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Na obszarze Arktyki zachodzą obecnie zmiany krajobrazowe o niespotykanej
w ostatnich stuleciach dynamice. Odzwierciedlają się one w przekształceniach po−
wierzchni Ziemi oraz zmianie intensywności procesów morfotwórczych o całe
rzędy wielkości, co nie bywało dotąd widoczne w skali czasowej życia jednego
pokolenia (Kostrzewski i in. 2007). Procesy te wywołane są szerokim spektrum
przyczyn naturalnych o charakterze endogenicznym lub egzogenicznym, bądź
spowodowane są przez wzmagającą się różnokierunkową działalność człowieka.
Główną ich przyczynę upatruje się jednak w postępujących globalnie zmianach
klimatycznych. Obszar zachodniej części Spitsbergenu (77–80�N), ze względu na
swoje położenie w obrębie bardzo dynamicznych oddziaływań morskich, jest
szczególnie podatny na zwiększoną aktywność obiegu energii i transferu materii.
Jest to związane z ogólnie zaznaczająca się tendencja ocieplania klimatu, a co za
tym idzie wydłużeniem okresu aktywności procesów morfogenetycznych jak
i wzrostem częstotliwości występowania zjawisk o charakterze ponadprzeciętnym
(Kostrzewski i in. 2006; Rachlewicz 2007a).

Prace terenowe wykonywane przez zespół Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, podczas ekspedycji do Zatoki Petunia w latach 2005–2006, będące
między innymi kontynuacją badań prowadzonych w tym obszarze od ponad 20 lat
(Górska−Zabielska i Rachlewicz 2006) realizowały założenia zadania „Reakcje
abiotycznego środowiska polarnego na globalne zmiany klimatu” projektu zama−
wianego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z roku 2005 PBZ−KBN−108/P04/
2004), w zakresie funkcjonowania zlodowaconych i niezlodowaconych zlewni
arktycznych. Jako podstawowy obiekt badań wytypowano dolinę Ebba leżącą
na wschodnim wybrzeżu zatoki Petunia, północnego zakończenia Billefjorden,
w środkowej części Spitsbergenu. Powierzchnia zlewni dolinnej wynosi 75 km2

z czego 39% objęte jest pokrywą lodowców Ebba (24,6 km2) i Bertram (4,8 km2).
w południowo−zachodniej części obszaru badań, w masywie Wordiekammen (805
m n.p.m.) zlokalizowana jest zlewnia niezlodowacona potoku Dynamisk o po−
wierzchni 1,42 km2. Jako tło dla funkcjonowania procesów morfogenetycznych



w badanych zlewniach prowadzono pomiary meteorologiczne na posterunku zlo−
kalizowanym przy bazie wyprawy – Skottehytta, jak i w szerokim zakresie rejes−
trowano zmienność warunków topoklimatycznych w różnych częściach doliny.
Automatyczną rejestrację warunków pogodowych uzupełniały powtarzalne po−
miary terminowe reakcji lodowców oraz termiki i dynamiki czynnej warstwy
zmarzliny a także codzienne, cotygodniowe i comiesięczne ciągi pomiarowe sys−
temów glacjalno−fluwioglacjalnego oraz denudacyjno−fluwialnego badanych zlew−
ni. W interdyscyplinarnych badaniach terenowych brało udział 17 osób reprezen−
tujących 4 jednostki badawcze Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
UAM, w tym czworo studentów (Czerniawska i in. 2005; Zwoliński i in. 2006).

