27
28
29

KSAZ17
KSAZ24
KSAZ15
KSAZ25

<0,5
<0,4
<1,2
<1,1

43 ± 6
14 ± 3
157 ± 16
551 ± 21

30

KSA71

<4,5

4643 ± 142

31
32
33

KSA72
KSA76
KSAZ10

<1,8
<1,4
<0,8

2501 ± 76
3966 ± 115
516 ± 28

34

KSAZ11

21,8 ± 2,1

984 ± 48

35

KSAZ12

Nacella concinna (muszle)
N. concinna (muszle)
N. concinna (tk. miękkie)
N. concinna (muszle i tk. miękkie)
Notothenia coriiceps (tk. miękkie i
ości)
N. coriiceps (wątroby)
N. coriiceps (wątroby)
Notothenia rossii (tk. miękkie i ości)
Chaenocephalus aceratus (tk.
miękkie i ości)
Ch. aceratus (szkielet)

<4,6

183 ± 31
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Wyniki stężenia aktywności izotopu

137

Cs uzyskane dla prób pochodzących ze

środowiska morskiego, zawarte w Tabeli 16, wahały się od <0,3 Bq/kg s.m. (KSAZ8,
kości Leptonychotes weddelli) do 21,8 ± 2,1 Bq/kg s.m. (KSAZ11, Chaenocephalus
aceratus). Ptaki wykazywały stężenia aktywności w zakresie od <0,4 Bq/kg s.m.
(KSAZ 19, skorupy jaj Pygoscelis papua i KSAZ20 skorupy jaj Pygoscelis adeliae) do
6,4 ± 3,6 Bq/kg s.m. (KSAZ 78, skóra i pióra Pygoscelis adeliae, wartość ta jest jednak
obarczona dużym błędem), zaś stężenia aktywności dla ssaków wynosiły od <0,3 Bq/kg
s.m. (KSAZ8, kości Leptonychotes weddelli, wartość najniższa dla stężenia aktywności
137

Cs) do 7,5 ± 2,9 Bq/kg s.m. (KSA77, futro Mirounga leonina). W przypadku prób

glonów najniższa zanotowana wartość wynosiła <0,4 Bq/kg s.m. (KSAZ29, Ascoseira
mirabilis), a najwyższa 3,0 ± 0,6 Bq/kg s.m. (KSAZ28, Cystosphaera jacquinotii). Dla
prób bezkręgowców uzyskane wartości zawierały się w przedziale od <0,4 Bq/kg s.m.
(KSAZ24, muszle Nacella concinna) do 13,1 ± 8,6 Bq/kg s.m. (KSAZ13, Waldeckia
obesa). Wyniki dla ryb wynosiły od <0,8 Bq/kg s.m. (KSAZ10, Notothenia rossii) do
21,8 ± 2,1 Bq/kg s.m. (KSAZ11, Chaenocephalus aceratus, najwyższa zanotowana
wartość stężenia aktywności 137Cs).
Analiza stężeń aktywności naturalnego radioizotopu

40

K dała następujące: od <9,2

Bq/kg s.m. (KSAK1, Pagodroma nivea, próba o b. małej masie) do 4643 ± 142 Bq/kg
s.m. (KSA71, cały osobnik Notothenia coriiceps). Wyniki analizy stężeń aktywności
40

K w próbach pochodzących od ptaków zawierały się w przedziale od 37 ± 4 Bq/kg

s.m. (KSAZ 19, skorupy jaj Pygoscelis papua) do 1128 ± 77 Bq/kg s.m. (KSAZ 78,
skóra i pióra Pygoscelis adeliae). W przypadku prób pochodzących od ssaków wartości
zawierały się w przedziale od 69 ± 5 Bq/kg s.m. (KSAZ7, fragment ciała Mirounga
leonina) do 428 ± 15 Bq/kg s.m. (KSAZ9, tkanki miękkie Leptonychotes weddellii). Dla
prób glonów zawartości badanego radioizotopu wyniosły od 119 ± 9 (KSAZ28,
Cystosphaera jacquinotii) do 1808 ± 55 Bq/kg s.m. (KSAZ29, Ascoseira mirabilis). Dla
prób bezkręgowców wyniki wynosiły od 14 ± 3 Bq/kg s.m. (KSAZ24, muszle Nacella
concinna, najniższa zanotowana wartość) do 1886 ±101 Bq/kg s.m. (KSAZ3,
Parbolasia corrugatus), zaś dla ryb od 183 ± 31 Bq/kg s.m. (KSAZ12, szkielet
Chaenocephalus aceratus) do 4643 ± 142 Bq/kg s.m. (KSA71, cały osobnik Notothenia
coriiceps, najwyższa zanotowana wartość).
Warto zaznaczyć, iż na podstawie powyższych danych możliwa jest ocena
zawartości naturalnego potasu w tkankach roślinnych. Występuje tu następując
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zależność: aktywność 40K wynosząca 31,7 Bq odpowiada zawartości 1 g naturalnego K
w kilogramie materiału.

9.2 Wyniki analizy widm promieniowania alfa
Wyniki ilościowej analizy widm promieniowania alfa zamieszczono w Tabeli 17.
Ze względu na większą precyzję pomiaru metodą spektrometrii promieniowania alfa
wyniki podawane są w mBq/kg, a nie jak dotychczas w Bq/kg.
Wydajność chemiczna analizy plutonu wahała się od (3,6 ± 0,4)% dla próby
KSAZ15, muszle i tk. miękkie Nacella concinna) do (97 ± 4)% dla prób KSA77, futro
Mirounga leonina. Średnia wartość wydajności wyniosła
Oznaczone stężenia aktywności

