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OOtwar cie w 1977 ro ku Pol skiej Sta cji
An tark tycz nej im. H. Arc tow skie -
go umo˝ li wi ∏o nam, or ni to lo gom, ba da -

nie pta ków mor skich na ich te re nach l´ go -
wych. Ze wzgl´ du na swà nie po wta rzal -
noÊç, od 1979 ro ku, za chod ni brzeg Za to -
ki Ad mi ra li cji zy ska∏ sta tus ob sza ru chro nio ne -
go, tzw. ASPA, czy li An tarc tic Spe cial ly Pro tec -

ted Area, o nu me rze 128. Re gu lar nie gniaz du -
je tu 12 ga tun ków pta ków, w tym trzy ga tun -
ki pin gwi nów: bia ∏o okie (Py go sce lis ade -
liae), bia ∏o bre we (Py go sce lis pa pua), ma sko -
we (Py go sce lis an tarc ti ca). Obok pin gwi -
nów znaj du jà si´ tu gniaz da ma je sta tycz -
nych pe tre lców ol brzy mich (Ma cro nec tes gi -
gan teus), war cab ni ków (Dap tion ca pen se),

oce an ni ków czar no brzu chych (Fre get ta tro pi -
ca), oce an ni ków ˝ó∏ to p∏e twych (Oce ani -
tes oce ani cus), wy drzy ków fal klandz kich (Ster -
co ra rius an tarc ti cus) i wy drzy ków an tark tycz -
nych (Ster co ra rius mac cor mic ki), ry bitw an tark -
tycz nych (Ster na vit ta ta), po chwo dzio -
bów (Chio nis al ba), mew po ∏u dnio wych (La -
rus do mi ni ca nus). 

Or ni to lo dzy
na koƒ cu Êwia ta
Ma∏ go rza ta Kor czak

Pingwin bia∏obrewy.

Da le ko od na sze go za bie ga ne -
go Êwia ta, na po ∏u dnio wej pó∏ -
ku li, w ar chi pe la gu Sze tlan -
dów Po ∏u dnio wych, le ̋ y wy -
spa King Geo r ge Is land. Su ro -
wy po lar ny kli mat spra -
wi∏, i˝ w dzie wi´ç dzie si´ -
ciu pro cen tach wy spa po kry -
ta jest lo dem. Jej za chod -
nie wy brze ̋ e, wol ne od lo -
du, z ma low ni czy mi ska ∏a -
mi, ka mie ni sty mi pla ̋ a -
mi i mszar ni ka mi, to do sko na -
∏e miej sce do ob ser wa cji ˝y -
cia zwie rzàt. 



A z ja kich to po wo dów po ko nu je my dy -
stans 14500 km, zno szàc cier pli wie tru -
dy cho ro by mor skiej, aby do trzeç na ten od -
le g∏y làd? Dzie je si´ tak, po nie wa˝ chce my le -
piej zro zu mieç zmia ny, ja kie za cho dzà na na -
szym glo bie, by ochro niç ten dzi -
ki Êwiat. Lecz ˝e by to zro biç, mu si my le -
piej znaç me cha ni zmy je go dzia ∏a nia i wa run -
ki, w ja kich on funk cjo nu je. Dla te go ka˝ de -
go ro ku na King Geo r ge Is land, z por -
tu w Gdy ni, ru sza Pol ska An tark tycz na Wy -
pra wa, w sk∏ad któ rej wcho dzà tzw. ob ser -
wa to rzy. Na szym za da niem jest ze bra nie da -
nych, czy li prze pro wa dze nie ta kiej in wen ta -
ry za cji or ni to lo gicz nej. Ter mi ny roz po cz´ -
cia l´ gów, licz ba par gniaz du jà cych i suk -
ces l´ go wy to naj wa˝ niej sze punk ty pro gra -
mu do zre ali zo wa nia. Choç wa run ki ci´˝ -
kie, po go da ka pry Êna, bo là po dzio ba ne ∏yd -
ki i po dra pa ne r´ ce, to pra ca w te re nie da -
je ogrom nà sa tys fak cj´. Aby te mu spro -
staç, trze ba byç do brym pie chu -
rem i nie baç si´ cho dze nia po lo dow -
cach, p∏y wa nia w ka nu, grz´ê ni´ cia w b∏o -
cie i za pa chów z pin gwi ni ska. W za -
mian mo˝ na staç si´ cz∏on kiem pin gwi -

niej spo ∏ecz no Êci i do wo li sy ciç si´ wi do -
kiem nie na ru szo nej przy ro dy. Ale czy rze -
czy wi Êcie przy ro da po zo sta je nie na ru szo -

na? Nie ste ty, ona tak ̋ e ule ga zmia -
nom, zgod nie z ogól ny mi ten den cja mi pa nu -
jà cy mi na na szej zie mi. Skut ki szko dli -

Ko lo nie pin gwi nów bia∏ookich w „Oran ge Rocks”.