Wyniki badań uzyskane w ciągu ostatnich dwóch lat, na tle wcześniejszych
obserwacji prowadzonych na tym obszarze przez wyprawy Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza począwszy od roku 1984 (Kostrzewski i in. 1989; Rachlewicz
i Szczuciński 2001), pozwalają na przedstawienie wstępnych wniosków doty−
czących funkcjonowania poszczególnych subsytemów środowiska w otoczeniu
Petuniabukta. Zarówno w zlewniach zlodowaconych jak i niezlodowaconych,
w warunkach obserwowanego wzrostu temperatury powietrza na Spitsbergenie
oraz quasi−kontynentalizmu wewnętrznej części fiordowej, w której zlokalizowa−
ny jest obszar badań, mamy do czynienia z powszechną tendencją zaniku pokryw
lodowcowych, w tempie sięgającym 70 ma–1 (przeciętnie 10–15 ma–1) (Rach−
lewicz i in. 2007a). Równocześnie odsłaniane są powierzchnie świeżych i mobil−
nych pokryw osadowych, umożliwiających wzmożoną dostawę materiału do
transportu w systemie paraglacjalym. Towarzyszy tym procesom zwiększony
odpływ wód, zarówno w systemie stokowym jak i korytowym, prowadzący do
przekształceń obszarów dolinnych (Kostrzewski i in. 2006). W obszarach niezlo−
dowaconych procesem o dużym znaczeniu morfogenetycznym jest denudacja
chemiczna, której podlegają głównie skały węglanowe i siarczanowe, w prze−
wadze stanowiące wychodnie formacji geologicznych na tym terenie (Szczuciński
i Rachlewicz 2007; Rachlewicz i in. 2007b). Znaczne kontrasty oraz anomalie po−
godowe powodują wzrost występowania zjawisk o charakterze ponadprzecięt−
nym, przyczyniających się do największej wydajności procesów transportu mate−
riału osadowego oraz przekształceń rzeźby (Rachlewicz 2007a, b). W związku
z ociepleniem dochodzi także do zintensyfikowania procesów tajania czynnej
warstwy zmarzliny, wraz z przyspieszeniem zaniku pokrywy śnieżnej i wzmoże−
niem odpływu podziemnego (Pękala i Rachlewicz 2007).

Literatura cytowana

CZERNIAWSKA J., EWERTOWSKI M., GÓRSKA−ZABIELSKA M., HOJAN M., Kasprzak L., KOS−

TRZEWSKI A., KOSZELA S., MAKOWSKA M., MARKIEWICZ P., MUCHA A., RACHLEWICZ G.,
STRZELECKI M., SZCZUCIŃSKI W., ZAPOTOCZNA A. i ZWOLIŃSKI Z. 2005. Raport z badań

50 Grzegorz Rachlewicz i in.



terenowych wyprawy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu „Svalbard 2005”. Maszynopis WNGiG UAM; 41 stron.

KOSTRZEWSKI A., KAPUŚCIŃSKI J., KLIMCZAK R., KONIECKI A., STACH A. i ZWOLIŃSKI Z. 1989.
The dynamics and rate of denudation of glaciated and non−glaciated catchments, central Spits−
bergen. Polish Polar Research 10 (3): 317–367.

KOSTRZEWSKI A., MIZGAJSKI A. i ZWOLIŃSKI Zb. 2006. Typology of cross−boundary fluxes of mineral
matter between geoecosystems of Ebbadalen, central Spitsbergen. Fourth ESF SEDIFLUX Science
Meeting and First Workshop of I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Trondheim,Norway, October 29th – No−
vember 02nd, 2006: 52.

KOSTRZEWSKI A., RACHLEWICZ G. i ZWOLIŃSKI Z. 2007. Present−day geomorphological activity in
the Arctic. Landform Analysis 5: 41–46

PĘKALA K. i RACHLEWICZ G. 2007. The state and results of Polish permafrost and periglacial studies
on Spitsbergen at the opening of the International Polar Year 2007–2008. Cryogenic resources
of polar regions, international conference Salekhard−Russia. Proceedings 1: 58.

RACHLEWICZ G. 2007a. Floods in High Arctic valley systems and their geomorphologic effects (ex−
amples from Billefjordn, Central Spitsbergen). Landform Analysis 5, 66–70.

RACHLEWICZ G. 2007b. Geomorphology outline of the vicinity of Petuniabukta. Landform Analysis
5, 196–200.

RACHLEWICZ G. i SZCZUCIŃSKI W. 2001. Laboratorium polarne. Forum Akademickie 2/2001, 57–59.
RACHLEWICZ G., SZCZUCIŃSKI W. i EWERTOWSKI M. 2007a. Post−“Little Ice Age” retreat rates of

glaciers around Billefjorden in central Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research 27 (3),
159–186.

RACHLEWICZ G., BURZYK M., SAMOŁYK M., SZCZUCIŃSKA A.M. i SZCZUCIŃSKI W. 2007b. Par−
ticulate and dissolved matter transfer in small High−Arctic non−glaciated basins – Central Spits−
bergen. 2nd SEDIBUD Workshop, Abisko−Sweden. Abstract volume: 44.