239+240

Pu przybierały wartości z przedziału od <0,2

mBq/kg s.m. (KSAZ20, skorupy jaj Pygoscelis adeliae) do 6800 ± 663 mBq/kg s.m.
(próba porostu Usnea aurantiaco-atra oznaczona jako AM71).
Dla prób gleby wartości stężeń aktywności 239+240Pu wynosiły od <15 mBq/kg s.m.
(AF44) do 75 ± 10 mBq/kg s.m. (AF73). Wynik dla mchów i porostów wyniósiły od
198 ± 20 mBq/kg s.m. (dla próby mchu Sanionia uncinata oznaczonej jako AM73) do
6800 ± 663 mBq/kg s.m. (dla próby porostu Usnea aurantiaco-atra, oznaczonej jako
AM71, jest to najwyższa otrzymana wartość).
Stężenia aktywności dla prób ptaków wynoszą od <0,2 mBq/kg s.m. (próba
KSAZ20, skorupy Pygoscelis adeliae, najniższa zanotowana wartość) do 57 ± 18
mBq/kg s.m. (próba KSA75, Sterna vittata). W próbach pochodzących od ssaków
stężenia aktywności zawierały się w przedziale od 1,9 ± 0,5 mBq/kg s.m. (próba
KSAZ8, kości Leptonychotes weddellii) do 125 ± 15 mBq/kg s.m. (KSA77, futro
Mirounga leonina). Próby glonów wykazywały stężenia aktywności do <0,8 mBq/kg
s.m. (KSAZ30, Desmerestia anceps) do 455 ± 56 mBq/kg s.m. (próba KSAZ28,
Cystosphaera jacquinotii). Próby bezkręgowców wykazywały stężenia aktywności o
wartościach od <19 mBq/kg s.m. do 61 ± 10 mBq/kg s.m. (próba Parbolasia corrugatus
oznaczona jako KSAZ3), a próby ryb od <11 mBq/kg s.m. (próba zawierająca wątroby
Chaenocephalus aceratus oznaczona jako KSA27) do 31 ± 7 mBq/kg s.m. (próba
KSAZ12 zawierająca szkielet Ch. aceratus).
Stężenie aktywności próby materiału referencyjnego IAEA 375 było równe 278 ±
41 mBq/kg s.m., co w granicach błędu odpowiadało wartości certyfikowanej, zaś dla
materiału referencyjnego NIST 978 ± 102 mBq/kg s.m. Wartość ta jest o 10 mBq/kg
120

niższa od przedziału tolerancji dla wartości certyfikowanej. Stężenia aktywności

ślepych prób („blanków”) wynosiły od <11 mBq/kg s.m. do 12 ± 5 mBq/kg s.m.
Wyniki dla
uzyskane dla

238

239+240

Pu charakteryzowały się mniejszym rozrzutem wartości niż te

Pu – od <0,2 mBq/kg s.m. dla próby kości Pygoscelis antarctica

oznaczonej KSAZ2 do 1294 ± 171 mBq/kg s.m. dla porostu Usnea aurantiaco-atra
oznaczonego jako AM71. Wyniki dla prób pochodzących ze środowiska lądowego
zawierały się w przedziale od <7,1 mBq/kg s.m. (próba gleby oznaczona jako AF42) do
1294 ± 171 mBq/kg s.m. (próba porostu Usnea aurantiaco-atra oznaczona jako AM71,
najwyższa wartość). W próbach ptaków stwierdzono następujące poziomy stężeń
atywności – od <0,2 mBq/kg s.m. (KSAZ2, kości Pygocelis antarctica, najniższa
zanotowana wartość) do 3,2 ± 1,5 mBq/kg s.m. (KSAZ40, kości Pygoscelis adeliae).
Stężenia aktywności w próbach ssaków wynosiły od <1,1 mBq/kg s.m. (KSAZ8, kości
Leptonychotes weddellii) do 10,2 ± 3,9 mBq/kg s.m. (KSAZ7, fragment płetwy
Mirounga leonina), zaś w próbach glonów od <1,1 mBq/kg s.m. (KSAZ30,
Desmerestia anceps) do 79 ± 22 mBq/kg s.m. (KSAZ28, Cystosphaera jacquinotii).
Próby bezkręgowców charakteryzował zakres od <2,4 mBq/kg s.m. (muszle Nacella
concinna oznaczone jako KSAZ24) do 10,4 ± 7,8 mBq/kg s.m. (KSAZ14, próba
Euphausia superba, bardzo duży błąd pomiaru). Dla prób ryb wartości stężenia
aktywności

238

Pu wynosiły od <1,8 (KSAZ11, cały osobnik Chaenocephalus aceratus)

do 2,8 ± 1,2 mBq/kg s.m. (KSA76, wątroby Notothenia).
We wszystkich ślepych próbach („blankach”) stężenia aktywności radioizotopu
238

Pu były niższe od limitu detekcji. Stężenie aktywności próby materiału

referencyjnego IAEA 375 było równe 278 ± 41 mBq/kg s.m., co w granicach błędu
odpowiadało wartości certyfikowanej, zaś dla materiału referencyjnego NIST 708 ± 78
mBq/kg s.m. W granicach błędu jest to również wartość zgodna z wartością
certyfikowaną [IAEA 2002, NIST 2010].

Średnia wartość stosunku 238Pu / 239+240Pu wyniosła 0,265. Wyniki zawierają się w
przedziale od 0,01 ± 0,005 dla próby futra Mirounga leonina oznaczonej jako KSA77
do 0,72 ± 0,11 dla próby materiału referencyjnego NIST oznaczonego jako MR2KS.
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TAB. 17 Wyniki pomiarów stężeń aktywności 239+240Pu oraz 238Pu

Lp.

