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WSTÊP

Na obszarze NW czêci Ziemi Wedela Jarlsberga badania dotycz¹ce kszta³towania strefy brzegowej rozpoczêto ju¿ podczas I Wyprawy Polarnej UMCS na
Spitsbergen w 1986 roku i kontynuowano je w latach nastêpnych. Szczegó³owo
opracowano wykszta³cenie i typy wybrze¿y po³udniowego obramowania Bellsundu oraz zwrócono uwagê na ich dynamikê (Harasimiuk 1987; Harasimiuk, Jezierski 1988, 1991; Harasimiuk, Król 1992; Jezierski 1992). Problem wspó³czesnego rozwoju rzeby litoralnej ponownie podjêto w 1995 roku w celu oceny
skutków morfologicznych i dynamiki strefy brzegowej ze szczególnym uwzglêdnieniem roli lodu brzegowego (przylepy) (Zagórski 1996). Na kanwie tych
badañ zwrócono równie¿ uwagê na znaczenie stanowisk archeologicznych w ocenie przemian strefy litoralnej w czasach historycznych (Jasinski, Zagórski 1996;
Jasinski i in. 1997). Dalsze badania prowadzone podczas sezonów letnich 1998,
1999 i 2000 koncentrowa³y siê na zagadnieniach tempa agradacji i degradacji
strefy brzegowej pod wp³ywem lodu brzegowego i dryftowego oraz pomiarach
dynamiki strefy brzegowej przy u¿yciu odbiorników globalnego systemu pozycjonowania GPS (Zagórski, Sêkowski 2000; Zagórski 2001, 2002).
Na podstawie ró¿nych kryteriów w obrêbie brzegu (strefy brzegowej) wyró¿nia siê kilka stref. Dlatego terminologia z nimi zwi¹zana nie jest ujednolicona
* Praca wykonana w ramach grantu KBN nr 6 P04E 043 19.
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ani w literaturze polskiej, ani zagranicznej. W tym opracowaniu oparto siê
na klasyfikacji zaproponowanej przez Gradziñskiego i in. (1986). Strefê brzegow¹ podzielono na: przybrze¿e, pla¿ê zewnêtrzn¹, pla¿ê wewnêtrzn¹ i zaplecze pla¿y.
Przybrze¿e (offshore) to obszar po³o¿ony poni¿ej minimalnego poziomu
morza, obejmuj¹cy strefê przyboju i ³amania fal a¿ do otwartego morza. W rejonie obramowania po³udniowego Bellsundu wykazuje ona du¿e zró¿nicowanie przestrzenne. Stanowi¹ j¹ g³ównie p³ytkie powierzchnie morskie z dnem abrazyjnym,
z licznymi ostañcami skalnymi (szkiery) wystaj¹cymi ponad wodê lub pozostaj¹cymi tu¿ pod powierzchni¹. Pla¿a zewnêtrza (outer beach), nazywana tak¿e
pla¿¹ doln¹ (foreshore) (King 1972; Ruszkowska 1985), znajduje siê poni¿ej wa³u
sztormowego (pla¿owego) miêdzy wysokim i niskim poziomem morza. Tworzy
nachylon¹ powierzchniê kszta³towan¹ przez p³ywy i falowanie  strefa zmywu,
strefa p³ywowa (osuszka  Leontjew i in. 1982). Jej szerokoæ wynosi oko³o 10
15 m. Pla¿a wewnêtrzna (inner beach), okrelana równie¿ jako pla¿a górna
(backshore) (King 1972; Ruszkowska 1985), zawiera obszar miêdzy wysokim
poziomem morza, wyznaczanym czêsto przez wa³ sztormowy (pla¿owy) a maksymalnym zasiêgiem oddzia³ywania fal sztormowych. W tej czêci pla¿y wystêpuj¹ zjawiska lodowe  strefa lodu brzegowego (przylepy). Jej szerokoæ waha
siê w granicach 618 m. Zaplecze pla¿y (hinterland) w rejonie Calypsobyen
znajduje siê w zasadzie poza zasiêgiem oddzia³ywania fal sztormowych i przylega do martwego klifu Calypsostrandy.
OBSZAR BADAÑ

Badaniami objêto wybrze¿e Calypsostrandy na odcinku d³ugoci 6 km od
Skilviki po Josephbuktê, po³o¿one po zachodniej stronie fiordu Recherche (NE
czêæ Ziemi Wedela Jarlsberga). Tworzy je akumulacyjna terasa morska o wysokoci 28 m n.p.m. (terasa I) i szerokoci 40180 m, przedzielona odcinkiem
brzegu klifowego w strefie moren marginalnych lodowca Renarda (Zagórski 2002)
(ryc. 1, fot. 1). Terasa ta zbudowana jest z piasków i ¿wirów dostarczanych do
strefy brzegowej przez potoki z obszaru tundry i rzeki wyp³ywaj¹ce z lodowców:
Scotta i Renarda. W rejonie Skilviki wybrze¿e ma charakter klifu rozwiniêtego
w obrêbie ska³ proterozoiku (skrzyd³o zachodnie) i ska³ trzeciorzêdowch nadbudowanych mi¹¿sz¹ seri¹ osadów czwartorzêdowych (skrzyd³o wschodnie) (Harasimiuk, Jezierski 1988, 1991). W s¹siedztwie przyl¹dka Renarda w wyniku intensywnej akumulacji powsta³o kilka wa³ów sztormowych, obecnie fosylnych, na
których powierzchni zlokalizowane s¹ liczne stanowiska osadnictwa z XVII i XIX
wieku (Krawczyk, Reder 1989) (fot. 2). Na odcinku od ujcia rzeki Scotta do
rozleg³ych sandrów zewnêtrznych lodowca Renarda w rejonie Pocockodden terasê I tworz¹ zasadniczo dwa stare wa³y sztormowe porozdzielane strefami obni¿eñ
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badañ. G³ówne kierunki falowania: 1  wiatrowego, 2  martwej fali
oceanicznej, 3  refrakcja i dyfrakcja fal, 4  obszar badañ
A location of an investigation area. Main directions of waving: 1  windy, 2  dead oceanic wave,
3  refraction and diffraction of waves, 4  study area

Fot. 1. Calypsobyen. Ogólny widok badanego wybrze¿a (fot. P. Zagórski)
Calypsobyen. A general view of the investigated coast (Photo P. Zagórski)
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Fot. 2. Renardodden. ciête abrazyjnie od strony zachodniej stare wa³y sztormowe. Lokalizacja
stanowiska archeologicznego Renardodden 1 (fot. P. Zagórski)
Renardodden. Abrasion cut old storm berms from the western side. A location of the archaeological site: Renardodden 1 (Photo P. Zagórski)

w formie lagun: zewnêtrzny  nadbudowany osadami ¿wirowo-piaszczystymi
wspó³czenie rozwijaj¹cego siê wa³u sztormowego, oraz wewnêtrzny  przylegaj¹cy do krawêdzi fosylnego klifu, czêciowo przykryty przez sto¿ki nap³ywowe i
pokrywy soliflukcyjne (Zagórski 1996) (fot. 1). W rejonie Pocockodden, miêdzy
martwym klifem a wa³em moreny spiêtrzonej lodowca Renarda, na powierzchni
terasy I rozwinê³y siê rozleg³e glacifluwialne sto¿ki sandrowe ograniczone od
strony morza dobrze rozwiniêtym wa³em sztormowym szerokoci do 3 m (fot.
