
Problemy rozwoju geomorfologicznego Spitsbergenu w 
świetle analizy rzeźby doliny Rev i jej otoczenia

w rejonie Hornsundu 

A n d r z e j  T r a c z y k
Instytut Geografii, Uniwersytet Wrocławski

autoreferat rozprawy doktorskiej

1. Zakres rozprawy
Przedmiotem rozprawy jest rzeźba doliny Rev (Revdalen)  położonej po północnej stronie 
Hornsundu (SW część Ziemi Wedel-Jarlsberga).  Dolina ta leży w strefie nadmorskiej zachodniej 
części Spistbergenu zbudowanej z różnorodnych,  prekambryjskich,  skał metamorficznych formacji 
Hecla Hoek. Współcześnie dolina ta jest zlodowacona w niewielkim stopniu. W jej górnych partiach 
występują jedynie niewielkie lodowce karowe i karowo-dolinne podlegające obecnie intensywnej 
ablacji.

W okresie plejstocenu dolina Rev była wypełniona lodem lodowcowym,  dzięki czemu 
posiada cechy typowej U-kształtnej doliny glacjalnej.  W jej wnętrzu widoczne są również półki i 
równiny podniesionych glacjoizostatycznie teras morskich.  Świadczą one o tym,  iż w okresach 
międzylodowcowych stanowiła ona głęboką zatokę morską. 

Rzeźba doliny Rev została zatem ukształtowana w wyniku działania różnorodnych procesów 
denudacyjno-erozyjnych.  Fakt,  iż obszar ten jest współcześnie słabo zlodowacony,  sprawia,  że 
zachowały się tu liczne formy rzeźby glacjalnej,  peryglacjalnej i litoralnej z różnych okresów 
czwartorzędu. 

2. Stan badań nad rzeźbą Spistbergenu
W dotychczasowych opracowaniach geomorfologicznych dotyczących Spitsbergenu zajmowano się 
głównie historią glacjalną,  współczesnym zlodowaceniem i procesami strefy peryglacjalnej,  a w 
niewielkim tylko stopniu zagadnieniem rozwoju dolin i rzeźby Spitsbergenu jako całości (m.in.:  De 
Geer 1919, Jahn 1959, Groom i Sweeting 1958, Szczepankiewicz 1960, Wójcik i. Ziaja 1993). 

Podsumowaniem zagadnień czwartorzędowej morfogenezy rejonu Hornsundu stanowią 
opublikowane niedawno opracowania L.  Marksa i L.  Lindnera,  (Lindner,  Marks 1990;  Lindner, 
Marks,  Szczęsny 1990).  Autorzy tych prac większość swoich wniosków opierają na wynikach 
datowań TL i C14 osadów lodowcowych, fluwioglacjalnych i morskich. W rezultacie uzyskali bardzo 
złożony obraz zasięgów lodowców i historii zlodowacenia rejonu Hornsundu.  Nie zajmują oni 
jednak stanowiska odnośnie do ewolucji rzeźby regionu w poszczególnych etapach zlodowacenia. 

Porównanie wyników kartowania geomorfologicznego doliny Rev,  wykonanego w 1986  i 
1989 roku, ze schematami plejstoceńskiej ewolucji środowiska fizycznogeograficznego Spitsbergenu 
prezentowanymi w licznych pracach z rejonu Hornsundu,  skłoniło autora niniejszej rozprawy do 
postawienia następujących pytań: 

1. Jaki wpływ na rozwój rzeźby badanego regionu ma budowa geologiczna?
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2. Czy możliwe jest,  aby w tym regionie przetrwały starsze elementy rzeźby sprzed 
czwartorzędu?

3. Jak zapisały się poszczególne zlodowacenia w rzeźbie SW Spitsbergenu?
4. Czy przedstawiane modele zlodowacenia Hornsundu są właściwe dla całego Spitsbergenu?

3. Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę regionu Revdalen ‒ zagadnienie rzeźby 
preglacjalnej
Kartowanie terenowe oraz analiza map topograficznych i geologicznych wskazuje,  na wyraźny 
związek pomiędzy wykształceniem geologicznym podłoża a rzeźbą rejonu doliny Rev. 
Rozmieszczenie i rozciągłość głównych dolin,  grzbietów górskich,  obniżeń morfologicznych i 
przełęczy jest predysponowane przebiegiem struktur tektonicznych powstałych podczas orogenezy 
alpejskiej.  Układ starszych struktur tektonicznych ma wpływ na zróżnicowanie mezo-  i mikroform 
rzeźby (wykształcenie bocznych dolin, zróżnicowanie stoków).

Bieg doliny Rev zgodny jest z rozciągłością głównych nasunięć i uskoków tektonicznych. W 
ogólności jest to dolina podłużna rozwinięta równolegle do osi struktury synklinalnej.  Została ona 
wypreparowana w obrębie południowego,  leżącego skrzydła rozległego fałdu.  W związku z tym jej 
profil poprzeczny jest asymetryczny.  Zachodnie zbocza doliny są krótkie i strome (nachylenie do 
42°),  ich wysokość względna dochodzi do 500-550 m.  Przeciwległe zbocza doliny Rev są natomiast 
dłuższe, a ich przeciętne nachylenie nie przekracza 30-34°.

Boczne doliny nawiązują do układu drugorzędnych elementów tektoniki.  Ich bieg 
wyznaczają osie fałdów (antyklinalna dolina Arie) lub strefy uskokowe, które ułożone są skośnie do 
głównych nasunięć ograniczających od wschodu formację Hecla Hoek (doliny Eimfjelet, Skal). 

Silne spękanie,  częste zmiany kierunków biegów i upadów warstw skalnych oraz zmienne 
właściwości fizyczne (petrograficzne,  odpornościowe)  skał metamorficznych formacji Hecla Hoek, 
mają duże znaczenie dla rozwoju procesów wietrzenia i denudacji (Martini 1986,  Pękala 1980). 
Ilustruje to poniższe zestawienie:

Seria skalna Typy skał Formy rzeźby ‒ typy osadów stokowych

Eimfjellet amfibolity,
kwarcyty

ostre grzbiety ze skalistymi stokami, hałdy i stożki 
osypiskowe zbudowane z gruzu i bloków

Isbjörnhamna łupki metamorficzne,
marmury

zaokrąglone grzbiety i długie stoki z pokrywą 
gruzową lub gruzowo-gliniastą.

Upad i orientacja warstw skalnych wpływa na zróżnicowanie morfologiczne stoków. 
Stoki eksponowane na wschód:

• strome i skaliste,
• pocięte krótkimi rynnami korazyjnymi, 
• u podnóża występują duże stożki osypiskowe i podstokowe lodowce skalne.

Stoki eksponowane na zachód: 
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• łagodniejsze i dwukrotnie dłuższe.
• długie i szerokie rynny korazyjne sięgające aż po linię grzbietową. 
• u wylotu rynien tworzą się rozległe stożki napływowo-osypiskowe (murowe).

Układ szczelin i uskoków tektonicznych wpływa natomiast na rozmieszczenie form przełęczowych, 
są one głęboko wcięte w grzbiety wododziałowe i bardzo wąskie.  Większość przełęczy w rejonie 
Revdalen ma podobną wysokość ‒ ok.  500-450  m n.p.m.,  mimo znacznego zróżnicowania 
wysokościowego grzbietów górskich.  Charakterystyczne jest,  że w obrębie bocznych grzbietów na 
podobnych wysokościach występują spłaszczenia śródstokowe (P4: 510-520 m n.p.m.). Dobrze są one 
widoczne we wschodniej części doliny Rev.  W tej części doliny wyróżniono ponadto rozległe 
spłaszczenia w poziomach 370, 300-320 i 270 m npm (P1-P3) występujące na bocznych grzbietach i 
progach dolinnych,  bądź też stanowiące fragmenty zawieszonych den dolinnych.  Podobne 
spłaszczenia stwierdzono również w otoczeniu doliny Rev (Rotjesklöften na S stoku 
Torbjornsenfjellet, Brattegdalen, Tonedalen, Jens Erikfjellet). 