Kod
próby

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AF31
AF32
AF33
AF34
AF35
AF41
AF42
AF43
AF44
AF45
AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AM71
AM72
AM73

19

KSAZ2

20

KSAZ20

21
22
23

KSAZ33
KSAZ40
KSA79

24

KSA710

25
26

KSA75
KSA77

27

KSAZ7

28

KSAZ18

29

KSAZ8

30

KSAZ9

31

KSAZ6

32
33
34
35
36
37
38
39

KSAZ28
KSAZ29
KSAZ30
KSAZ31
KSAZ32
KSAZ14
KSA73
KSAZ22

Nazwa (rodzaj materiału)
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Usnea aurantiaco-atra
Usnea antarctica
Sanionia uncinata
Pygoscelis antarctica
(kości)
Pygoscelis adeliae
(skorupy)
P. adeliae (kości)
P. adeliae (kości)
P. adeliae (pióra)
P. adeliae (tk.miękkie i
kości)
Sterna vittata
Mirounga leonina (futro)
M. leonina (kości, ścięgna,
fragmenty futra)
M. leonina (futro)
Leptonychotes weddellii
(kości)
L. weddellii (tk. miękkie)
L. weddellii (tk. miękkie i
kości)
Cystosphaera jacquinotii
Ascoseira mirabilis
Desmerestia anceps
Iridaea cordata
Adenocystis utricularis
Euphausia superba
E. superba
Bovallia gigantea

Stosunek stężeń
aktywności
238
239+240
Pu/
Pu

71 ± 2
72 ± 3
66 ± 4
59 ± 3
74 ± 3
64 ± 4
72 ± 3
58 ± 5
69 ± 4
40 ± 3
43 ± 2
34 ± 3
41 ± 2
53 ± 3
69 ± 3
28 ± 2
20 ± 2
69 ± 3

Stężenia aktywności
[mBq/kgs.m.]
239+240
238
Pu
Pu
12 ± 2
5±1
9±3
5±3
16 ± 4
11 ± 3
13 ± 3
0,7 ± 0,3
13 ± 3
1,6 ± 0,6
<19
14 ± 11
0,3 ± 0,1
<7
3±1
2±1
<15
10 ± 3
<22
7±3
25 ± 5
7±2
18 ± 5
<107
75 ± 10
19 ± 4
44 ± 9
3±1
22 ± 4
11 ± 5
6800 ± 663 1294 ± 171
2845 ± 299 583 ± 83
198 ± 20
32 ± 7

0,37 ± 0,10
0,57 ± 0,36
0,65 ± 0,24
0,06 ± 0,03
0,12 ± 0,05
0,56 ± 0,44
0,29 ± 0,10
0,25 ± 0,06
0,07 ± 0,03
0,51 ± 0,24
0,19 ± 0,03
0,20 ± 0,04
0,16 ± 0,04

65 ± 3

1,4 ± 0,3

<0,2

-

82 ± 3

<0,2

<0,4

-

22 ± 1
84 ± 3
72 ± 3

1,5 ± 0,4
6±1
54 ± 40

<0,6
3,2 ± 1,5
<256

0,55 ± 0,27
-

78 ± 3

1,7 ± 0,4

<5

-

22 ± 2
97 ± 4

57 ± 18
125 ± 15

<82
1,6 ± 0,6

0,01 ± 0,005

19 ± 2

27 ± 5

10 ± 4

0,37 ± 0,16

17 ± 1

61 ± 9

<21

-

28 ± 1

1,9 ± 0,5

<1

-

59 ± 3

16 ± 3

<20

-

57 ± 3

6,5 ± 1,6

0,3 ± 0,1

0,05 ± 0,02

32 ± 2
74 ± 3
87 ± 3
69 ± 3
58 ± 3
40 ± 2
93 ± 3
62 ± 2

455 ± 56
204 ± 20
<0,8
32 ± 12
18 ± 8
<114
40 ± 10
<19

79 ± 22
17 ± 4
<1
<13
<10
10 ± 8
<57
<24

0,17 ± 0,05
0,08 ± 0,02
-

Wydajność
[%]
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cd. TAB. 17

Lp.

Kod
próby

40
41
42
43
44
45
46

KSAZ35
KSAZ13
KSAZ1
KSAZ21
KSAZ3
KSAZ24
KSAZ25

47

KSAZ15

48
49
50

KSAZ16
KSAZ36
KSAZ10

51

KSA71

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

KSA72
KSA76
KSAZ4
KSAZ11
KSAZ12
KSAZ27
BL1KS
BL3KS
BL4KS
mr2ks
375mr

Nazwa (rodzaj materiału)
Cheirimedion femoratus
Waldeckia obesa
Sterechinus neumayeri
Glyptonothus antarcticus
Parbolasia corrugatus
Nacella concinna (muszle)
N. concinna (tk. miękkie)
N. concinna (muszle i tk.
miękkie)
N. concina (tk. miękkie)
Porifera
Notothenia rossii
Notothenia (tk.miękkie i
ości)
Notothenia (wątroby)
Notothenia (wątroby)
Chaenocephalus aceratus
Ch. aceratus (cały osobnik)
Ch. aceratus (szkielet)
Ch. aceratus (wątroby)
tzw. ślepa próba
tzw. ślepa próba
tzw. ślepa próba
NIST SRM 4356 (M.R.)
IAEA 375 (M.R.)

Stosunek stężeń
aktywności
238
239+240
Pu/
Pu

80 ± 3
50 ± 3
41 ± 2
55 ± 2
83 ± 3
56 ± 3
56 ± 2

Stężenia aktywności
[mBq/kgs.m.]
239+240
238
Pu
Pu
4,6 ± 1,1
<3
<35
<48
14 ± 2
2,1 ± 0,5
3±1
<13
61 ± 10
<78
8,7 ± 1,5
<2
9,6 ± 1,8
4±1

3,6 ± 0,4

55 ± 12

<67

-

82 ± 3
46 ± 2
15 ± 1

13 ± 3
12 ± 2
4±1

<7
<7
<18

-

59 ± 3

28 ± 6

<28

-

70 ± 3
76 ± 4
70 ± 3
53 ± 2
26 ± 2
73 ± 3
78 ± 4
81 ± 4
29 ± 3
85 ± 5
67 ± 4

14 ± 3
<17
10 ± 3
7±2
31 ± 7
<11
0,6 ± 0,3#
<11#
12 ± 5#
978 ± 102^
278 ± 41*

<7,2
3±1
<7,7
<2
<57
<10
<3,8#
<73#
<235#
708 ± 78^^
65 ± 46**

0,72 ± 0,11
0,23 ± 0,17

Wydajność
[%]