3). Utwory morskie wi¹zane z t¹ teras¹, w formie fosylnego wa³u sztormowego,
ods³aniaj¹ siê równie¿ pod morenami spiêtrzonymi lodowca Renarda datowanymi na okres Ma³ej Epoki Lodowej. Na tym odcinku wybrze¿e ma charakter klifu,
który podlega intensywnemu niszczeniu w wyniku abrazji (termoabrazji) i procesów soliflukcyjnych. Dalej w kierunku po³udniowym ci¹gnie siê ³ukowata mierzeja, która rozwinê³a siê w cieniu wystêpu l¹dowego  wa³u morenowego lodowca Renarda, ograniczaj¹ca czêciowo Josephbuktê (fot. 4).
ROLA PROCESÓW MORSKICH

Do najwa¿niejszych procesów morskich w strefie litoralnej nale¿¹: falowanie, p³ywy i pr¹dy przybrze¿ne, powoduj¹ce abrazjê lub akumulacjê. W obrêbie
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Fot. 3. Pocockodden. Sto¿ki glacifluwialne lodowca Renarda (fot. K. Pêkala)
Pocockodden. Glacifluvial cones of the Renard Glacier (Photo K. Pêkala)

Fot. 4. Mierzeja rozwiniêta w rejonie Josephbukty z zachowanym fragmentem moreny dennej
(fot. P. Zagórski)
The spit developed in Josephbukta Region with the preserved fragment of ground moraine
(Photo P. Zagórski)
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strefy brzegowej czêsto ich dzia³anie jest potêgowane przez procesy fluwialne,
glacjalne oraz ruchy masowe.
Jednym z g³ównych czynników modeluj¹cych strefê brzegow¹ jest falowanie
(Leontjew i in. 1982). W obszarach polarnych wyró¿nia siê jego trzy g³ówne
rodzaje: wiatrowe, rozko³ys (martwa fala) i pojedyncze fale d³ugookresowe (Marsz
1996).
Na Spitsbergenie do najbardziej efektywnych nale¿y falowanie wiatrowe.
Jest ono uzale¿nione od prêdkoci i czasu dzia³ania wiatru, a tak¿e od d³ugoci
rozbiegu fali (Marsz 1996). Istotn¹ rolê odgrywa uk³ad i topografia fiordów.
Bellsund, który jest zwi¹zany z otwartymi ku niemu fiordami Van Mijen (od
ENE), Van Keulen (od E) i Recherche (od S), cechuje siê przewa¿aj¹cym równole¿nikowym kierunkiem osi morfologicznej. Kierunki wiatrów s¹ silnie modyfikowane przez lokaln¹ orografiê. W lecie, jak wynika z pomiarów meteorologicznych stacji w Calypsobyen, dominuj¹ wiatry z sektorów: wschodniego i pó³nocno-zachodniego, rzadziej za  z po³udniowego (Gluza 1988; Brázdil i in. 1991;
Kejna i in. 2000) (ryc. 2).
Inny rodzaj falowania  rozko³ys (martwa fala), dociera do brzegów Spitsbergenu z otwartego morza. Szerokie (oko³o 40 km) otwarcie ujcia Bellsundu
w kierunku Morza Grenlandzkiego sprzyja wnikaniu w g³¹b fiordu martwych
d³ugich fal oceanicznych. Maj¹ one jednak utrudniony dostêp do rozga³êziaj¹-

Ryc. 2. Model przestrzenny rejonu Calypsostrandy i przedpola lodowca Renarda (Zagórski 2002):
1  pr¹dy przybrze¿ne (wg Harasimiuka, Jezierskiego 1991), 2  sto¿ki glacifluwialne lodowca Renarda, 3  stanowisko archeologiczne Renardodden 1
A spatial model of the Calypsostranda Region and the Renard Glacier forefield (Zagórski 2002):
1  longshore currents (after Harasimiuk, Jezierski 1991), 2  glacifluvial cones of the Renard Glacier, 3  archaeological site: Renardodden 1
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cych siê od Bellsundu fiordów Van Mijen i Van Keulen ze wzglêdu na przegrodzenie ich wejæ ci¹giem wysp i p³ycizn. Bezporedniemu oddzia³ywaniu fal rozko³ysu nie podlega tak¿e znaczny obszar fiordu Recherche. Do wybrze¿y Calypsostrandy docieraj¹ one porednio, w wyniku procesów refrakcji oraz dyfrakcji
fal (ryc. 2).