Przypuszczalnie najwyższe z wyróżnionych poziomów (P4,  P5)  mogą reprezentować 
zdenudowane egzaracyjnie fragmenty powierzchni późnomioceńskiego zrównania Spitsbergenu. W 
dotychczasowej literaturze geomorfologicznej w regionie Hornsundu nie wykazywano istnienia 
takich powierzchni. Ich obecność potwierdzono natomiast w N części Spitsbergenu. De Geer (1919) 
jako pierwszy powiązał ich genezę z trzeciorzędową planacją i ruchami tektonicznymi. W centralnej 
części Spitsbergenu ścinają one subhoryzontalnie zalegające skały osadowe (Groom, Sweeting 1958). 
W rejonie Vijdefiordu (Prestvik 1978)  na rozległych spłaszczeniach grzbietowych i 
wierzchowinowych, zastygły lawy bazaltowe późno-trzeciorzędowych wulkanów co wskazuje na  ich 
przedczwartorzędowy wiek. 

Z powyższych rozważań można wnosić, że układ głównych form rzeźby (przebieg grzbietów 
górskich,  obniżeń dolinnych) systemu dolinnego Rev ma charakter „kratowy”.  Pomimo znacznego 
przemodelowania rzeźby w wyniku zlodowacenia dolina Rev zachowała więc typowe cechy doliny 
strukturalnej. 

4. Wpływ czwartorzędowych zlodowaceń na rzeźbę rejonu Revdalen ‒ zapis w rzeźbie i 
osadach
Czwartorzędowe zlodowacenia Revdalen przyczyniły się do powstania żłobu lodowcowego 
obejmującego główne obniżenie dolinne oraz zawieszonych karów lodowcowych.  Występują one 
zasadniczo w dwóch poziomach hipsometrycznych 250-300  m n.p.m.  oraz 350-400  m n.p.m.  Kary 
wyższego poziomu zajęte są współcześnie przez lodowce (Skalfjelldalbreen,  Skalfjelbreen, 
Skoddebreen,  Ariebreen,  Gangpassbreen).  Kary niższego poziomu reprezentowane są przez formy 
położone poniżej bocznych grzbietów i w środkowych częściach stoków. Współcześnie są one wolne 
od lodu. W obrębie doliny Rev wyraźnie zarysowują się zatem dwa horyzonty rzeźby:

1. Górny (450-600 m n.p.m.) stanowią wysoko zawieszone spłaszczenia dolinne i grzbietowe, 
nieckowate obniżenia, ponad które sterczą izolowane ostańce i grzbiety górskie. 

2. Horyzont dolny reprezentowany jest natomiast przez żłoby lodowcowe Revdalen i jej 
bocznych odnóg włożone 200-300 m w górny horyzont rzeźby. 
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Wyraźne kontrasty morfologiczne pomiędzy tymi horyzontami wskazują, że powstały one w dwóch 
odrębnych fazach zlodowacenia.  Obecność wyróżnionych horyzontów może świadczyć o 
wieloetapowości rozwoju rzeźby doliny Rev. 

Zapisem tej wieloetapowości są również formy akumulacji glacjalnej.  W wyższych partiach 
doliny Rev występują stare, silnie porośnięte przez porosty, gruzowe wały morenowe (WG). Moreny 
te zbudowane są z grubego gruzu i bloków.  Płaty takich starych pokryw morenowych stwierdzono 
również na dnie doliny Rev.  Zachowały się one w postaci niewielkich „ostańców”  bądź skupisk 
bloków eratycznych w obrębie niższych teras morskich (25 ‒ 25 m n.p.m.) Terasy te zostały wycięte 
w starej pokrywie morenowej wyścielającej pierwotnie całe dno doliny Rev. Bloki wchodzące w skład 
tego typu wałów i  pokryw wykazują znaczne zwietrzenie ‒  zaokraglone krawędzie,  selektywnie 
zwietrzałe powierzchnie. Podobnymi cechami charakteryzuje się materiał morenowy występujący na 
spłaszczeniach w bocznych odnogach doliny Rev (poziomy P1-P3). 

Moreny związane ze współczesnymi lodowcami są wykształcone zupełnie inaczej.  Tworzą 
one zazwyczaj zespoły form czołowo-morenowych, położonych na najbliższym przedpolu lodowców, 
składające się z 2-3  wałów.  Wały zewnętrzne (a)  mają wysokość 20-30  m i zbudowane są z glin 
gruzowo-piaszczystych.  Do form tych „doklejone”  są młodsze wały (b i c),  których wysokość 
dochodzi do 45 m. Przeważa w nich materiał gruzowy, zawierają one również więcej dużych bloków 
morenowych.