SZCZUCIŃSKI W. i RACHLEWICZ G. 2007. Geological setting of the Petuniabukta region. Landform
Analysis 5: 192–195.

ZWOLIŃSKI Z., KOSZELA S., MAKOWSKA M., MIZGAJSKI A., PIOTROWSKI K., SAMOłYK M.,
STRZELECKI M., SZCZUCIŃSKA A. i RACHLEWICZ G. 2006. Raport z badań terenowych
wyprawy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu „Svalbard 2006”. Maszynopis WNGiG UAM; 30 stron.

Publikacje w ramach projektu zamawianego

GÓRSKA−ZABIELSKA M. i RACHLEWICZ G. 2006. Udział pracowników Uniwersytetu im. A. Mic−
kiewicza w przygotowaniach do Międzynarodowego Roku Polarnego 2007–2008. Przegląd
Geologiczny 54 (7): 569–570.

GÓRSKA−ZABIELSKA M., EWERTOWSKI M., KASPRZAK L., SZCZUCIŃSKA A. i RACHLEWICZ G.
(w druku). Przebieg elementów meteorologicznych na lodowcu Ebba w miesiącach letnich 2005
roku. Accepted to Raporty z badań terenowych wypraw polarnych Uniwersytetu im A. Mickie−
wicza w Poznaniu.

KOSTRZEWSKI A., RACHLEWICZ G. i ZWOLIŃSKI Z. 2007. Zmiany funkcjonowania geoekosystemów
lądowych Arktyki. W: A. Marsz i A. Styszyńska (red.), Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce
w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe. Wyd. Akad. Morskiej
w Gdyni: 289–309.

PĘKALA K. i RACHLEWICZ G. 2007. The state and results of Polish permafrost and periglacial studies
on Spitsbergen at the opening of the International Polar Year 2007–2008. Cryogenic resources
of polar regions, international conference Salekhard−Russia, Proceedings vol. 1, 58.

Projekt Zamawiany: PBZ−KBN−108/PO4/2004−2007 51



RACHLEWICZ G. 2007a. Mechanizmy wezbrań rzecznych w zlewniach zlodowaconych (przykłady
z doliny Ebba, Spitsbergen Środkowy). W: A. Kostrzewski i J. Szpikowski (red.) Funkcjo−
nowanie geoeosystemów zlewni rzecznych 4: 198–207.

RACHLEWICZ G. 2007b. Floods in High Arctic valley systems and their geomorphologic effects (ex−
amples from Billefjordn, Central Spitsbergen). Landform Analysis 5: 66–70.

RACHLEWICZ G. 2007c. Petuniabukta: from glacial to paraglacial processes in Ebbadalen – excur−
sion guide. Landform Analysis 5: 209–220.

RACHLEWICZ G., SZCZUCINSKI W. i EWERTOWSKI M. 2007. Post−“Little Ice Age” retreat rates of
glaciers around Billefjorden in central Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research 27 (3):
159–186.

RACHLEWICZ G. i ZWOLIŃSKI Z. (w druku). Przygotowania do Międzynarodowego Roku Polarnego
w okolicach Zatoki Petunia, Spitsbergen środkowy. Biuletyn Polarny.

SZCZUCIŃSKI W., CZERNIAWSKA J., GÓRSKA−ZABIELSKA M., KOSTRZEWSKI A. i KOSZELA S.
(w druku). Termika czynnej warstwy zmarzliny w zróżnicowanych warunkach wilgotnościo−
wych, wschodnie wybrzeże Petuniabukta (Spitsbergen środkowy) – lato 2005. Raporty z badań
terenowych wypraw polarnych Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu.

ZWOLIŃSKI Z., RACHLEWICZ G., MAZUREK M. i PALUSZKIEWICZ R. 2007. The geoecological
model for small tundra lakes, Spitsbergen. Landform Analysis 5: 113–118.

ZWOLIŃSKI Z., MAZUREK M., PALUSZKIEWICZ R. i RACHLEWICZ G. (w druku). The matter fluxes in
the geoecosystem of small tundra lakes, Petuniabukta coast, Billefjorden, Central Spitsbergen.
Zeitschrift für Geomorphologie.

52 Grzegorz Rachlewicz i in.