0,15 ± 0,04
0,45 ± 0,17

Uwagi:
#

- stężenie aktywności obliczone dla hipotetycznej masy próby 10 g

M.R. – materiał referencyjny
* - wartość certyfikowana materiału IAEA 375 wynosi 300 mBq/kg, a przedział
tolerancji 260 – 340 mBq/kg [IAEA 2002];
** - wartość certyfikowana materiału IAEA 375 wynosi 65 mBq/kg, a przedział
tolerancji 52 – 78 mBq/kg [IAEA 2002];
^ - wartość certyfikowana materiału NIST SRM 4356 wynosi 1260 ± 30 mBq/kg,
a przedział tolerancji 1090 – 1650 mBq/kg [NIST 2010];
^^ - wartość certyfikowana materiału NIST SRM 4356 wynosi 770 ± 10 mBq/kg,
a przedział tolerancji 660 – 900 [NIST 2010].
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W wybranych próbach zbadano stężenia aktywności

241

Am. Wyniki tych analiz

zawiera Tabela 18. Ich wydajność chemiczna wahała się od (9,1 ± 0,7)% dla próby
Sanionia uncinata oznaczonej jako AM73, do (68,5 ± 3,1)% dla materiału
referencyjnego NIST.
Najniższa zanotowana wartość stężenia aktywności

241

Am to 9,4 mBq/kg s.m. dla

próby KSAZ15 (muszle i tkanki miękkie Nacella concinna), a najwyższa to 9483 ± 562
mBq/kg s.m. dla próby materiału referencyjnego NIST. Stężenia aktywności w próbach
pochodzących ze środowiska lądowego wynosiły od <93 mBq/kg s.m. (próba gleby
AF74) do 529 ± 66 mBq/kg s.m. (próba porostu Usnea aurantiaco-atra AM71). Dla
próby KSAZ40 zawierającej kości Pygoscelis adeliae <900 mBq/kg s.m., zaś dla próby
Mirounga leonina (KSAZ18) uzyskano wynik 29,8 ± 9,3 mBq/kg s.m. Próby
bezkręgowców wykazywały stężenia aktywności w przedziale od <9,4 mBq/kg s.m.
(muszle i tk. miękkie Nacella concinna, KSAZ15) do 9,3 ± 1,1 mBq/kg s.m.
(Sterechinus neumayeri, KSAZ1). Obie badane próby ryb wykazywały stężenia
aktywności poniżej limitu detekcji.
TAB. 18 Wyniki pomiarów stężeń aktywności 241Am

Lp.

Kod próby

Nazwa (rodzaj materiału)

Wydajność [%]

Stężenia
aktywności
[mBq/kg s.m.]

1
2
3
4
5
6
7
8

AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AM71
AM72
AM73

Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Usnea aurantiaco-atra
Usnea antarctica
Sanionia uncinata

19,1 ± 2,6
10,6 ± 0,6
11,7 ± 0,7
16,0 ± 0,9
13,3 ± 0,8
67,7 ± 4,3
50,7 ± 1,9
9,1 ± 0,7

127 ± 65
<113
26 ± 21
<93
<103
529 ± 66
43,6 ± 6,1
211 ± 29

9

KSAZ40

Pygoscelis adeliae (kości)

24,9 ± 2,0

<900

10

KSAZ18

Mirounga leonina (futro)

16,6 ± 0,8

29,8 ± 9,3

11
12

KSAZ1
KSAZ15

Sterechinus neumayeri
Nacella concinna (muszle i tk. miękkie)

59,0 ± 1,6
62,6 ± 1,8

9,3 ± 1,1
<9,4

13
14

KSAZ10
KSA71

Notothenia rossii
Notothenia (tk.miękkie i ości)

50,2 ± 1,8
66,4 ± 2,1

<60
<37

15
16
17

BL2KS
BL3KS
MR2KS

tzw. ślepa próba
tzw. ślepa próba
NIST SRM 4356 (M.R.)

62,2 ± 1,7
66,0 ± 2,1
68,5 ± 3,1

<8,1
13,9 ± 4,7
9483 ± 562*

UWAGI:
M.R. – materiał referencyjny;
* - wartość certyfikowana materiału NIST SRM 4356 wynosi 9980 mBq/kg, a przedział
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tolerancji 8780 – 13600 mBq/kg [NIST 2010].
Próby tzw. blanków (ślepych prób) wykazywały stężenia aktywności

241

Am od

<8,1 mBq/kg s.m. do 13,9 ± 4,7 mBq/kg s.m., zaś dla materiału referencyjnego NIST
9483 ± 562

mBq/kg s.m., co w granicach błędu zgadza się z wartością certyfikowaną

[NIST 2010].

9.3 Wyniki analizy widm promieniowania beta
Wyniki ilościowej analizy

90

Sr w widmach promieniowania beta badanych prób

zebrano w Tabeli 19.
Wydajność chemiczna zawierała się w granicach od (6,3±5,2)% do (100±14)%.
Wyniki pomiarów dla

90

Sr zmieniały się w zakresie od <1,1 Bq/kg s.m. dla próby

gleby AF71 do 73 ± 24 dla próby Bovallia gigantea oznaczonej KSAZ22.
W próbach pochodzących ze środowiska lądowego wartości aktywności dla tego
radioizotopu wynosiły od <1,1 Bq/kg s.m. (AF71, najniższa wartość) do 12,8 ± 1,9
Bq/kg s.m. (AM72, Usnea antarctica).
Próby ssaków wykazywały wartości od 3,2 ± 0,4 Bq/kg s.m. (KSA77, futro
Mirounga leonina) do 24,8 ± 5,0 Bq/kg s.m. (KSAZ18, futro Mirounga leonina).
Zanotowane dla glonów stężenia aktywności były na poziomie od 1,0 ± 0,2 Bq/kg s.m.
dla próby Desmerestia anceps oznaczonej jako KSAZ30 do 63,6 ± 7,0 Bq/kg s.m. dla
próby Adenocystis utricularis oznaczonej jako KSAZ32.
Próby bezkręgowców wykazały wartości stężeń aktywności od <2,3 Bq/kg s.m.
(KSAZ3, Parbolasia corrugatus) do 73 ± 24 Bq/kg s.m. (próba Bovallia gigantea
oznaczona jako KSAZ22, najwyższa uzyskana wartość).
Dla prób ryb stężenia aktywności wynosiły od <1,5 Bq/kg s.m. (KSAZ10,
Notothenia rossii) do 2,4 ± 0,2 Bq/kg s.m. (KSA72, wątroby Notothenia).
Dla tzw. blanków (ślepych prób) stężenia aktywność

