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Środki masowego przekazu alarmują 
o globalnym ociepleniu. Średnia tem-

peratura Ziemi (czyli powietrza w cieniu 
na wysokości 2 metrów, mierzona w klat-
kach meteorologicznych), oscylująca 
około 15 stopni Celsjusza, wzrosła w XX 
wieku, według różnych szacunków, o war-
tość od 0,6 do 1 stopnia Celsjusza. Te 0,6 

stopnia Celsjusza to powszechnie uznane 
minimum. Ten 1 stopień Celsjusza to 
często kwestionowane maksimum. Liczy 
się jednak fakt zasadniczy: temperatura 
wzrosła i, co ważniejsze, rośnie nadal. 

Sformułowano wiele hipotez o przy-
czynach i skutkach jej wzrostu, modelu-
jąc scenariusze najbliższej przyszłości, 

przetwarzane często w katastrofalne wizje 
końca XXI wieku. 

Wobec dużych emocji w kwestii przy-
czyn globalnego ocieplenia – podkreślam, 
że pomijam ją z dwóch powodów: moim 
celem jest zarysowanie skutków ocieple-
nia, czyli zmian środowiska i krajobrazu, 
które zaszły od XX wieku i zachodzą nadal 

ARKTYKA 
EUROPEJSKA 
W TRAKCIE 
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GLOBALNEJ

Fot. 1. Południowowschodnie wybrzeże Spitsbergenu na odcinku 
około 50 kilometrów – widok w lecie 2016 na północ ze szczytu 
Hedgehogfjellet, 608 m, na pierwszym planie skraj płaskowyżu 
fieldowego Sørkapp Landu i wylot fiordu Hambergbukta, dalej wy-
brzeże i fieldy Ziemi Torella. W odróżnieniu od zachodu wyspy brak 
jest pasa nizin nadmorskich. W 1900 roku wszystkie widoczne zatoki 

Morza Barentsa były zajęte przez jęzory lodowców 

Il. 1. Obraz satelitarny Sørkapp Landu – południowego półwyspu Spitsbergenu, wykonany 27 sierpnia 
2016 z europejskiego satelity Sentinel. Strony świata jak na mapie. Rozciągłość półwyspu z północy na 
południe wynosi pół stopnia szerokości geograficznej (od 76,5 do 77° N), czyli około 55 km. Odcienie 
niebieskiego – morze (im jaśniejsze, tym większa domieszka wód lądowych) i jeziora, odcienie czerwieni 
– tundra, biało-niebieskie – lodowce, brązowo-szare – ląd pozbawiony pokrywy roślinnej albo lodowco-
wej. D – przylądek Daudbjørnpynten, G – zatoka Gåshamna, S – fiord Samarinvågen



19ALMA MATER nr 198

w Arktyce europejskiej; o przyczynach 
ocieplenia, jako nie-klimatolog, nie mam 
nic nowego do dodania poza przypomnie-
niem, że żadna z hipotez na ten temat nie 
została w pełni zweryfikowana. 

Skutki ocieplenia w Arktyce są ewi-
dentne. Już pod koniec XX wieku były 
one widoczne dla przyrodników (różnych 
specjalności), a od początku XXI wieku –  
dla każdego. Coraz większe zmiany 
w abiotycznym środowisku przyrod-
niczym (obejmującym atmosferę, lód 
i wodę w stanie płynnym, które kształtują 
powierzchnię podłoża skalnego) prowadzą 
do szybkich przemian starych i tworzenia 
nowych krajobrazów, a w ich obrębie 
ekosystemów. Zmiany te obserwuję na 
południu Spitsbergenu (il. 1) od lat 80. 
XX wieku, które były tam ostatnim dzie-
sięcioleciem „starej zimnej Arktyki”, do 
dziś. „Stara zimna Arktyka” kurczy się, 
topniejąc (w rzeczywistości i przenośni), 
i podlega dalszej ekspansji ciepła i życia, 
czyli na lądzie kolonizacji przez zwierzęta, 
sukcesji roślinnej, a w końcu powstawaniu 
gleb. Znaczne obszary są też zalewane 
przez morze. 