Niszcz¹cy wp³yw falowania szczególnie wyranie zaznacza siê w przypadku
brzegu klifowego w rejonie Skilviki i w strefie wystêpowania moren marginalnych lodowca Renarda (ryc. 1). Uderzenia fal przybojowych powoduj¹ cofanie
siê cian klifowych. W przypadku Skilviki jest ono predysponowane wystêpuj¹cym w pod³o¿u skalnym uskokiem tektonicznym, oddzielaj¹cym formacje trzeciorzêdowe od formacji proterozoiku oraz stosunkowo ma³¹ odpornoci¹ piaskowców i mu³owców trzeciorzêdowych (skrzyd³o wschodnie) (Dallmann i in.
1990). U podnó¿a klifu powstaje platforma abrazyjna, wyprz¹tywana z osadów
poprzez falowanie i w miarê cofania siê klifu rozszerzaj¹ca siê w g³¹b l¹du.
Rozwój klifu trwa do momentu, gdy przewagê osi¹gnie akumulacja na platformie abrazyjnej lub nast¹pi zmiana poziomu morza wywo³ana eustazj¹ lub izostazj¹ (Leontjew i in. 1982). Pozostaj¹cy wówczas poza zasiêgiem falowania klif
staje siê form¹ martw¹, przekszta³can¹ ju¿ tylko przez procesy l¹dowe. Martwy
klif wystêpuje wzd³u¿ Calypsostrandy na d³ugoci ponad 3,5 km, od przyl¹dka
Renarda do moren spiêtrzonych lodowca Renarda (ryc. 2, fot. 1). Obecnie jest
modelowany przez intensywne procesy soliflukcyjne oraz porozcinany dolinkami
erozyjnymi kszta³towanymi przez procesy niwalne (Repelewska-Pêkalowa 1996).
Procesy morskie odgrywaj¹ równie¿ istotn¹ rolê w tworzeniu wybrze¿y akumulacyjnych. Odbywa siê to, gdy si³a falowania jest zbyt ma³a, by spowodowaæ
wyprz¹tanie materia³u nagromadzonego na platformie abrazyjnej, np. w postaci
wa³u sztormowego. Wyj¹tkowo dobrym przyk³adem wp³ywu czynników morskich na rozwój i przekszta³canie strefy litoralnej o charakterze akumulacyjnym
jest rejon platformy abrazyjnej zwi¹zanej z niszczeniem obecnie martwego klifu
Calypsostrandy. Szczególnie silna depozycja materia³u mia³a miejsce miêdzy ujciem rzeki lodowca Scotta a Renardodden (ryc. 1, fot. 2). Istotn¹ rolê odgrywaj¹ tutaj pr¹dy przybrze¿ne przemieszczaj¹ce materia³ w postaci potoków rumowiskowych. W dostawie i przemieszczaniu materia³u do obszaru Renardodden decyduj¹ce znaczenie ma pr¹d przybrze¿ny p³yn¹cy w kierunku pó³nocno-zachodnim (ryc. 2). Na swojej drodze napotyka strefy dostawy materia³u: sto¿ki glacifluwialne lodowca Renarda (obecnie nieaktywne), ujcie potoku Wydrzycy i g³ówny  ujcie rzeki Scotta. Zwiêkszenie dostawy materia³u w okresie Ma³ej Epoki
Lodowej przez rzekê lodowca Scotta oraz wystêpowanie w rejonie najwiêkszego
za³amania wybrze¿a (Renardodden) strefy zbie¿noci (konwergencji) pr¹dów przybrze¿nych spowodowa³o os³abienie tempa abrazji i przewagê akumulacji. Dodatkow¹ przyczyn¹ tak du¿ej depozycji mog³a byæ równie¿ zmiana k¹ta podejcia fal
do brzegu oraz zmiana geometrii Skilviki, wywo³ana cofaniem siê klifów wzd³u¿
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uskoku tektonicznego (Harasimiuk 1987). Jednak g³ównym obecnie czynnikiem
powoduj¹cym przekszta³canie tej czêci wybrze¿a jest falowanie sztormowe. Sprzyja ono intensywnemu przerzucaniu materia³u i nadbudowywaniu lub niszczeniu
tworzonego obecnie wa³u sztormowego. Stare wa³y sztormowe dobrze rozwiniête w tej czêci wybrze¿a s¹ od strony pó³nocnej ciête abrazyjnie i nadbudowywane wspó³czesnym wa³em sztormowym (fot. 2).
Dla oceny roli procesów morskich w rejonie Renardodden istotne jest rozpoznanie wystêpuj¹cych tutaj licznie stanowisk archeologicznych zaliczanych do
dwóch faz historii Svalbardu: fazy zachodnioeuropejskiego wielorybnictwa z XVII
wieku oraz fazy ³owiectwa rosyjskiego (Krawczyk, Reder 1989; Jasinski, Zavyalov 1995). Dane archeologiczne oraz prace geomorfologiczne prowadzone w tym
rejonie wskazuj¹ na intensywny rozwój Renardodden pocz¹wszy od XVI wieku
(Jasinski, Zagórski 1996; Jasinski i in. 1997). Najbli¿ej obecnej strefy brzegowej, prawie na samym cyplu (oko³o 60 m od linii brzegowej) zlokalizowane jest
stanowisko Renardodden 1, bêd¹ce pozosta³oci¹ rosyjskiej stacji ³owców morsów datowane na pierwsz¹ po³owê XIX wieku (ryc. 2, fot. 2). Pierwotnie budynek stacji ³owieckiej znajdowa³ siê zapewne poza zasiêgiem falowania sztormowego, ale w wyniku póniejszego wzrostu aktywnoci procesów abrazyjnych
wywo³anych najprawdopodobniej zmianami poziomu morza oraz prawdopodobnie przebudow¹ kierunków pr¹dów przybrze¿nych w rejonie Skilviki, stary wa³
sztormowy uleg³ zniszczeniu, fale za rozwlek³y okruchy cegie³ i szcz¹tki organiczne po powierzchni strefy p³ywowej (osuszki). lady rozwleczonej warstwy
kulturowej przykrywaj¹ osady kolejnego wa³u sztormowego, obecnie kszta³towanego (Jasinski, Zagórski 1996).
