
 

 

 

 
Resumo

Os ecossistemas marinhos estão respondendo à mudança cli-mática e em todos os mares do mundo se registram exemplos que

o demonstram. Se bem não existe um efeito unívoco da mudança climática nos amniotas marinhos, os estudos indicamque

existem três tipos de respostas interdependentes entre si: mudanças na distribuição (intervalos geográficos), mudanças

fenológicos (sincronização de atividades estacionais) e mudan-ças na dinámica trófica. Se a temperatura do mar se elevasse, os

padrões esperados são que as espécies de amniotas mari-nhos tropicais ampliem sua distribuição e que as temperadas se

movam para latitudes mais altas; os eventos reprodutivos ten-dem a adiantar-se e os tempos migratórios a retrasar-se; assim

mesmo, o espectro da dieta de algumas espécies tenderá a mu-dar progressivamente, sobre todo naquelas que estão mais pró-

ximas da base da pirâmide trófica. Espera-se que as espécies estritamente polares e as endêmicas sejam as mais afetadas. No

entanto, são baixos os níveis de confiança sobre que ditos padrões se cumpram em virtude de que seja um efeito unívoco da

mudança climática. Nos amniotas marinhos é mais provável que os efeitos da mudança climática em nível de espécie este-jam

relacionados a processos que dependem de variações no clima, tanto de origem natural como de origem humano, tais como as

mudanças na estrutura do hábitat (gelo marinho) e disponibilidade de alimento.
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