Trzem etapom współczesnej deglacjacji lodowców odpowiadają,  w dolinie Rev,   trzy fazy 
zwiększonej sedymentacji osadów wodnolodowcowych.  Przedzielone są one dwoma okresami 
degradacji pokryw fluwioglacjalnych w czasie,  których powstały rynny rozcinające  starsze 
powierzchnie stożków sandrowych. 

Współcześnie uformowane wały morenowe (a,  b,  c)  przykrywają starsze,  szczątkowo 
zachowane,  moreny WG.  Pomiędzy fazami powstania tych moren przez długi okres dolina była 
zlodowacona w stopniu mniejszym niż to jest współcześnie.  Wniosek ten oparty jest faktem,  iż w 
całej dolinie brak jest pośrednich form morenowych. 

Wiek teras morskich w rejonie Hornsundu wskazuje,  że w okresie interglacjału Eemskiego 
prawie cała dolina Rev stanowiła głęboko wciętą zatokę morską.  Ukształtowała się wówczas terasa 
115 m. n.p.m.,  której fragmenty widoczne są wzdłuż lewego zbocza doliny Rev. Terasa ta na progu 
morfologicznym bocznej doliny Skal wycięta jest w listwach moren bocznych łączących się z płatami 
zdenudowanych glin morenowych leżących na dnie doliny Rev. Można stąd wnioskować, że dolina 
Rev nie była wypełniona lodem lodowcowym zarówno w okresie Vistulianu oraz holocenu. 

Wniosek ten potwierdzają badania osadów czwartorzędowych w rejonie lodowca 
Werenskiolda,  na którego przedpolu natrafiono na osady kopalnej 32 m terasy morskiej.  Osady tej 
terasy przykryte są gliną morenową i utworami fluwioglacjalnymi. Muszle występujące w piaskach i 
żwirach morskich wydatowano metodą C14 na 9290  ±380  lat BP (Gd-4698).  Położenie tego 
stanowiska we wnętrzu strefy morenowej z Małej Epoki Lodowej (Baranowski,  Karlén 1976) 
wskazuje,  że przez cały okres holocenu teren ten nie był przykryty lodem lodowcowym.  Glina 
zalegająca w poniżej osadów morskich jest wieku Vistuliańskiego. Oznacza to, że w okresie holocenu, 
podczas tzw. fazy Revdalen (Karczewski, Kostrzewski, Marks 1981; Lindner, Marks 1993), lodowiec 
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Werenskiolda wypełniał jedynie górną część doliny. Na zasadzie analogii można wnosić, że podobna 
sytuacja miała miejsce również i w sąsiednich dolinach w tym i w dolinie Rev.

Wiek najmłodszych form glacjalnych i peryglacjalnych określono metodą lichenometryczną. 
Z zestawienia datowań uzyskanych tą metodą(tab. 1)  wynika,  że najstarsze w rejonie Revdalen są 
peryglacjalne lodowce skalne i wały podstokowe, oraz moreny WG.

LP. Formy rzeźby Wiek Okres powstania

max. min.

1. Lodowce skalne (genezy peryglacjalnej) 2880 1420 Holocen (Neoglacjał)

2. Lodowce skalne (genezy glacjalnej) 1200 120 MEL

3. Wały lodowo-morenowe (a) 720 120 MEL

4. Wały lodowo-morenowe (b) 140 40 MEL

5. Wały lodowo-morenowe (c) 88 40 1900-1950

6. Wały lodowo-morenowe 140 80 MEL

7. Moreny gruzowo-blokowe (WG) 2888 940 Neoglacjał ‒ MEL

8. Powierzchnie wygładów/ mutony 2592 1112 Neoglacjał

Tab. 1. Zestawie wieku lichenometrycznego (wiek w latach BP) form akumulacji glacjalnej i peryglacjalnej w 
rejonie doliny Rev. 