Obszar wybrze¿a akumulacyjnego po³o¿ony miêdzy rzek¹ Scotta i Pocockodden uznany zosta³ za odcinek stabilny, gdzie wspominany wczeniej pr¹d
przybrze¿ny o kierunku pó³nocno-zachodnim ma charakter nasycony, a ca³a jego
energia powoduje tylko przemieszczanie osadu wzd³u¿ brzegu (Harasimiuk 1987)
(fot. 1). Tezê tê potwierdzaj¹ czêciowo obserwacje i pomiary zmian linii brzegowej w okresie letnim 2000 roku (ryc. 3A). Wykonane przy u¿yciu odbiorników GPS (Leica SR530, Ashtech Z12) profile pod³u¿ne wzd³u¿ linii maksymalnego przyp³ywu morza wskazuj¹, ¿e w okresach stosunkowo stabilnych i spokojnych warunków meteorologicznych nastêpowa³o powolne narastanie i tworzenie
w górnej czêci pla¿y zewnêtrznej (osuszki) nowego ¿wirowego wa³u. Taka sytuacja mia³a miejsce miêdzy 7 i 13 lipca 2000 roku. Jednak silne warunki sztormowe, które wyst¹pi³y pod koniec lipca spowodowa³y cofniêcie siê wybrze¿a o kilka metrów i powrót do stanu z pocz¹tku lipca.
Pomiary linii brzegowej prowadzone w oparciu o punkty reperowe pozwoli³y na okrelenie tempa jej zmian nie tylko w okresie sezonu letniego, ale równie¿
w ci¹gu kilku lat (ryc. 3B). Jak wynika z otrzymanych danych, wyró¿ni³ siê
pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy to w okresach jesienno-zimowych (szcze-
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Ryc. 3A. Zmiany linii maksymalnego przyp³ywu w rejonie Calypsobyen w okresie letnim 2000 r.;
3B. Pomiary zasiêgu linii brzegowej wzd³u¿ profilu 1 w Calypsobyen w okresie kilkuletnim
3A. Changes of the line of the maximum tide in Calypsobyen Region in summer 2000; 3B. Measurements of range of the shore line along the profile 1 in Calypsobyen in the several-year period
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gólnie 1992/1993) zaznaczy³o siê silne oddzia³ywanie abrazyjne intensywnych
zjawisk sztormowych (Rodzik, Wiktorowicz 1996). W pobli¿u stacji w Calypsobyen nast¹pi³o wówczas ponaddziesiêciometrowe cofniêcie siê linii brzegu oraz
nadbudowanie powierzchni wa³u sztormowego pokrywami ¿wirowymi, ¿wirowo-piaszczystymi oraz rolinnymi (Zagórski 1996) (fot. 5). W kolejnych latach
nie obserwowano ju¿ tak gwa³townych zmian, natomiast nastêpowa³o stopniowe
odbudowywanie zniszczonej powierzchni.
Fragment wybrze¿a akumulacyjnego po³o¿ony miêdzy Pocockodden i wa³ami morenowymi lodowca Renarda by³ kszta³towany przy wspó³udziale procesów
fluwialnych i fluwioglacjalnych, na które nak³ada³y siê procesy morskie (falowanie). W okresie maksimum rozwoju lodowca Renarda (Ma³a Epoka Lodowa)
wody lodowcowe spowodowa³y powstanie bram lodowcowych, a u ich wylotu
rozwinê³y siê rozleg³e glacifluwialne sto¿ki sandrowe, które przekszta³ci³y i nadbudowa³y terasê I. Dziêki temu powsta³a lekko pochylona powierzchnia o pó³kolistym zarysie (ryc. 2, fot. 3). Utworzenie siê takiej formy wskazuje jednoznacznie na du¿¹ przewagê akumulacji fluwioglacjalnej nad mo¿liwociami rozprowadzania materia³u przez falowanie i pr¹dy przybrze¿ne. Rozleg³e powierzchnie
sto¿ków glacifluwialnych po wycofaniu siê lodowca Renarda z linii moren spiêtrzonych sta³y siê formami martwymi. Zanik dostawy materia³u l¹dowego spowodowa³ wzrost aktywnoci procesów morskich, które w efekcie przyczyni³y siê
do utworzenia ¿wirowego wa³u, znacznie hamuj¹cego niszczenie sto¿ka.

Fot. 5. Pozosta³oci po wytopieniu lodu brzegowego oraz skutki dzia³alnoci fal sztormowych
w postaci pokryw ¿wirowych i rolinnych (fot. P. Zagórski)
Remains after melting of shore ice and results of activity of the storm waves in a form of gravel
and vegetable covers (Photo P. Zagórski)
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Decyduj¹c¹ rolê w kszta³towaniu kolejnego odcinka wybrze¿a akumulacyjnego, po³o¿onego na po³udnie od ciêtej abrazyjnie moreny spiêtrzonej lodowca
Renarda, odgrywaj¹ pr¹dy przybrze¿ne. W rejonie przyl¹dka Pocockodden wyró¿niane s¹ zasadniczo dwa pr¹dy przybrze¿ne, z których jeden (opisywany wy¿ej) p³ynie ku pó³noco-zachodowi, a drugi na po³udnie (Harasimiuk, Jezierski
1988, 1991). Ten drugi, zasilany w materia³ z przekszta³cania sto¿ków fluwioglacjalnych, wp³ywa na powstanie i przekszta³canie mierzei rozwijaj¹cej siê w cieniu wystêpu brzegu  wa³u morenowego lodowca Renarda (ryc. 2). Potok rumowiskowy napotykaj¹cy na tego typu za³amanie wybrze¿a zmniejsza swoj¹ prêdkoæ. Nastêpuj¹ca refrakcja fal znacznie os³abia zdolnoæ transportow¹ i u³atwia
akumulacjê i narastanie mierzei (Leontjew i in. 1982). Jej rozwój by³ równie¿
predysponowany wystêpowaniem w tej czêci wybrze¿a osadów glacjalnych strefy marginalnej lodowca Renarda (fot. 4). Obecnie niewielkie, silnie niszczone
fragmenty moreny dennej, otoczone piaszczysto-¿wirowym wa³em sztormowym
wchodz¹ w sk³ad ramienia mierzei. Fakt ten wiadczy o jej poligenetycznym
charakterze. Wspó³czenie narastanie cypla mierzei odbywa siê od strony wewnêtrznej Josephbukty.