90

Sr były niższe od limitu

detekcji, a dla próby materiału referencyjnego NIST wyniosło ono 31,7 ± 7,0 Bq/kg
s.m., co w granicach błędu odpowiada wartości certyfikowanej [NIST 2010].
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TAB. 19 Wyniki pomiarów stężeń aktyności 90Sr
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kod
próby
AF71
AF72
AF73
AF74
AF75
AM71
AM72
KSAZ18
KSA77
KSAZ29
KSAZ30
KSAZ31
KSAZ32
KSA73
KSAZ1
KSAZ3
KSAZ22
KSA76
KSAZ10
KSA71
KSA72
KSAZ4
BL1KS
BL2KS
BL3KS
MR2KS

Nazwa (rodzaj materiału)
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Gleba
Usnea aurantiaco-atra
Usnea antarctica
Mirounga leonina (futro)
Mirounga leonina (futro)
Ascoseira mirabilis
Desmerestia anceps
Iridaea cordata
Adenocystis utricularis
Euphausia superba
Sterechinus neumayeri
Parbolasia corrugatus
Bovallia gigantea
Notothenia corriiceps (wątroby)
Notothenia rossii
Notothenia (tk.miękkie i ości)
Notothenia (wątroby)
Chenocephalus aceratus
tzw. ślepa próba
tzw. ślepa próba
tzw. ślepa próba
NIST SRM 4356 (M.R.)

Wydajność
[%]
56 ± 11
19 ± 6
38 ± 8
6,2 ± 5,3
16 ± 3
29 ± 4
26 ± 2
9±2
48 ± 5
8±2
69 ± 15
81 ± 7
23 ± 2
35 ± 7
74 ± 6
78 ± 7
16 ± 3
33 ± 6
21 ± 2
38 ± 4
57 ± 5
33 ± 5
69 ± 6
54 ± 6
100 ± 14
62 ± 6

Stężenie aktywności [Bq/kg
s.m.]
<1,1
26,6 ± 8,8
<1,8
<10
6,1 ± 1,4
4,0 ± 0,9
12,8 ± 1,9
24,8 ± 5,0
3,2 ± 0,4
17,8 ± 3,9
1,0 ± 0,2
4,2 ± 0,4
63,6 ± 7,0
1,4 ± 0,8
0,8 ± 0,1
<2,3
73 ± 24
0,4 ± 0,1
<1,5
0,11 ± 0,02
2,4 ± 0,2
<4,6
<0,001
<0,0008
<0,0008
31,7 ± 7,0*

Uwagi:
M.R. – materiał referencyjny;
* - wartość certyfikowana materiału NIST wynosi 31,1 ± 0,9 Bq/kg, zaś przedział
tolerancji 26,6 – 36,2 Bq/kg [NIST 2010].
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10. Dyskusja
W przypadku badanych radioizotopów cezu i potasu uzyskane wyniki poziomów
stężeń aktywności różniły się zależnie od rodzaju badanego materiału, jak również,
w przypadku prób pochodzących ze środowiska lądowego, od miejsca jego poboru.
Poziom aktywności radioizotopu
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Cs w profilach glebowych jest zróżniocowany,

a jeden z profili glebowych (AF1) jest całkowicie pozbawiony tego radioizotopu,
przypuszczalnie z uwagi na długie zaleganie pokrywy śnieżnej lub lodowej, gdyż profil
ten został zebrany na świeżym odsłonięciu. W innych zaś profilach cez ten został
zmierzony w co najmniej jednej warstwie.
Zdarza się, iż najwyższe stężenie aktywności w danym profilu glebowym
obserwowane jest w górnych warstwach (np. w profilu AF7), co może być
spowodowane tym, iż górny poziom był od dłuższego czasu wolny od lodu. Częściej
jednak obserwowana jest sytuacja odwrotna, a mianowicie gdy warstwy położone niżej
(profil AF6) bądź najniżej (profil AF10) zawierają najwięcej radioizotopu cezu. Ten
fakt może mieć związek zarówno z procesem wymywania, jak i z zaburzeniami
procesów glebowych (głównie poprzez ruchy mrozowe), w wyniku których dochodzi
do migracji 137Cs w głąb profilu.
Wyznaczone dla prób gleby stężenia aktywności cezu wynoszą od <0,1 do 10,8
± 0,8 Bq/kg s.m. Wynik uzyskany przez Mietelskiego i współpracowników [2008] dla
próby gleby pochodzącej z Wyspy Króla Jerzego wynosi 17,0 ± 0,6 Bq/kg s.m., co jest
wartością wyższą od uzyskanych w niniejszej pracy. Godoy i współpracownicy [1998]
dla prób gleby pochodzących z Szetlandów Południowych uzyskali wyniki od 1,59
± 0,92 Bq/kg s.m. do 15,6 ± 1,3 Bq/kg s.m. Są to wartości podobne lub nieznacznie
wyższe niż prezentowane w tym opracowaniu. Z kolei Baeza i współpracownicy [1994]
uzyskali wyniki wyższe od zamieszczonych w niniejszej pracy, wynoszące od 7,8 ± 0,6
Bg/kg s.m. do 40 ± 3 Bq/kg s.m.
Depozycja 137Cs obliczona dla badanych profili glebowych wynosi od 0 ± 6 Bq/m2
do 599 ± 29 Bq/m2. Najniższa wartość została zanotowana dla próby pochodzącej z
Zatoki Admiralicji, zebranej w pobliżu stacji meteorologicznej, zaś najwyższa ze
wzniesienia Upłaz. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w analogiczny sposób przez
Baeza i współpracowników [1994] (130 ± 13 Bq/m2 – 640 ± 13 Bq/m2), Roosa
i współpracowników [1994] (164 ± 9 Bq/m2 – 392 ± 22 Bq/m2), czy też Schullera
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i współpracowników [2002] (118 ± 17 Bq/m2 – 662 ± 72 Bq/m2) są to wyniki zbliżone.
Dla prób porostów najniższa zawartość radioizotopu cezu występuje w próbie
pochodzącej z jednego z miejsc na Półwyspie Fildes i jest niższa od limitu detekcji
(< 0,8 Bq/kg s.m.), zaś maksymalna w próbie pochodzącej również z Półwyspu Fildes,
lecz pobranej w pobliżu Stacji Bellingshausen – 3,5 ± 0,7 Bq/kg s.m. Wyniki uzyskane
dla porostów są niższe od podawanych przez Mietelskiego i współpracowników [2000],
którzy uzyskali wyniki od 4,1 ± 0,4 Bq/kg s.m. do 17,3 ± 0,7 Bq/kg s.m. oraz przez
Mietelskiego i współpracowników [2008], podających wyniki od 0,7 ± 0,7 Bq/kg s.m.
do