• Moreny WG powstały w okresie późnego Neoglacjału między 3.0 a 2.5 ka BP. W tym okresie 
lodowce w dolinie Rev miały zasięg podobny do dzisiejszego. Wskazuje na to również wiek 
porostów porastających powierzchnie wygładów egzaracyjnych i mutonów. Już w okresie od 
ok.  2600  lat temu w odległości 0.2-0.4  km od dzisiejszych wałów lodowo-morenowych 
podłoże nie było przykryte lodem lodowcowym.

• Lodowce skalne genezy peryglacjalnej powstawały w tym samym okresie co moreny WG. 
Okres ich rozwoju zakończył się jednak wcześniej - ok. 1420 lat BP. Lodowce te nasunięte są 
na „stare”  moreny WG.  Faza rozwoju lodowców skalnych rozpoczęła się w tej części 
Spitsbergenu, w podobnym okresie jak to postuluje M.-F. André (1994), tj. od 3500 do 2000 
lat BP.

• Lodowce skalne genezy glacjalnej,  powstałe w strefach czołowych lodowców,  są znacznie 
młodsze.  Rozwijały się one głównie podczas Małej Epoki Lodowej (MEL).  Przyczynę ich 
powstania należy wiązać z nasileniem grawitacyjnych ruchów masowych i wietrzenia w 
okresie MEL.  Na zwiększoną akumulacje stokową w tym czasie wskazują m.  in.:  Piasecki 
(1968)  ‒ przykrycie gleb tundrowych wykształconych na zwietrzałych drobnych gruzach 
stokowych pokrywami współcześnych stożków grawitacyjno-napływowych i Pękala (1980) ‒
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rozwoju procesów niwalnych,  ruchów masowych na stokach gruzowych nunataków w 
otoczeniu Hornsundu.

• Zespoły wałów lodowo-morenowych (ICM a-c)  występujące w strefach czołowych 
wszystkich lodowców w dolinie Rev,  wyznaczające trzy fazy recesyjne MEL,  powstawały w 
okresie od ok. 720 lat BP (optimum MEL) do przełomu XIX/XX wieku.

5. Fazy zlodowacenia doliny Rev ‒ dysharmonia zlodowaceń spitsbergeńskich
Na podstawie przedstawionych materiałów można ustalić przebieg głównych etapów zlodowacenia 
Revdalen.  Wykształcenie form egzaracji i akumulacji glacjalnej,  ich wiek oraz stosunek do 
datowanych teras morskich wskazuje na występowanie trzech zasadniczych faz zlodowacenia doliny 
w różnych okresach plejstocenu i holocenu.  Miały one również konsekwentnie zmniejszający się 
zasięg.

5. 1. Zlodowacenie starsze
Podczas tego zlodowacenia cała dolina wypełniona była lodem lodowcowym.  Położenie 
wygładów lodowcowych i mutonów wskazuje, że jego miąższość zmieniała się od ok. 300-250 
m w środkowej do ok.  100-150  m w dolnej części doliny.  Lodowiec dolinny Rev miał 
wówczas długość ok. 8 km, a jego szerokość dochodziła do 2 km. Prawdopodobnie łączył się 
on wówczas z główną masą lodową przemieszczającą się w Hornsundzie. Batymetria Fiordu 
wskazuje,  że dno doliny Rev zawieszone było w stosunku do dna Hornsundu ok.  150  m. 
Lodowiec ten transfluował również przez dolinę Gangpasset na wybrzeże Skjer jęzorem o 
długości ok. 3  km.  Śladem po tym przepływie są znalezione na wysokości 350  m npm na 
bocznym grzbiecie Torbjörnsen głazy eratyczne oraz skupiska bloków amfibolitowych 
przeniesionych z wnętrza doliny i złożonych na marmurach i łupkach budujących równinę 
nadmorską Skjer.

Pozostałością po tym etapie zlodowacenia są spłaszczenia egzaracyjne w dolinach Skal 
i Arie,  podcięcia egzaracyjne na stokach Torbjörnsenfjellet i Rotjesfjellet oraz pokłady 
zdenudowanych glin morenowych wyścielających dno doliny Rev.  Zasięg lodowców w 
sąsiedniej dolinie Brattegg był w tej fazie podobny. Przypuszczalnie w dolinach Rotjesklöften 
oraz Steinvik rozwinęły się wówczas indywidualne lodowce dolinne o długości do 1 km.