ROLA LODU BRZEGOWEGO

Istotn¹ rolê w przekszta³caniu wybrze¿y Spitsbergenu odgrywa te¿ lód wystêpuj¹cy w strefie brzegowej. W zale¿noci od miejsca powstawania mo¿na
wyró¿niæ: lód gruntowy, morski, brzegowy, lodowcowy oraz taflowy, dryftowy
i pogrzebany. Lód brzegowy (przylepa, shore ice) mo¿na okreliæ jako poligenetyczny, sk³adaj¹cy siê z bry³ lodu dryftowego, wody morskiej pochodz¹cej
z rozbryzgów fal i przemarzniêtego niegu atmosferycznego oraz materia³u wyrzuconego na brzeg w wyniku falowania (ryc. 4). Mo¿e siê on rozwijaæ w strefie
pla¿y wewnêtrznej i zewnêtrznej oraz zaplecza pla¿y i przybrze¿a. Dziêki temu
lód brzegowy w istotny sposób modyfikuje wp³yw zw³aszcza falowania na wybrze¿e oraz tworzy charakterystyczne formy i struktury (Zagórski 2001).
W rozwoju lodu brzegowego decyduj¹cym czynnikiem s¹ bez w¹tpienia
warunki meteorologiczne. Uk³ady baryczne, si³a i kierunek wiatru, wahania temperatury powietrza i intensywnoæ opadów atmosferycznych wp³ywaj¹ na wielkoæ i szybkoæ tworzenia siê lodu, zarówno na otwartych wodach fiordu, jak
i w strefie przybrze¿nej. Czynnikiem porednim wynikaj¹cym z warunków meteorologicznych jest energia falowania.
Na skuteczne oddzia³ywanie falowania w kszta³towaniu wybrze¿a i lodu brzegowego wp³yw ma równie¿ wystêpowanie zjawisk lodowych na otwartej wodzie
(Everson, Cohn 1979; Leontjew i in. 1982; Marsz, 1996). Ich pojawienie siê
powoduje, ¿e silniejszemu t³umieniu bêd¹ podlega³y fale krótkie (wiatrowe), natomiast s³abszemu fale d³ugie (rozko³ys) wychodz¹ce z morza w g³¹b fiordu.
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Dlatego te¿ w procesie przemieszczania i wyrzucania na brzeg lodu dryftowego,
w przypadku zlodzenia danego akwenu, du¿e znaczenie maj¹ fale rozko³ysu.
Nagromadzenie, spiêtrzenie i osadzenie lodu na brzegu w momencie maksimum
przyp³ywu, szczególnie w miesi¹cach letnich, prowadzi do okresowego wstrzymania przekszta³cania brzegu poprzez falowania.
W obszarach polarnych zamarzanie morza i powstawanie lodu brzegowego
jest procesem wielofazowym. Na powierzchni wody powstaj¹ kolejne stadia lodu
od igie³ek i prêcików lodowych, poprzez lepê i szk³o lodowe, a¿ do kr¹¿ków
lodowych i m³odego lodu, stanowi¹cego pierwsze stadium trwa³ej pokrywy lodowej (Zakrzewski 1983; Allard i in. 1998). Na brzegu natomiast powstaj¹ przewarstwienia materia³u pla¿owego, niegu oraz resztek lodu pogrzebanego lub
osadzonego w okresie letnim. Przy mronej pogodzie i stosunkowo spokojnej
powierzchni morza zamarzaj¹ca lepa nie¿na, kr¹¿ki lodowe i fragmenty m³odego lodu przymarzaj¹ do brzegu, tworz¹c nisk¹, urzebion¹ powierzchniê (Everson, Cohn 1979; Rodzik, Wiktorowicz 1996). Jednak jej rozrastaniu skutecznie
przeciwdzia³aj¹ pojawiaj¹ce siê jesienno-zimowe sztormy, prowadz¹ce do spiêtrzenia lodu (paku lodowego) i utworzenia w strefie pla¿y wewnêtrznej wa³ów
lodowych (Alestalo, Haikio 1976). Fale napotykaj¹ce powsta³¹ na brzegu barierê
s¹ czêciowo kierowane ku górze w formie rozbryzgu i rozpylonej cieczy, która
zamarzaj¹c w szybki sposób, spaja i nadbudowuje powierzchniê lodu brzegowego oraz woln¹ od niego pozosta³¹ czêæ wa³u sztormowego (Everson, Cohn 1979;
Ruszkowska 1985; Rodzik, Wiktorowicz 1996; Zagórski 1996). Pozosta³a masa
wody jest kierowana ku do³owi, powoduj¹c przep³ukiwanie, pog³êbianie i umieszczanie w zawieszeniu materia³u przybrze¿nego (ryc. 4). W przypadku braku
wytworzonego zwartego lodu brzegowego oraz silnego falowania sztormowego
proces ten mo¿e prowadziæ do znacznej degradacji strefy pla¿y zewnêtrznej i cof-

Ryc. 4. Kierunki przemieszczania materia³u w strefy pla¿y wewnêtrznej i zewnêtrznej w okresie
rozwoju lodu brzegowego
Directions of the material displacement in the area of an inner and outer beach during the development of shore ice
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niêcia siê linii brzegowej (Jasinski, Zagórski 1996; Zagórski 1996). Przekszta³canie strefy brzegowej oraz zasiêg wyrzutu materia³u na pla¿ê zale¿y od rozmiarów, wysokoci i nachylenia rozwijaj¹cego siê w danym momencie lodu brzegowego oraz od energii falowania i pr¹dów przybrze¿nych. Wystêpowanie obni¿eñ
i kana³ów w obrêbie wa³ów sztormowych znacznie powiêksza obszar penetracji
pla¿y przez fale i jednoczenie zwiêksza powierzchniê akumulacji osadów ¿wirowo-piaszczystych i rolinnych (Zagórski 1996). Podczas okresów niskiej aktywnoci sztormowej do powsta³ej krawêdzi lodu brzegowego mo¿e przyrosn¹æ kolejna ni¿sza powierzchnia lodowa (stopa lodowa), przesuwaj¹c jednoczenie liniê
brzegow¹ bardziej ku morzu (Nichols 1961; Leontjew i in. 1982; Dionne 1992;
Gi¿ejewski, Rudowski 1995; Rodzik, Wiktorowicz 1996). Z powstaniem dobrze
rozwiniêtego lodu brzegowego wi¹¿e siê zatem ustanie oddzia³ywania morskiego
na wybrze¿e.