15,8

±

4,9

Bq/kgs.m.

W

porównaniu

z

uzyskanymi

przez

Schuch

i współpracowników [1998] wynikami wynoszącymi od 6,2 ± 1,2 Bq/kg s.m. do 37,2
± 12 Bq/kg s.m. opisywane w niniejszej pracy wartości stężeń aktywności cezu
w porostach również wykazują tendencje spadkową. Wyniki podane przez Giulianiego
i współpracowników [2003] dla prób porostów z okolic włoskiej bazy antarktycznej
w Zatoce Terra Nova na kontynencie antarktycznym (47,5 – 162 Bq/kg s.m.) są
znacznie wyższe od prezentowanych w niniejszej pracy.
W próbach mchów najniższe skażenie radioizotopem cezu zanotowano w tych,
które pochodzą z rejonu Upłazu (< 3,1 Bq/kg s.m.), a najwyższe z terenu Jersak Hills
(5,9 ± 1,5 Bq/kg s.m.). Wyniki te są niższe niż wartości uzyskane zarówno przez
Mietelskiego i współpracowników [2000] (2,9 ± 0,4 Bq/kg s.m. do 74 ± 3 Bq/kg s.m.),
jak również przez Schuch i współpracowników [1998], którzy uzyskali wartości od 6,3
± 1,2 Bq/kg s.m. do 43,7 ± 16 Bq/kg s.m. W porównaniu radioaktywności mchów
obszarów Szetlandów Południowych prezentowanymi przez wspomnianych badaczy
z innymi rejonami Antarktyki, np. z obszarem Terra Nova Bay badanym przez Jia
i współpracowników [2000], którzy uzyskali wartości od 11,3 ± 1,7 Bq/kg s.m. do 49,9
± 3,7 Bq/kg s.m., zauważalny jest podobny stopień skażenia w tych dwóch różnych
miejscach. Wyniki otrzymane w niniejszej pracy pokazują, iż stężenia aktywności 137Cs
w stosunku do Terra Nova Bay są w badanym rejonie niższe.
Wyniki aktywności

137

Cs uzyskane dla rośliny naczyniowej Deschampsia

antarctica oraz dla glonu Prasiola crispa były poniżej limitu detekcji. W porównaniu
z wynikami uzyskanymi przez Roosa i współpracowników [1994] dla roślin
naczyniowych są one niższe, przy czym badacze ci wykorzystywali próby roślin nie
oddzielone całkowicie od gleby, na której rosły.
Stężenia aktywności radioizotopu potasu oznaczone w próbach porostów wahają
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się w granicach od 94 ± 27 Bq/kg s.m. (Jersak Hills) do 313 ± 95 Bq/kg s.m. (Demay
Point) i są wyższe niż w próbach przeanalizowanych przez Mietelskiego
i współpracowników [2000], których wartości mieściły się w granicach od 50 ± 30
Bq/kg s.m. do 220 ± 11 Bq/kg s.m. Wartości niższe niż te zawarte w niniejszej pracy
uzyskał także Schuch i współpracownicy [1998] – od < 40 Bq/kg s.m. do 78,7 ± 3,2
Bq/kg s.m.
Minimalny poziom stężenia aktywności

40

K w próbach mchów zanotowano dla

próby pochodzącej z Jasnorzewski Gardens. Wyniósł on 184 ± 13 Bq/kg s.m., zaś
poziom maksymalny dla próby pochodzącej z Półwyspu Fildes - 357 ± 23 Bq/kg s.m.
Wartości te są również wyższe od wyników uzyskanych przez wspomnianych wyżej
badaczy. Przyczyną powstałych rozbieżności były przypuszczalnie różnice w sposobie
przygotowania prób do pomiarów.
Poziomy stężeń aktywności

137

Cs w próbach porostów są podobne lub nieco

wyższe (z jednym odstępstwem – AM91) niż w przypadku pochodzących z tego
samego terenu prób mchów. Z kolei w przypadku izotopu potasu nieco wyższe wartości
obserwowane są w próbach mchów.
W próbach pochodzących ze środowiska morskiego wyznaczono stężenia
aktywności

137

Cs mieszczące się w przedziale od <0,3 Bq/kg s.m. do 21,8 ± 2,1 Bq/kg

s.m. W porównaniu z wynikami uzyskanymi dla prób pochodzących ze środowiska
morskiego przez Giulianiego i współpracowników [2003] dla prób zwierząt morskich
i makroglonów (0,18 Bq/kg s.m. – 37,2 Bq/kg s.m.) oraz przez Mietelskiego
i współpracowników [2008] dla prób pochodzenia zwierzęcego oraz makroalg (<0,26 –
– 46,5 ± 1,7 Bq/kg s.m.) są to wartości wartości zbliżone lub wyższe, szczególnie
w przypadku wartości dla próby piór pingwina, 46,5 ± 1,7 Bq/kg s.m., podawanej przez
Mietelskiego i współpracowników [2008].
Porównując stężenia aktywności radioizotopu cezu wyznaczone dla prób
pochodzących z Antarktyki z innymi rejonami na świecie uzyskano informację, iż
w obszarach antarktycznych notowane są najniższe poziomy stężeń aktywności tego
radioizotopu.