Na podstawie analogii do innych regionów Spitsbergenu można wnosić,  że 
zlodowacenie to miało miejsce podczas Saalianu (=zlodowacenie Ziemi Wedel Jarlsberg, wg 
Lindnera i Marksa 1993).
5. 2. Zlodowacenie młodsze
Ten etap zlodowacenia wyznaczają gruzowo-blokowe wały morenowe (WG) występujące w 
dolinach Gang,  Arie i Skal.  W okresie tym rozwinęły się indywidualne lodowce karowo-
dolinne.  Nie łączyły się one jednak ze sobą i nie tworzyły jednego złożonego lodowca 
dolinnego.  Niektóre z nich (Skoddebreen,  Skalfjellbreen,  Skalfjelldalenbreen, 
Gangpassbreen)  miały zasięg o około 0,6-0,8  km większy niż to jest dzisiaj.  Zasięg 
pozostałych lodowców był taki sam lub nawet mniejszy od dzisiejszego (Ariebreen, 
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Eimfielbreane).  Na podstawie datowań lichenometrycznych ten etap zlodowacenia należy 
wiązać z postatlantyckim ochłodzeniem klimatu Arktyki w Neoglacjale.
5. 3. Zlodowacenie najmłodsze
Zlodowacenie najmłodsze wyznaczają współczesne, historyczne, awanse lodowców związane 
z ochłodzeniem i zwilgotnieniem klimatu w Małej Epoce Lodowej.  Reakcja lodowców w 
dolinie Rev na to ochłodzenie była różna.  Część lodowców przekroczyła zasięg z okresu 
Neoglacjalnego (lodowce w masywie Eim). Większość z nich (z wyjątkiem lodowca Arie) nie 
osiągnęła jednak zasięgu z poprzedniego zlodowacenia (Gangpassbreen,  Skalfjellbreen, 
Skalfjelldalenbreen).

Zlodowacenie to,  sądząc po wieku lichenometrycznym moren,  przebiegało w trzech 
etapach: (a) ‒ ok. 900-700 lat BP, (b) ‒ ok. 400-140 lat BP, (c) ‒ ok. 90-40 lat BP (ok. 1900-
1950 r.). Późnoholoceński awans lodowców poprzedzała długotrwała (2900-1400 lat BP) faza 
rozwoju peryglacjalnych lodowców skalnych.  Klimat w tym okresie charakteryzował się 
mniejszą wilgotnością, co nie sprzyjało akumulacji śniegu i rozwojowi lodowców górskich.

W przedstawionym powyżej schemacie wyróżniono wyłącznie zlodowacenie Saaliańskie oraz dwie 
fazy zlodowacenia Holoceńskiego.  Brakuje w nim zatem zlodowacenia Vistuliańskiego. Kartowanie 
terenowe nie wykazało obecności form i osadów, które można by uznać za Vistuliańskie. Lodowiec w 
dolinie Rev nie sięgał w Vistulianie i w holocenie aż po południowy kraniec jeziora Rev. Wniosek ten 
oparty jest na następujących przesłankach:

1. W dolinie Rev nie ma wałów moren czołowych ani bocznych świadczących,  iż była ona 
całkowicie wypełniona lodem lodowcowym w holocenie.  Istniejące moreny czołowe leżą 
wyłącznie w strefach marginalnych współczesnych lodowców.
2. Dno doliny wyściela,  zachowana szczątkowo,  zwietrzała i przeobrażona przez procesy 
litoralne pokrywa morenowa.  Jej stosunek do teras morskich wskazuje,  że powstała ona co 
najmniej przed uformowaniem terasy 115-120 m n.p.m.
3. W otoczeniu jeziora Rev występują pokrywy żwirów morskich teras 45-50 m n.p.m. Osady 
te nie zachowałyby się na powierzchni teras, jeśli lodowiec wypełniłby całą dolinę.
4. Garby mutonów na progu ograniczającym jezioro Rev noszą wyraźne ślady przeobrażenia 
przez procesy abrazji morskiej.