Zmiany te w Arktyce europejskiej 
są spektakularne, inaczej niż w Europie 
Środkowej, bo ocieplenie tam jest co naj-
mniej parę razy większe niż tu, a arktyczne 
środowisko przyrodnicze jest systemem 
o wiele prostszym, a więc bardziej i szyb-
ciej podatnym na impulsy zewnętrzne niż 
nasze. W stacji Instytutu Geofizyki PAN 
nad fiordem Hornsund na południowoza-
chodnim Spitsbergenie średnia tempera-
tura roczna wzrosła od lat 80. XX wieku 
o wartość 2 stopni Celsjusza, czyli kilka 
razy więcej niż średnia globalna. Dlaczego? 
Otóż dlatego, że oprócz bezpośredniego 
ocieplenia atmosfery i poprzez cyrkulację 
atmosferyczną, powierzchniowe prądy 
morskie Atlantyku dostarczają od południa 
znacznie więcej ciepła niż dawniej. Te 
prądy to kolejne odgałęzienia Prądu Zato-
kowego. One zawsze były ciepłe (dlatego 
między 60 a 70° N wybrzeże Norwegii jest 
użytkowane rolniczo, a wschodnie wybrze-
że Grenlandii jest zlodowacone), ale dziś są 
jeszcze cieplejsze. 

Warto przyjrzeć się zmianom urucho-
mionym przez ocieplenie. Są one liczne 

i bardzo różne, także pod względem na-
tężenia. W artykule zostały one ujęte 
w pięciu rozdziałach. Przyjęto w nich 
fizycznogeograficzny zasięg Arktyki 
europejskiej (bez Grenlandii) – obejmuje 
ona więc, oprócz wąskiego pasa wybrzeży 
kontynentu, trzy archipelagi: Svalbard, 
Ziemię Franciszka Józefa i Nową Ziemię, 
oraz nieliczne małe wyspy na wielkich 
przestrzeniach oceanów Atlantyckiego 
i Arktycznego. 

TRANSGRESJA MORZA –
 TRANSFORMACJA WYBRZEŻY

Najbardziej zauważalna – zarówno go-
łym okiem, jak i przez skaner satelity – jest 
recesja czołowa lodowców „cielących się”, 
tzn. uchodzących do morza. W Arktyce 
europejskiej zalegają one w obniżeniach 
bezpośrednio na podłożu skalnym, stano-

wiąc tym samym obszary lądowe (brak tu 
lodowców szelfowych, czyli pływających 
w dolnych częściach na morzu).

Jeśli najniższe części lodowców zeszły 
w Małej Epoce Lodowej (do początku XX 
wieku) swymi spodami (spągami) w dnach 
obniżeń poniżej poziomu morza, to ich 
późniejsze zanikanie (skracanie) prowadzi 
do zalewania tych den przez morze. W ten 
sposób następuje wydłużanie fiordów lub 
formowanie nowych. Od lat 80. XX wie-
ku powstały nowe fiordy – na przykład, 
Kvalvågen i Hambergbukta na południowym 
wschodzie Spitsbergenu oraz Samarinvågen 
(odgałęzienie fiordu Hornsund) na połu-
dniowym zachodzie wyspy, długie na około 
10 kilometrów i więcej. Samarinvågen ma 
najwyższe zbocza na Svalbardzie (ponad 
1000 m n.p.m.). Pozostałe (nie tak długie) 
zatoki są znacznie powiększane, na przykład 
Isbukta i Stormbukta (il. 1, fot. 1). 