Za

przykład

mogą

posłużyć

dane

uzyskane

przez

Schuch

i współpracowników [1993] z obszarów Brazyli (leżącej również na półkuli
południowej), gdzie depozycja

137

Cs w próbach gleb zawiera się w przedziale od 441

± 114 Bq/m2 do 1618 ± 369 Bq/m2. Uzyskane przez badaczy maksimum aktywności
jest tu około 3 razy wyższe niż zaobserwowane w glebie pobranej na Upłazie (Wyspa
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Króla Jerzego, Szetlandy Południowe), które wynosiło 599 ± 29 Bq/m2. W porównaniu
z półkulą północną widać to jeszcze wyraźniej. Isajenko i współpracownicy [2010] dla
gleb pochodzących z Polski uzyskali wyniki depozycji

137

Cs mieszczące się

w przedziale od 20 do 26790 Bq/m2. Z kolei w próbach gleby pochodzących z rejonu
Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) stwierdzono zakres aktywności

137

Cs na poziomie od

9 ± 1 Bq/kg s.m. do 733 ± 17 Bq/kg s.m. [Sobiech, Błażej 2006], podczas gdy
w omawianym w tej pracy rejonie zakres ten wynosił od <0,1 do 10,8 ± 0,8 Bq/kg s.m.
Wartości aktywności

239+240

Pu w próbach pochodzących ze środowiska lądowego

wynosiły od <19 mBq/kg s.m. do 6800 ± 663 mBq/kg s.m. i były w większości zbliżone
do analogicznych wyników uzyskanych dla gleby, porostów i mchów przez
Mietelskiego i współpracowników [2000] (70 ± 20 mBq/kg s.m. – 2950 ± 160 mBq/kg
s.m.) oraz w większości niższe od uzyskanych przez Roosa i współpracowników [1994]
(1450 ± 90 mBq/kg s.m. – 11600 ± 200 mBq/kg s.m.). W porównaniu z wynikami
uzyskanymi przez Giulianiego i współpracowników [2003] (1,0 – 4640 mBq/kg s.m.) są
to również wartości zbliżone.
Stężenia aktywności

238

Pu oznaczone w badanych próbach pochodzących ze

środowiska lądowego wykazują znaczny rozrzut i zawierają się w granicach od <0,2 do
1294 ± 206 mBq/kg s.m. Wyniki podawane w literaturze są podobne (<20 – 640 ± 40
mBq/kg s.m.) [Mietelski et al. 2000] lub wyższe od uzyskanych w niniejszych
badaniach (240 ± 20 – 2080 ± 50 mBq/kg s.m.) [Roos et al. 1994].
Wyznaczone dla prób ze środowiska morskiego stężenia aktywności

239+240

Pu

wynosiły od <0,2 do 455 ± 56 mBq/kg s.m. i w porówaniu z wynikami uzyskanymi
przez Giulianiego i współpracowników dla prób zwierząt i makroglonów (<2,2 – 658
mBq/kg s.m.) [2003] były one zbliżone lub niższe. Z kolei Mietelski i współpracownicy
[2008] wyznaczyli w próbach pochodzenia zwierzęcego oraz makroglonach morskich
wartości od <3 do 77,1 ± 6,6 mBq/kg s.m. Wyniki te są podobne lub niższe od
prezentowanych w niniejszej pracy. Z kolei Nonnis Marzano i współpracownicy [2000]
dla prób zwierzat morskich pochodzących z Zatoki Terra Nova uzyskali wyniki od 1,5
do 45 mBq/kg s.m. i są to wyniki zbliżone lub niższe od uzyskanych w tej pracy.
Z kolei stężenia aktywności 238Pu w środowisku morskim zawierały się w przedziale
od <0,2 do 79 ± 22 mBq/kg s.m. W porównaniu z wynikami uzyskanymi dla podobnych
prób przez Mietelskiego i współpracowników (<4 – 15,6 ± 3,5 mBq/kg s.m.) [2008]
są to wartości podobne lub wyzsze. Z kolei Nonnis Marzano i współpracownicy [2000]
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z Zatoki Terra Nova dla prób zwierząt morskich podają wyniki od 2,5 do 5,3 mBq/kg
s.m. i są to wyniki niższe od prezentowanych w tej pracy.
Stosunek izotopowy

238

Pu/239+240Pu waha się w granicach 0,01 ± 0,005 do 0,65

± 0,24. Wartość tego stosunku jest niższa lub zbliżona do wyników uzyskanych
w przeprowadzanych wcześniej podobnych badaniach [Roos et al. 1994; Mietelski et al.
2000].
Poziom aktywności 90Sr w próbach pochodzących ze środowiska lądowego zawierał
się w granicach od <1,1 do 26,6 ± 8,8 Bq/kg s.m. i był podobny lub wyższy niż
w podobnych próbkach zbadanych przez Baeza i współpracowników (1,3 ± 0,2 – 2,6
± 0,4 Bq/kg s.m.) [1994]. Naukowcy ci jednak badali pod tym kątem wyłącznie próbki
gleby. Wyniki Mietelskiego i współpracowników [2008] dla prób z ekosystemu
lądowego wynosiły od <2,2 do 24,2 ± 2,6 Bq/kg s.m. i były zbliżone do
zamieszczonych w tym opracowaniu.
W próbach pochodzących ze środowiska morskiego zanotowano stężenia
aktywności 90Sr od <1,5 do 73 ± 24 Bq/kg s.m. i są to wartości podobne lub wyższe od
podawanych przez Mietelskiego i współpracowników (<13 – 5,1 ± 1,1Bq/kg s.m.)
[2008] oraz przez Nonnis Marzano i współpracowników (0,03 – 0,11 Bq/kg s.m.)
[2000].
Stężenia aktywności