W związku z tym nie znajdują potwierdzenia, w stosunku do doliny Rev oraz jej otoczenia, modele 
rozwoju zlodowacenia Hornsundu opracowane głównie na podstawie datowań TL osadów 
glacjalnych przez L. Lindnera, L. Marksa i K. Pękalę (Lindner, Marks, Pękala 1983; Butrym, Lindner, 
Marks 1987; Lindner, Marks 1993).

Wyniki badań prowadzonych ostatnio w północnej części Spitsbergenu w przybrzeżnych 
strefach Isfjordu (Svendsen,  Mangerud 1992),  w Kongsfjordzie (Miller i in.  1989;  Forman 1989; 
Lehman, Forman 1992; Niewiarowski, Pazdur, Sinkiewicz 1993),  na Ziemi Alberta (Furrer, Stapfer, 
Glaser, 1991), w Nowej Fryzji (Troickij, Punning 1985), północnej części Nordaustlandet (Österholm 
1990), oraz SE części Sörkappu (Czeppe i Ziaja 1988, Wójcik i Ziaja 1993) wskazują na ograniczony 
zasięg zlodowacenia późnoplejstoceńskiego i holoceńskiego w zachodniej części Spitsbregenu. 
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Svendsen i Mangerud (1992)  na podstawie analizy osadów dennych jeziornych stwierdzają, 
że w przybrzeżnych masywach górskich Spitsbergenu w starszym Dryasie zasięg lodowców karowych 
i karowo-dolinnych nie był większy od zasięgu współczesnego. W tym czasie lodowce dolinne zajęły 
większą część fiordów, a podczas maksimum zlodowacenia Vistuliańskiego sięgnęły aż do otwartego 
morza. Prawie przez cały okres holocenu (od 10 do ok. 2.5 ka BP) w dolnych partiach dolin górskich, 
w tej strefie,  nie było lodowców. Transgresja lodowców górskich rozpoczęła się dopiero w późnym 
holocenie w MEL,  a ich maksymalny zasięg przypadł na XIX/XX w.  Zapisem tej fazy rozwoju 
zlodowacenia Spitsbergenu są duże wały lodowo-morenowe (stadium Treskelen ‒ Troickij, Punning 
1985).

Takie zróżnicowanie późnoplejstoceńskiego zlodowacenia zachodniego Spitsbergenu 
uwarunkowane było przypuszczalnie czynnikami klimatycznymi (Miller i in.  1989).  Środkowy 
Vistulian w zachodnim Spitsberegenie charakteryzował się klimatem zimnym i suchym.  Był to 
główny czynnik powodujący,  że począwszy od 80 ka BP, nie rozwinęło się w tej części Archipelagu 
rozległe zlodowacenie, które przykryłoby masywy górskie i równiny nadmorskie. Podczas optimum 
Vistulianu transgredowały tylko największe lodowce dolinne. Osiągnęły one wyloty fiordów i dotarły 
do otwartego morza ok.  13  ka BP,  natomiast ich recesja rozpoczęła się ok.  9-10  ka BP i miała 
gwałtowny charakter (Forman 1989, Österholm 1990, Lehman i Forman 1992).

Występowanie długiego okresu recesji i stagnacji lodowców spitsbergeńskich postulowane 
jest także w odniesieniu do holocenu. Badacze rosyjscy skłaniają się do opinii, że na Spitsbergenie nie 
było rozległej transgresji lodowców we wczesnym holocenie.  Dokumentują to m.in.  tym,  że terasy 
morskie z okresu późnego Vistulianu oraz środkowego holocenu przykryte są jedynie przez moreny 
powstałe podczas awansu późnoholoceńskiego (Troickij,  Punning 1982).  Ponadto w niektórych 
dolinach glacjalnych (Reindalen,  Adventdalen) torfy,  których akumulacja rozpoczęła się od ok. 10-
8.6 ka BP, nie zostały przykryte przez osady lodowcowe (Puning, Surova, Salvigsen 1982).

W późnym holocenie,  awanse lodowców miały miejsce w starszym (2800-1000  lat BP)  i 
młodszym subatlantyku ‒ 2  fazy zlodowacenia w okresie od 1000  lat BP (Furrer i in.  1991, 
Svedensen i Mangerud 1992).  Można je korelować ze stadium Magdalenfjorden (Szupryczyński 
1968).

