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WSTĘP
Celem pracy jest wyznaczenie siedlisk zimowych trzech gatunków pingwinów
Pygoscelis (białooki, białobrewy, maskowy) z regionu zachodniej części Półwyspu
Antarktycznego. Region ten, charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością, obecnie
doświadcza skutków dynamicznie zachodzących zmian klimatycznych oraz
koncentracji połowów komercyjnych. Wiedza o rozkładzie, liczebności i kondycji
populacji gatunków wskaźnikowych (m.in. pingwinów - ważnych konsumentów
kryla antarktycznego) jest przedmiotem zainteresowania Komisji ds. Zachowania
Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR), która dba o to, aby wykorzystanie
żywych zasobów, w tym kryla, odbywało się z zachowaniem równowagi w całym
ekosystemie Antarktyki i nie zagrażało miejscowym populacjom megafauny.
Obszary szczególnego ryzyka obejmuje się dodatkową ochroną poprzez
ustanowienie Morskich Obszarów Chronionych. W ciągu ostatnich trzech dekad
zauważono istotne różnice w trendach liczebności populacji pingwinów z rodzaju
Pygoscelis oraz rozkładu ławic kryla antarktycznego, co ma związek ze zmianami w
zasięgu i czasie występowania morskiej pokrywy lodowej. Dwa z trzech gatunków
pingwinów wykazują drastyczne spadki liczebności, sięgające 70%. Wszystkie
gatunki objęte są monitoringiem (CCAMLR Ecosystem Monitoring Programe). Do
monitoringu wędrówek zimowych pingwinów wykorzystano dane telemetryczne
systemu Argos. Analizę i wizualizację siedlisk pingwinów Pygoscelis wykonano z
wykorzystaniem narzędzi GIS a wyniki zaprezentowano w formie map
tematycznych.

METODYKA
Zaprezentowane dane pozyskano w ramach realizacji projektu pt.: „Tracking the
overwinter habitat use of krill dependent predators from Subarea 48.1“ (2017-
2018) współfinansowanego przez CCAMLR Ecosystem Monitoring Program Special
Funds oraz Stacje Antarktyczną PAN im. H. Arctowskiego, Instytut Biochemii i
Biofizyki PAN. Pozycje lokalizacji pingwinów zostały pozyskane za pomocą
nadajników satelitarnych Telonics TAV-2664 Platform Terminal Transponder (PTT)
w terminie od stycznia do lipca. Na podstawie pozyskanych danych wykonano
wizualizację z wykorzystaniem narzędzi GIS (ArcGIS Pro) w postaci map na
rycinach nr 3, 4 i 5. Do wizualizacji zastosowano narzędzie Aggregate Points, które
tworzy heksagony w oparciu o wybraną liczbę punktów.
Zaprezentowano wyniki dla 32 osobników z gatunków: pingwinów białookich (8) z
kolonii lęgowej Admiralty Bay (ADB), pingwinów maskowych (9) z kolonii lęgowej
Patelnia (PAT) i pingwinów białobrewych (15) z kolonii lęgowej Lions Rump (LRP)
ryc. 2.

Ryc. 2 Obszar badań i kolonie lęgowe pingwinów Pygoscelis na Wyspie Króla Jerzego.

48.1

WNIOSKI
• każdy z trzech badanych ganków zajmował inny obszar w poszczególnych 
miesiącach zimowych, co prezentują mapy na ryc. 3, 4 i 5;
• pingwiny białoobrewe pozostawały w basenie Cieśniny Bransfielda, 
preferowały płytkie wody szelfowe u wybrzeży Wyspy Króla Jerzego i 
Półwyspu Antarktycznego;
• pingwiny białookie przemieściły się na obszary pokryte pakiem lodowym 
na Morze Weddella 
• pingwiny maskowe unikały paku lodowego i podejmowały wędrówki 
wzdłuż granicy szelfu kontynentalnego. 
• zimowe siedliska pingwinów Pygoscelis zlokalizowano w trzech 
jednostkach statystycznych CCAMLR:  48.1, 48.2, 48.5, gdzie obserwuje się 
skutki zmian klimatycznych oraz koncentracje połowów komercyjnych.
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Ryc. 3 Pingwiny maskowe z kol. lęg. Patelnia Ryc. 4 Pingwiny białookie z kol. lęg. Admiralty Bay Ryc. 5 Pingwiny białobrewe z kol. lęg. Lions Rump