Fot. 2. Fragment wybrzeża otwartego Morza Barent-
sa na północnym wschodzie Sørkapp Landu. Dwa 
jeziorka na zdjęciu z 2005 roku były pozostałością 
dużego jeziora Davislaguna, powstałego z zatoki 
morskiej Davishamna, istniejącej na początku XX 
wieku. Jak widać, po 2005 roku jeziorka zanikły 
wskutek zarówno dalszego przesunięcia mierzei do 
stóp nadbrzeżnych gór (z powodu zaniku naturalnych 
falochronów – jęzorów lodowców wychodzących 
w morze), jak i nasilenia procesów stokowych, w tym 
spełzywania zwietrzeliny po znacznym pogłębieniu 
letniego odmarzania warstwy czynnej nad zmarzliną
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Przy specyficznym układzie obniżeń 
podłoża skalnego jęzorów lodowców 
następują po ich zaniku połączenia zatok 
z dwóch stron w nowe cieśniny i tym samym 
przekształcania w nowe wyspy dawnych 
półwyspów i przylądków. Tak powstała 
na Svalbardzie już jedna nowa wyspa, na 
Ziemi Franciszka Józefa – dwie, a na No-
wej Ziemi – trzy. Południowy półwysep 
Spitsbergenu – Sørkapp Land (il. 1) – też 
stanie się wyspą po ablacji jego lodowcowej 
nasady, jeśli w najbliższej przyszłości nie 
nastąpi oziębienie. Nowe cieśniny i dalsze 
skracanie sezonu zlodzenia morza ułatwią 
w przyszłości żeglugę i eksploatację gospo-
darczą Arktyki europejskiej.

Zanikają też stare jeziora mierzejowe, 
na przykład Davislaguna na północnym 
wschodzie Sørkapp Landu, na wypu-

kłych (wchodzących w morze) odcinkach 
wybrzeży wskutek zaniku falochronów, 
jakimi były dawniej wychodzące w morze 
jęzory lodowców, i wzmożenia procesów 
stokowych (fot. 2). Jednak powstają tak-
że nowe jeziora tego typu na brzegach 
morskich uwalnianych spod lodowców, 
na przykład Tromsøbreen i Coryellbreen 
w tej samej części wyspy. To ostatnie 
już częściowo jest wypełnione osadami 
rzecznymi (fot. 3). 

RECESJA LODOWCÓW –
 NOWE KRAJOBRAZY 

I EKOSYSTEMY LĄDOWE

Jeśli podłoże skalne lodowca jest po-
wyżej poziomu morza, to recesja lodowca 
odsłania podłoże, co prowadzi do powsta-

nia tam całkowicie nowego kraj- 
obrazu lądowego. Na obszarach 
świeżo uwalnianych spod lo-
dowców ujawniają się najpierw 
osady i formy lodowcowe (gla-
cjalne) i rzeczno-lodowcowe 
(glacifluwialne): akumulacyjne, 
których znaczną część objętości 
stanowi martwy lód (moreny 
różnego rodzaju, kemy, ozy, 
sandry), oraz erozyjne (wycięte 
w skale, jak mutony i wygłady 
oraz doliny – większe U-kształtne 
oraz mniejsze gardziele i jary). 
Potem następuje przekształcanie 
tych form w inne przez wody 
i wytapianie martwego lodu przy-
krytego osadami. Równocześnie 
zaczynają działać grawitacyjne 
procesy stokowe. 

Po zaniku pokrywy lodowco-
wej wytapianie jąder martwego 
lodu (zajmującego do 90 procent 
objętości) w wałach moren czo-
łowych i bocznych prowadzi do 
ich wielkiego obniżania, a miej-

scami zaniku pod wpływem procesów 
stokowych, rzecznych (fluwialnych) 
lub morskich, usuwających materiał 
morenowy z miejsc depozycji. Ablacja 
martwego lodu pokrytego morenami 
i sandrami intramarginalnymi (w zasię-
gu maksymalnym lodowców z początku 
XX wieku) prowadzi do powstawania 
w ich obrębie mis jezior wytopiskowych, 
w których następuje potem akumulacja 
drobnego materiału glacifluwialnego, 
głównie iłów i mułów (fot. 4). Sandry 
intramarginalne są tam szybko rozcinane 
i obniżane przez rzeki roztopowe, które 
– po przełamaniu się przez wały moren 
czołowych – odkładają wynoszony mate-
riał na równinach nadmorskich w postaci 
sandrów ekstramarginalnych. Te ostatnie 
nadbudowują terasy morskie równin 