Z³o¿ony obraz przedstawia proces degradacji i rozpadu lodu brzegowego.
W pierwszej fazie decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ fale rozko³ysu. Pod ich wp³ywem
dochodzi do potrzaskania platform (tarasów, stóp) lodowych rozwiniêtych w strefie
przybrze¿a i pla¿y zewnêtrznej, przylegaj¹cych do g³ównego wa³u lodu brzegowego lub kolejnego stopnia lodowego (Marsh i in. 1973; Everson, Cohn 1979;
Rodzik, Wiktorowicz 1996; Allard i in. 1998). Nastêpnie niszczeniu ulega wa³
lodu brzegowego rozwiniêty w strefie pla¿y wewnêtrznej, g³ównie za spraw¹
oddzia³ywania fal wiatrowych, zw³aszcza w momencie na³o¿enia siê na maksimum przyp³ywu oraz termoerozji (Jahn 1959, 1977; Everson, Cohn 1979; Ruszkowska 1985; Gi¿ejewski, Rudowski 1995; Rodzik, Wiktorowicz 1996; Zagórski 1996). Podmywanie lodowego klifu przypiesza wytapianie siê lodu brzegowego, zw³aszcza jego dolnej czêci, bezporednio przylegaj¹cej do powierzchni
pla¿y zewnêtrznej (fot. 6). Stopniowe wytapianie obejmuje równie¿ górn¹ czêæ
lodu brzegowego. Powierzchnia lodowa pokrywa siê warstw¹ materia³u ró¿nej
mi¹¿szoci, który podlega ruchom grawitacyjnym i czêciowo usuwaniu w wyniku fal zmywu powrotnego. Wystêpowanie na powierzchni lodu brzegowego wytopionego materia³u oraz dostarczanie nowego w czasie sztormów wiosennych
i letnich powoduje spowolnienie procesu jej wytapiania (fot. 7). Powy¿ej redniego poziomu morza topniej¹cy lód, chroniony przez warstwê materia³u, penetrowany jest jedynie przez przesi¹kanie lub podsi¹kanie wody morskiej oraz przez
wodê pochodz¹c¹ z zaplecza pla¿y (Allard i in. 1998). Prowadzi to, wraz z termoerozj¹, do nierównomiernego wytapiania siê lodu brzegowego i powstania na
powierzchni pla¿y nierównoci, tzw. beach creating on ice, oraz zag³êbieñ termokrasowych (Nichols 1961).
Warunki meteorologiczne, szczególnie sprzyjaj¹ce rozwojowi lodu brzegowego, wyst¹pi³y na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W sezonie zimowym 1992/
1993 na brzegach fiordu Hornsund obserwowano wyj¹tkowo rozbudowany lód
brzegowy, który skutecznie chroni³ wybrze¿e przed czynnikami morskimi (Ro-
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Fot. 6. Klif lodowy na granicy pla¿y zewnêtrznej i wewnêtrznej (czerwiec 1987) (fot. J. Rodzik)
An ice cliff on the border inner and outer beach (June 1987) (Photo J. Rodzik)

Fot. 7. Degradacja i wytapianie siê lodu brzegowego. Powstawanie nietrwa³ych form akumulacyjnych (fot. P. Zagórski)
Degradation and melting out of shore ice. Formation of impermanent accumulation forms
(Photo P. Zagórski)
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dzik, Wiktorowicz 1996). Zima nale¿a³a do stosunkowo d³ugich i doæ mronych, ale z czêstymi krótkimi ociepleniami, którym towarzyszy³y opady krupy
nie¿nej i marzn¹cego deszczu. Te gwa³towne zmiany pogody wynika³y z czêstych przejæ orodków ni¿owych nad Spitsbergenem (Rodzik, Wiktorowicz 1996;
G³owacki, Niedwied 1997). Migruj¹ce w g³¹b fiordu fale sztormowe przeciwdzia³a³y tworzeniu sta³ego lodu, natomiast silne wiatry pó³nocno-wschodnie
i wschodnie usuwa³y nagromadzony pak lodowy. Dziêki temu bez przeszkód móg³
siê rozbudowywaæ lód brzegowy, który by³ systematycznie nadbudowywany
w okresach sztormowych.
W opisywanym okresie podobne rozleg³e pokrywy lodów brzegowych by³y
powszechne równie¿ w innych rejonach Spitsbergenu. W Bellsundzie zosta³y
udokumentowane pozosta³oci po lodzie brzegowym, wykszta³cone w postaci
pokryw ¿wirowych, ¿wirowo-piaszczystych oraz stref rozk³adaj¹cych siê glonów
siêgaj¹cych maksymalnie nawet do 30 m od linii brzegowej w miejscach wystêpowania poprzecznych kana³ów rozcinaj¹cych stare wa³y sztormowe (Jasinski,
Zagórski 1996; Zagórski 1996, 2002) (fot. 5). Pozosta³oci opisywanego lodu
brzegowego, w formie osadów, w stanie nienaruszonym by³y jeszcze obserwowane w sezonie letnim 2000.
Formy i struktury zwi¹zane z rozwojem i rozpadem lodu brzegowego s¹
obserwowane we wszystkich strefach pla¿y (Zagórski 2001). Rozwijaj¹ siê one
zarówno w wyniku ruchu bry³ lodowych przemieszczanych w kierunku pla¿y
(lód aktywny), jak równie¿ s¹ efektem procesu wytapiania siê lodu osadzonego
i wytworzonego na pla¿y (lód pasywny) (Jahn, 1977).