241

Am w próbach pochodzących ze środowiska lądowego

wynosiły od <93 do 529 ± 66 mBq/kg s.m. i w porównaniu z wynikami Giulianiego
i współpracowników (1,0 – 1940 mBq/kg s.m.) [2003] są to wartości zbliżone lub
niższe.
W środowisku morskim stężenia aktywności 241Am wynosiły od <9,4 do 29,8 ± 9,3
mBq/kg s.m. i były one zbliżone lub wyższe od wyników uzyskanych przez Nonnis
Marzano i współpracowników (0,6 – 8,7 Bq/kg s.m.) [2000] oraz podobne do wyników
uzyskanych przez Giulianiego i współpracowników (0,6 – 305 Bq/kg s.m.) [2003].
Analizie poddano również wzajemne stosunki aktywności radionuklidów. W tym
celu wykonano wykresy, na których umieszczono prostą korelacyjną między
poszczególnymi radioizotopami. Obliczano również wartość nachylenia prostej. Było to
istotne z uwagi na fakt, iż wartość tą można interpretować jako średnią wartość
wzajemnego stosunku dwu izotopów [Mietelski 2003].
Jak wynika z Ryciny 25 nie zachodzi korelacja dodatnia między aktywnością
i

239+240

137

Cs

Pu. Współczynnik korelacji Pearsona (R2) wznosi bowiem zaledwie 0,0038.
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Wartość nachylenia (interpretowana jako średnia wartość stosunku izotopów) tym
wypadku wynosi –0,0085. Z kolei między wartościami aktywności izotopów plutonu
(238Pu/239+240Pu) zachodzi silny związek. Współczynnik korelacji wynosi w tym
przypadku 0,9985, co świadczy o tym, że w badanych próbach izotopy plutonu mają to
samo pochodzenie. Średni stosunek między izotopami odczytany z wykresu wynosi
0,1923 (Ryc. 26). Współczynnik Pearsona dla stosunku izotopowego

137

Cs/90Sr wynosi

-0,1477 i wskazuje na słaba korelację dodatnią aktywności tych radionuklidów. Ich

średni stosunek ma wartość 0,1477 (Ryc. 27).
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RYC. 30 Graficzne przedstawienie stosunku 239+240Pu do 241Am [mBq/kg s.m.] po
usunięciu punktu o najwyższym stężeniu aktywności zarówno 239+240Pu,
jak i 241Am

Przedstawiony na Rycinie 28 stosunek

90

Sr/

239+240

Pu wykazuje brak korelacji

między izotopami (R2 = 0,0302). Wartość średniego stosunku aktywności odczytana z
równania prostej wynosi –0,0005.
Rycina 29 przedstawia stosunek

239+240

Pu do

241

Am. Radioizotopy te są słabo

skorelowane dodatnio (R2=0,6763), a wartość ich średniego stosunku aktywności
(odczytana z równania prostej korelacyjnej) wynosi 11,41. Jednak po odrzuceniu punktu
o najwyższych stężeniach aktywności zarówno

239+240

Pu, jak i

241

Am współczynnik

korelacji spada znacząco i wynosi 0,0224, wskazując na brak korelacji między tymi
radioizotopami (Ryc. 30).
Z powyżej analizy można wnioskować, iż nie wszystkie radionuklidy są w
jednakowym stopniu deponowane w badanym materiale. Jest to związane między
innymi z występowaniem między poszczególnymi izotopami różnic w zdolności do
wbudowywania się w tkanki roślinne i zwierzęce czy też wiązania z pierwiastkami
budującymi glebę. Niemały wpływ najprawdopodobniej ma również fakt, iż w dalszym
ciągu następuje „wypadanie”

239

Pu ze stratosfery i jego deponowanie w ekosystemach

lądowych i morskich.
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11. Wnioski
1. Prezentowane w tym opracowaniu wyniki badań utwierdzają w przekonaniu, iż
transport skażeń radioaktywnych związany z prądami morskimi oraz z ruchem mas
powietrza atmosferycznego powoduje, że docierają one nawet do najbardziej
odległych miejsc na kuli ziemskiej.
2. W porównaniu z innymi obszarami na Ziemi w przebadanych próbach
pochodzących

z

obszaru

Antarktyki

stężenia

aktywności

radionuklidów

antropogenicznych utrzymują się na niskim poziomie. Niektóre z nich wykazuja
nawet tendencję spadkową.
3. Całkowity opad w Antarktyce pochodzi z opadu atmosferycznego oraz z wody
morskiej, skąd radionuklidy również mogą docierać na ląd pod postacia aerozoli
lub wraz z różnorodnym materiałem zwierzęcym (wydalinami, futrem z linienia,
piórami, szczątkiami martwych zwierząt itp.).
4. Zawarte w atmosferze skażenia są akumulowane przez porosty, najlepsze
organizmy bioindykacyjne w zakresie badań skażeń promieniotwórczych. Porosty
pobierają te substancje wyłącznie z powietrza i nie mają mechanizmów
pozwalających na ich usuwanie, a są organizmami długowiecznymi.
5. Mchy gromadzą w swoich tkankach radioizotopy, jednak ich źródłem jest także
gleba.
6. Przebadane próby mchów i porostów potwierdzają ich zastosowanie jako
bioindykatorów.
7. W środowisku morskim największą ilość radionuklidów akumulują makroglony.
Pozostałe organizmy, jak na przykład niektóre gatunki Amphipoda, mogą
wykazywać zdolność do selektywnej akumulacji pojedynczych radionuklidów,
jednak w celu potwierdzenia tej hipotezy konieczne byłoby wykonanie większej
liczby analiz.
8. Przeprowadzone badania mają charakter monitoringowy, tak więc wypełniają
zalecenia SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) dotyczące profilu
badań w obszarze Antarktyki.

Badania te zostały przeprowadzone z ramach Projektu Badawczego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1290/P01/2007/32 i są częścia monitoringu skażeń
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radioaktywnych zalecanych na terenie Antarktyki przez Komitet Naukowy Badań
Antarktycznych (SCAR). Posłużą one w przyszłości kolejnym badaczom skażeń
radioaktywnych do celów porównawczych, szczególnie w przypadku wystąpienia
ponownego skażenia środowiska przez izotopy promieniotwórcze. Planowane jest także
rozszerzenie monitoringu o ilościowe i jakościowe oznaczenia metali ciężkich.
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