Fot. 4. Dolina uwolniona spod lodowca po 1936 roku: ażu-
rowa fluted moraine w środku, pagór moreny bocznej głów-
nego lodowca nad morzem po lewej, jezioro mierzejowe 
wypełniane stożkiem napływowym. W 1900 roku cały ten 
obszar lądu był pod lodowcem bocznym Coryellbreen na 
północnym wschodzie Sørkapp Landu, a widoczny akwen 
Morza Barentsa pod lodowcem głównym wychodzącym 
z fiordu i zasilanym przez lodowce boczne. W najwyższej, 
niewidocznej części doliny znajduje się jeszcze pozostałość 

lodowca w postaci cienkiego płata lodu na stoku 

Fot. 3. Lodowiec Dryadbreen na środkowo-zachodnim Spitsbergenie, spływający z północnego stoku Håbergnuten, 
1030 m, po lewej (górna część lodowca niewidoczna), i skręcający na wschód – widok od wschodu. Środkowa część 

lodowca jeszcze w 1936 roku sięgała widocznej za nim przełęczy. Widać sandr intramarginalny, wały moren czołowych 
i bocznych, jeziorka wytopiskowe i koryto rzeki lodowcowej. U schyłku Małej Epoki Lodowej na początku XX wieku 

lodowiec schodził do 250 metrów n.p.m., a maksymalny jego zasięg w dolnej części wyznacza pokrywa morenowa 
na martwym lodzie – jej szary kolor odróżnia się od ciemniejszych stoków. Od 1936 do 2012 roku lodowiec został 

skrócony o 1 kilometr i zwężony wskutek spadku miąższości przez letnią ablację jego powierzchni



nadbrzeżnych (zwłaszcza wycięte w od-
pornych skałach) albo zostają włożone 
w te terasy po uprzednim ich rozcięciu. 
Gardziele i jary w wyniku erozji wgłębnej 
są dość szybko przekształcane w doliny 
wciosowe (V-kształtne), a te ostatnie i do-
liny U-kształtne – w doliny sterasowane 
(z płaskim dnem), wskutek erozji bocznej 
i akumulacji. Po skurczeniu lub zaniku 
lodowców liczne koryta rzek roztoko-
wych i niektóre odcinki dolin rzecznych 
stają się martwe, tzn. przestają prowadzić 
wodę. Oczywiście, powstają też nowe 
koryta, a nawet całe doliny rzeczne. Te 
ostatnie, między innymi w byłych misach 
jezior, które zanikły w wyniku skrócenia 
tamujących je niegdyś lodowców (fot. 5). 

W wielu miejscach, zwłaszcza na 
wybrzeżu, doliny wypełnione lodowcami 
jeszcze w latach 30. XX wieku są dziś 
w większości wolne od lodowców. Nie-
które z nich zostaną od nich uwolnione 
całkowicie (fot. 3), a w innych lodowce 
skurczą się do swoich najwyższych części 
w zamknięciach dolin, zwłaszcza jeśli 
mają one formy cyrków (karów). 

OCIEPLENIE WIELOLETNIEJ ZMARZLINY 
I JEGO SKUTKI

W pierwszej fazie XX-wiecznego 
ocieplenia, do lat 80., głębokość letniego 
odmarzania tzw. warstwy czynnej nad 
wieloletnią zmarzliną (czyli podłożem 
skalnym pozostającym stale w tempe-
raturze ujemnej – ang. permafrost) była 