Lód dryftowy docieraj¹cy do brzegu w wyniku falowania i p³ywów, w³¹czany do lodu brzegowego, charakteryzuje siê ró¿n¹ wielkoci¹ i mas¹, co prowadzi
do odmiennego oddzia³ywania na strefê przybrze¿n¹. Struktury i formy powsta³e
przy ich udziale s¹ dobrze czytelne w strefie p³ywowej, ale tylko w czasie odp³ywu. Wkraczaj¹cy na brzeg lód morski (pak lodowy), rysuj¹c i ¿³obi¹c w materiale, tworzy nietrwa³e bruzdy, ¿³obiny i rynny (Jahn 1977; Gi¿ejewski, Rudowski
1995). W przypadku du¿ych bry³, takich jak góry lodowe czy growlery, dochodzi do osadzenia ich na sk³onie pla¿y zewnêtrznej lub w strefie p³ytkiego przybrze¿a. Falowanie powoduje topnienie zagruntowanych bry³ oraz ich toczenie
i obracanie (Jahn 1977). T¹ drog¹ formuj¹ siê depresyjne zag³êbienia, dooko³a
których materia³ pod³o¿a jest rozsuwany na boki i tworzy drobne grzbiety.
W strefie pla¿y wewnêtrznej mamy do czynienia z dwoma g³ównymi rodzajami form i struktur. Pierwsze z nich rozwijaj¹ siê na powierzchni lodu brzegowego i ulegaj¹ degradacji po jego wytopieniu. Fale morskie, zw³aszcza w momencie na³o¿enia siê na maksimum przyp³ywu, powoduj¹ podmywanie lodowego
klifu lodu brzegowego, przypieszaj¹c wytapianie siê jego dolnej czêci. Powstaj¹ wówczas w lodzie nisze i jamy oraz lodowe wystêpy (fot. 7). Postêpuj¹ce
niszczenie i cofanie lodowego klifu lodu brzegowego u³atwia jednoczenie oddzia³ywanie falowania na brzeg.
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Do form wystêpuj¹cych na powierzchni lodu brzegowego nale¿¹ ma³e sto¿kowate grzbiety i kopczyki osi¹gaj¹ce wysokoæ do 20 cm. Tworz¹ siê one
w tych miejscach, gdzie wystêpuje materia³ drobny (piaszczysty) o mi¹¿szoci
1015 cm. Znaczna jednak powierzchnia lodu brzegowego w tej czêci pla¿y jest
pokryta dochodz¹c¹ do 30 cm warstw¹ akumulacyjn¹ i tworzy du¿e sp³aszczone
wa³y lodowe o wysokoci nawet do 1 m (fot. 7).
Drugi rodzaj form zwi¹zany jest ze zjawiskiem termoerozji i wystêpowaniem nietrwa³ych zag³êbieñ ró¿nych rozmiarów, okrelanych w literaturze terminem dziurawa pla¿a (Janh 1959, 1977; Birkenmajer 1960; Nichols 1961;
Gi¿ejewski, Rudowski 1995; Niewiarowski, Myzyk 1983; Ruszkowska 1985;
Jezierski 1992; Zagórski 1996). Powstawanie ich w obrêbie pla¿y wewnêtrznej
jest wynikiem wytapiania siê przysypanych bry³ lodowych z pozosta³oci lodu
brzegowego. Prowadzi to do powstania charakterystycznych form o prawie pionowych ciankach nawet do 30 cm g³êbokoci. S³abiej przysypane fragmenty
lodu brzegowego, po³o¿one tu¿ za wa³em brzegowym, po wytopieniu tworz¹
wyd³u¿one zag³êbienia o znacznie wiêkszych rozmiarach, które dochodzi³y do
4 m d³ugoci, szerokoci 2 m i g³êbokoci 1 m. Du¿e formy tego typu obserwowano w rejonie Renardodden, na pó³nocny zachód od opisywanego obszaru (Jasinski, Zagórski 1996). Zag³êbienia wystêpuj¹ce blisko wa³u brzegowego s¹ dosyæ szybko niszczone i zasypywane nawet podczas letnich sztormów.
Z dzia³alnoci¹ wód pochodz¹cych z topienia siê niegu oraz lodu, szczególnie w obrêbie zaplecza pla¿y, zwi¹zane s¹ kana³y erozyjne wyciête w wa³ach
sztormowych (Zagórski 1996, 2001). Zaleganie niegu oraz lodu jest predysponowane obecnoci¹ rozleg³ych obni¿eñ typu lagun, wystêpuj¹cych miêdzy wa³em
sztormowym, obecnie nadbudowywanym, a starym wa³em pokrywanym przez
utwory soliflukcyjne pochodz¹ce z przekszta³canego martwego klifu. Woda gromadzi siê w obni¿eniach wskutek zatamowania odp³ywu przez lód brzegowy. Po
jego przerwaniu, podczas skoncentrowanych odp³ywów wody, tworz¹ kana³y rozcinaj¹ce pla¿ê. Kana³y te posiadaj¹ strome, prawie pionowe ciany od kilkunastu
do oko³o 50 cm. Dna tych form erozyjnych pokrywa zazwyczaj bruk ¿wirowy,
u ich wylotu za rozwijaj¹ siê sto¿ki nap³ywowe, a w strefie przybrze¿a efemeryczne delty przybrze¿ne (fot. 8).