Od wie dzi ny s∏o nia mor skie go.
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wej dzia ∏al no Êci go spo dar czej cz∏o wie ka do -
tkn´ ∏y rów nie˝ te od le g∏e re jo ny. Wszel -
kie ano ma lie po go do we i lo kal ne ocie ple -
nie kli ma tu po wo du jà szyb kie top nie nie lo -
dow ców. Zmie nia si´ kra jo braz i ukszta∏ to -
wa nie te re nu, co wp∏y wa na zmia n´ struk tu -
ry za sie dle nia wy brze ̋ y mor -
skich przez zwie rz´ ta, a zw∏asz cza pin gwi -
ny. Istot nie zmie nia si´ za rów no li czeb -
noÊç po szcze gól nych ga tun ków, jak i miej -
sce ich gniaz do wa nia. Dla te go te re -
ny te sà sta le przez nas mo ni to ro wa ne, a da -
ne zbie ra ne i po rów ny wa ne z ubie g∏y mi la ta -
mi. Pro wa dzi my ba da nia ge ne tycz ne, któ -
re ma jà na ce lu okre Êle nie, w ja kim stop -
niu izo la cja ko lo nii pin gwi nów, spo wo do wa -
na zmia na mi kli ma tycz ny mi, wp∏y -
wa na struk tu r´ ge ne tycz nà ich po pu la -
cji. Ma jàc na uwa dze do bre sa mo po czu -
cie pta ków, pró by DNA izo lu je -
my z piór. W ten spo sób uni ka my, nie przy -
jem ne go dla obu stron, za bie gu po bie ra -
nia krwi.

Da ne sà alar mu jà ce. Przez ostat -
nie 30 lat w re jo nie Za to ki Ad mi ra li cji i Kró -
la Je rze go o po ∏o w´ zmniej szy ∏a si´ li czeb -
noÊç pin gwi nów ma sko wych. Jesz cze go -
rzej jest z pin gwi na mi bia ∏o oki mi, któ -
rych uby ∏o ok. 65%. Nie znacz nie przy by -
∏o na to miast gniazd pin gwi nów bia ∏o bre -
wych, choç swo je gniaz da za k∏a da jà gdzie in -
dziej. Czy tyl ko kli mat wp∏y wa na te zmia -
ny? Wa˝ nym aspek tem te go za gad nie -
nia jest rów nie˝ obec noÊç cz∏o wie -
ka. Nie tyl ko na ukow cy in te re su jà si´ An -
tark ty kà. Na sza sta cja re gu lar nie od wie dza -
na jest przez rze sze tu ry stów. Ka˝ -
dy chce zo ba czyç, jak ˝y jà po lar ni -
cy i czym si´ zaj mu jà. Ko rzy sta jàc z oka -
zji, tu ry Êci od wie dza jà rów nie˝ ko lo nie l´ go -
we pin gwi nów bia ∏o okich, któ re usy tu owa -
ne sà w bez po Êred niej bli sko Êci sta -
cji. Jest to je dy na oka zja, aby po dzi wiaç pta -
ki, któ re wi´k szoÊç swo je go ˝y cia sp´ dza -
jà w mo rzu. Ko lo nie przez nas mo ni to ro wa -
ne na le ̋ à do naj licznie jszych na wy -
spie, a do dat ko wo usy tu owa ne sà po -
Êród ska∏ po kry tych po ma raƒ czo wy mi ni tro -
fil ny mi po ro sta mi, co sta no wi wiel kà atrak -
cj´. W se zo nie let nim po tra fi od wie -
dziç nas oko ∏o 5500 tu rystów. Oczy wi -
Êcie obo wià zu jà za sa dy do bre go wy cho wa -
nia i ist nie je su ro wy re gu la min, do któ re -
go wi´k szoÊç tu ry stów si´ sto su je, bo kon -
tro la i opie ka nad pin gwi ni ska mi sà ko niecz -
ne. W nie któ rych miej scach wi zy ty od wie -

dza jà cych nie ma jà ne ga tyw ne go wp∏y -
wu na pta ki, przy k∏a dem te go mo -
˝e byç Port Loc kroy na Pó∏ wy spie An tark -
tycz nym, gdzie pin gwi ny i tu ry Êci na uczy -
li si´ ˝yç w przy jaê ni. Nie ste ty w wi´k szo -
Êci przy pad ków jest wr´cz od wrot nie. Ha -
∏as, ja ki ro bià Êru by stat ków i mo to ry zo dia -
ków (pon to ny u˝y wa ne do trans por tu lu -
dzi na làd), p∏o szy pta ki w wo dzie. Po -
za tym, w miej scach po zba wio nych nad zo -
ru, nie uczci wi or ga ni za to rzy wy praw pro -
wa dzà swo ich pod opiecz nych pro sto w Êro -
dek ko lo nii. Ni ko mu nie trze ba t∏u ma -
czyç, ja ki wp∏yw ma to na pta ki.

Za sta na wia my si´, dla cze go z na szych ko -
lo nii wy nio s∏y si´ pin gwi ny ma sko we, a bia ∏o -

bre we koƒ czà prze pro wadz k´? Czy na pew -
no zdy scy pli no wa ni tu ry Êci im nie prze szka -
dza jà? Nie chce my po zba wiç lu dzi mo˝ li wo -
Êci spo tka nia z ty mi in te re su jà cy mi i pi´k ny -
mi pta ka mi. Po za tym mo˝ li woÊç prze ka za -
nia cie ka wych in for ma cji o bio lo gii pin gwi -
nów da je wie le sa tys fak cji obu stro nom. Tu -
ry Êci czer pià wie dz´ i cie szà si´ eg zo tycz -
nym wi do kiem, a my, po lar ni cy, sp´ dza jà -
cy tam od 6 do 12 mie si´ cy, t´ sk ni my za kon -
tak ta mi z ludê mi. Jed nak, aby na st´p ne po ko -
le nia mo g∏y tak ̋ e cie szyç si´ tym wi do -
kiem, trze ba do k∏ad nie za sta no -
wiç si´ nad przy czy nà zmian.

Fot. autorki

Za lot ne pin gwi ny maskowe.

Pin gwi ny bia ∏o bre we strze gà ce swych gniazd.