dość stabilna. Wzrost tej głębokości był 
wyhamowywany w okresach wyraźnych 
(choć drugorzędnych, bo niespadających 
do wartości z Małej Epoki Lodowej) 
ochłodzeń lat 40. i 60. XX wieku. Jednak 
znaczne ocieplenie przy samym końcu 
XX i w początkach XXI wieku doprowa-
dziło do o wiele głębszego niż dawniej 
letniego tajania gruntu nad zmarzliną. 
Głębokość warstwy czynnej wzrosła na 
wielu obszarach – na przykład na wybrze-
żach Sørkapp Landu – ponad dwukrotnie. 
Jeśli znaczącą część tej warstwy stanowi 
lód, to jego topnienie prowadzi do desta-
bilizacji i obniżenia powierzchni terenu 
(fot. 6). Twarde podłoże zamienia się przy 
tym w bagno. Ale nawet jeśli w litej skale 
nie ma lodu, to głębsze odmarzanie letnie 
czyni ją podatną na wietrzenie. To zaś 

Fot. 5. Zmiana krajobrazu na południe od zatoki Gåshamna: poza tym, że w XX wieku powstała rozległa 
strefa marginalna (z wałami moren czołowych i bocznych, kemami i sandrami), zaporowe jezioro lodowcowe 
(które istniało jeszcze w 2000 roku) zanikło po skurczeniu lodowca Gåsbreen, a byłe dno jeziora zostało prze-
formowane w sterasowaną dolinę rzeczną

 

Fot. 6. Spłaszczenie przylądka Daudbjørnpynten, nad Mo-
rzem Barentsa, zniszczone pogłębieniem w latach 2005–
2011 warstwy czynnej zmarzliny z 0,2–0,5 metra do 2–3 
metrów: szczeliny segregacji mrozowej głębokie na 10–20 
centymetrów zostały zmienione w rowy o głębokości 1–3 
metrów, nastąpiło przesunięcie mrozowe bloków skalnych 
i zwiększenie dostawy materiału ze stoku. Miejsce było 
i jest pokryte roślinnością dzięki nawożeniu przez ptaki 
z kolonii powyżej
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uruchamia procesy masowe na stokach 
(fot. 2) lub segregację mrozową w miej-
scach płaskich albo mało nachylonych. 

WPŁYW BEZPOŚREDNI ZMIAN KLIMATU 
NA ŚRODOWISKO I KRAJOBRAZ

Oczywiście, ocieplenie i zmiany in-
nych elementów klimatu oddziałują także 
bezpośrednio na krajobraz, zwłaszcza 

miejsc, które nie były wcześniej przykryte 
lodowcami. 

Ocieplenie wydłużyło znacznie dłu-
gość sezonu o dodatnich średnich dobo-
wych temperaturach, dzięki czemu nastą-
piło wydłużenie sezonów bezśnieżnego 
i wegetacyjnego. Na nizinach Sørkapp 
Landu śnieg topniał w latach 80. przy koń-
cu czerwca, a teraz topnieje na początku 
czerwca. Opóźnił się też jesienny opad 

nowego śniegu, co najmniej o tydzień. 
Wzrosła liczba dni letnich z wysokimi 
(jak na Arktykę) temperaturami – około  
5 stopni Celsjusza i więcej. 

Dlatego w wielu miejscach wcześniej 
pozbawionych roślin przez niesprzyjają-
ce warunki klimatyczne (jak zbyt krótki 
sezon bezśnieżny albo zbyt silne wiatry) 
pojawiły się one i rozwijają się, zajmując 
coraz większą powierzchnię. Tak dzieje 

Fot. 7. Sukcesja roślin w postaci rozrastających się od trzydziestu lat kępek skalnicy naprzeciwlistnej (Saxifraga oppositifolia) 
na nizinie nadmorskiej Kulmstranda, na północnym zachodzie Sørkapp Landu

Fot. 8. Mak polarny na górnej granicy zasięgu roślin, 
na wysokości około 650 metrów n.p.m. 
nad górną częścią doliny Fardalen (od wschodu) 
na środkowozachodnim Spitsbergenie 
w 2012 roku
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się z roślinami naczyniowymi (jak Saxi-
fraga oppositifolia) na nizinie nadmorskiej 
Kulmstranda (fot. 7), a także z wszystkimi 
taksonami roślin na niższych nunatakach. 
Największą jednak zmianą jest podno-
szenie się górnego zasięgu roślinności 
w górach (fot. 8). 