PODSUMOWANIE

Oddzia³ywanie opisywanych czynników, zw³aszcza morskich, wp³ywa na
zró¿nicowanie tendencji rozwoju badanego odcinka wybrze¿a. Wydaje siê, ¿e
g³ówn¹ rolê odgrywa tutaj rozk³ad i kierunek pr¹dów przybrze¿nych, decyduj¹cy
o dystrybucji materia³u. Nasilone narastanie wybrze¿a mia³o miejsce: w rejonie
Renardodden, w strefie rozwoju sto¿ków glacifluwialnych lodowca Renarda i mierzei Josephbukty. Wi¹za³o siê ono z intensywn¹ dostaw¹ materia³u przez rzeki
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Fot. 8. Odp³yw wód z zaplecza pla¿y po rozciêciu wa³u lodu brzegowego. Tworzenie efemerycznego sto¿ka nap³ywowego i delty przybrze¿nej (fot. J. Rodzik)
Weather outflow from the beach hinterland after the cutting of the ice shore ridge. A development
of the ephemeral alluvial cone and coastal delta (Photo J. Rodzik)

proglacjalne lodowców Scotta i Renarda w czasie Ma³ej Epoki Lodowej. Jednak
w jej schy³kowej czêci (prze³om XIX i XX wieku) stopniowo wzrasta³o oddzia³ywanie falowania, zw³aszcza wiatrowego, szczególnie w rejonach brzegu wysuniêtego ku morzu (Renardodden, sto¿ki glacifluwialne lodowca Renarda). Spowodowa³y je przede wszystkim: zmiana po³o¿enia linii brzegowej (jej podniesienie), wynikaj¹ca prawdopodobnie z glacjoizostatycznej reakcji l¹du opónionej
w stosunku do maksimum zlodowacenia w czasie Ma³ej Epoki Lodowej, oraz
postêpuj¹ca od po³owy XX wieku szybka recesja lodowców, która wp³ynê³a na
znaczne os³abienie dostawy materia³u i zmianê jego redystrybucji (przedpole lodowca Renarda). Druga z wymienionych przyczyn mog³a wp³yn¹æ równie¿ na
przekszta³cenie strefy brzegowej na odcinku miedzy ujciem rzeki Scotta a Pocockodden (ryc. 2). Pr¹d przybrze¿ny kszta³tuj¹cy tê czêæ wybrze¿a w miarê
zmniejszania dostawy materia³u z obszarów sto¿ków glacifluwialnych a¿ do jej
prawie ca³kowitego ustania stawa³ siê coraz mniej nasycony. Mo¿liwe, ¿e nastêpstwem postêpuj¹cego rozmywania brzegu i w³¹czania do potoku rumowiskowego
materia³u ze strefy pla¿y zewnêtrznej by³o wytworzenie obecnego pó³kolistego
kszta³tu tej czêci wybrze¿a (ryc. 2, fot. 1). Obecnie opisywany odcinek strefy
litoralnej mo¿na uznaæ za stosunkowo stabilny. Zmiany linii brzegowej mog¹ byæ
wynikiem wyst¹pienia ekstremalnych zjawisk sztormowych oraz zmiennej po-
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krywy lodu brzegowego. Fragmentami wybrze¿a obecnie podlegaj¹cymi cofaniu
s¹: klif w Skilvice oraz klif ciêtej moreny marginalnej lodowca Renarda. Abrazja, zw³aszcza wschodniego skrzyd³a klifowego Skilviki, mog³a wp³yn¹æ na zmianê
w uk³adzie pr¹dów przybrze¿nych oraz na przesuwanie wp³ywu oddzia³ywania
falowania w strefie Renardodden. Natomiast w cieniu drugiego wymienionego
klifu nadal odbywa siê stopniowe nadbudowywanie mierzei, zw³aszcza jej cypla
(Josephbukta).
Czynnikiem modeluj¹cym powierzchniê pla¿y i wp³ywaj¹cym na przekszta³canie wybrze¿a jest tak¿e lód brzegowy. Dobrze wytworzony i rozbudowany
skutecznie chroni strefê brzegow¹ przed niszcz¹c¹ dzia³alnoci¹ fal sztormowych
(Everson, Cohn 1979) (fot. 6). Jednak w niektórych latach niedostateczne jego
rozwiniêcie oraz brak zlodzenia w fiordzie mog¹ przyczyniaæ siê do znacznego
przekszta³cenia i cofania wybrze¿a oraz przemieszczenia w czasie sztormów znacznych iloci materia³u (Zagórski 1996, 2002) (fot. 5). Morfologiczne skutki wywo³ane dzia³alnoci¹ lodu brzegowego obserwowane w rejonie Calypsobyen nale¿¹ do krótkotrwa³ych. Istnienie ich zale¿y od dynamiki i si³y falowania morskiego. Wiêkszoæ form jest stosunkowo szybko niszczona przez fale podczas
letnich sztormów. Ca³kowite ich zniszczenie wi¹¿e siê z okresem jesiennych sztormów, kiedy to nastêpuje ponowne przykrywanie pla¿y wie¿ym materia³em i lodem.
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SUMMARY

In the Bellsund Region, the research of the littoral zone was undertaken during the first Polar
Expedition of the Maria Curie-Sk³odowska University to the Spitsbergen Island in 1986. The problem of its current development was taken up once again in 1995 to assess the morphological
results and dynamics of the littoral zone with a special attention paid to a role of the shore ice.
Further research was concentrated on a case of the speed of aggradation and degradation of the
littoral zone under the influence of shore and drift ice. The attention was drawn to the role of shore
ice and the importance of the archeological sites in estimating the changes of the relief of the littoral
zone during historical time.
The shore was under investigation at the distance of 6 km from Skilvika to Josephbukta,
which is situated on the west side of the Recherchefjorden (NE part of the Wedel Jarlsberg Land).
It is made by an accumulative sea terrace of the height of 28 m a.s.l. (Terrace I) and 40180 m
wide, divided by a section of the cliff shore in a terminal moraine of the Renard Gacier (Fig. 1,
Photo 1). This terrace is made of sand and gravels carried to the littoral zone by streams from the
tundra area and rivers of the forefield area of the Scott and Renard Glacier.
The most important sea processes in the littoral zone are: waving, tides and longshore current
causing abrasion or accumulation. Within the shore zone, their effects are heightened by fluvial and
glacial processes and material movements. The investigated shore, in some sections shows diverse
tendency of development. It seems that the decisive role is being played here by the spread of
directions of costal streams determining distribution of material.
Shore ice is either the factor of modelling the beach surface or affecting the shore reshaping.
Besides creating specific forms and structures, it plays a protective task. Well-developed and complexed shore ice effectively protects shore zone against devastating activity of storm waves. However its insufficient development and lack of freezing in the fiord might contribute to considerable
reshaping and shore retreatment (Fig. 3, Photo 5).