Zmniejszenie udziału śniegu w sumie 
opadów, również zimą, i dłuższy sezon 
bezśnieżny powodują zmianę proporcji 
poszczególnych procesów morfogene-
tycznych w ruchach masowych na stokach 
gór, a także rocznego cyklu ich przebiegu. 
Z tego powodu, na przykład, grzbiety wa-
łów niwalnych są słabiej nadbudowywane, 
a bloki z obrywów skalnych wypełniają 
„kieszenie” tych wałów (dawniej wypeł-
nione śniegiem przynajmniej do połowy 
lata), nie spadając do ich podnóży. Z kolei 
spływy gruzowe są częstsze (fot. 9). 

Rozległe części nizin nadmorskich, 
zwłaszcza w drugiej połowie lata, stały 
się suchsze niż dawniej wskutek głęb-
szego odmarzania warstwy czynnej nad 
zmarzliną, co (w sposób jeszcze bliżej 
niezbadany) wpływa na elementy biotycz-
ne środowiska.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Arktyka europejska podlega najwięk-
szej zmianie od czasu jej poznania, po-
nieważ jej odkrycie nastąpiło stosunkowo 
późno (od końca XVI wieku), już w Małej 
Epoce Lodowej.

Wcześniejsza wielka zmiana śro-
dowiska Arktyki europejskiej, wskutek 
ocieplenia w IX–XII wieku, nie była 
obserwowana z braku zaludnienia (poza 
obrzeżami kontynentów, skąd brak zapi-
sów historycznych). Ale przez analogię do 
Grenlandii (zasiedlonej i opisywanej przez 
Skandynawów od końca X wieku) oraz 
w świetle pośrednich danych przyrodni-
czych (paleobotanicznych, dendrologicz-
nych) nie ulega wątpliwości, że oziębienie 
Małej Epoki Lodowej było drastycznym 
utrudnieniem dzikiego życia na lądzie oraz 
aktywności ludzkiej w arktycznym środo-
wisku zarówno morskim, jak i lądowym.

Ludzkość przeszła wiele takich zmian 
klimatu (w tym na przełomie plejstocenu 
i holocenu – nieporównywalnie więk-
szą niż wspomniane wcześniej). Jednak 
z powodu prymitywizmu gospodarki nie 

Fot. 9. Stożki usypiskowo-napływowe i wał niwalny, między nimi schodzące do jeziora Svartvatnet u podnóży Hohenlohefjellet na północnym zachodzie 
Sørkapp Landu w lecie 2008 roku. Na bliższym stożku widoczne rynny spływów gruzowych

przynosiły one strat odczuwalnych jako 
katastrofalne. 

W przyszłości, w razie przyspieszenia 
tempa wzrostu poziomu morza, te straty 
mogą być ekonomicznie katastrofalne, 
bardziej na południu (gdzie wybrzeża są 
mocno rozwinięte gospodarczo i gęsto 
zaludnione) niż w samej Arktyce (z nie-
wielką liczbą ludności, żyjącej bardziej 
z eksploatacji morza niż lądu, która rela-
tywnie łatwo dostosuje się do zmian linii 
brzegowej). Już dziś Arktyka staje się ob-
szarem zyskownej eksploatacji i szybkie-
go rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, 
także międzynarodowych (gazociągi do 
Europy Środkowej), w tym globalnych 
(linie żeglugowe z Chin do Europy). 

Ten rozwój gospodarczy może być 
większym zagrożeniem przyrody Arktyki 
niż samo ocieplenie.

Wiesław Ziaja
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Fotografie wykonane przez autora 
na wyprawach UJ, w tym te z roku 2016 

na wyprawie współfinansowanej przez Fundację 
Alberta II Księcia Monako.
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