Powyższy przegląd historii zlodowacenia Archipelagu wskazuje,  że lodowce w NW i W 
Spitsbergenu w okresie późnego Vistulianu (starszego Dryasu)  miały taki sam zasięg jak podczas 
Neoglacjału.  W większości przypadków lodowce holoceńskie przekroczyły jednak zasięgi 
Vistuliańskie.

Porównanie schematów zlodowacenia wskazuje na wyraźną dysharmonię jego przebiegu w 
różnych regionach Spitsbergenu.  Jest to prawdopodobnie związane z tym,  iż zarówno w późnym 
plejstocenie,  jak i holocenie zarysowały się dwie odrębne strefy morfoklimatyczne.  We wnętrzu 
Spitsbergenu na wysoko położonych fieldach rozwijało się zlodowacenie pokrywowe,  które sięgało 
długimi jęzorami lodowców wypływowych aż do zachodnich wybrzeży morskich.  Natomiast w 
strefie nadbrzeżnej zlodowacenie obejmowało tylko najwyższe partie dolin i miało charakter karowo-
dolinny.  W strefie tej duże powierzchnie stoków i równin nadmorskich były całkowicie wolne od 
lodu.
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Przyczyn tej dysharmonii należy się dopatrywać w szybko zachodzących zmianach 
klimatycznych schyłku plejstocenu i holocenu.  W okresie tym gwałtownie zmieniała się dynamika 
„ciepłych” lodowców pokrywowych i lodowców dolinnych ‒ duże krótkotrwałe pulsacje lodowców 
(fazy surgingu?).  Niewielkie, „zimne”  lodowce karowe i karowo-dolinne w izolowanych masywach 
górskich zachodnich wybrzeży Spitsbergenu nie reagowały tak silnie na te zmiany klimatyczne, przez 
to ich czoła charakteryzowały się dużą stabilnością.

6. Fazy rozwoju geomorfologicznego doliny Rev ‒ paleogeografia Spitsbergenu
Zasadniczy etap rozwoju regionu Revdalen, w którym powstały zręby rzeźby doliny, miał miejsce w 
starszym czwartorzędzie,  prawdopodobnie jeszcze przed Saalianem.  Ze względu na brak 
odpowiednich przesłanek geologicznych i geomorfologicznych bardzo trudno rekonstruować rzeźbę 
tego regionu w tym okresie.  Można przypuszczać,  że na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu 
obszar ten był w znacznym stopniu zdenudowany i zrównany. Wskazuje na to występowanie wysoko 
położonych spłaszczeń (poziomy P4-P5).  Mogą one być powierzchniami pochodnymi zrównania 
trzeciorzędowego,  które uległo rozcięciu w wyniku rozwoju erozji glacjalnej w starszym 
czwartorzędzie.

Groom i Sweeting (1958)  na podstawie analizy ogólnych cech morfologicznych oraz 
występujacych osadów zaproponowali dla późnego kenozoiku następujący schemat rozwoju rzeźby 
północnego Spitsbergenu:

1. Cykl denudacyjno-erozyjny (trzeciorzęd) ‒ powstanie penepleny (zrównania 
wierzchowinowego),

2. Faza inicjalnego rozcięcia powierzchni wierzchowinowej ‒ powstanie wysoko 
położonych progów i przełęczy w głównych dolinach,

3. Faza sukcesywnego rozcinania dolin inicjalnych,
4. Faza modelacji glacjalnej i peryglacjalnej ‒ formowanie progów i teras związanych z 

fazami transgresji lodowców i zmianami poziomu morza.
Zapisem tego najstarszego etapu rozwoju doliny Rev (fazy 1  i 2)  może być górny horyzont rzeźby 
reprezentowany przez fragmenty spłaszczeń i wysoko zawieszonych den dolinnych (poziomy P4-P5). 
W kolejnych fazach (2  i 3)  w wyniku erozji dolina Rev ukształtowana została do dzisiejszych 
rozmiarów i wykazywała już wówczas typowe cechy doliny strukturalnej.  Okres intensywnej erozji 
wiązać należy z rozwojem późno trzeciorzędowych uskoków i dyslokacji oraz blokowym dźwiganiem 
regionu (Manecki i in., 1993).  Procesy te przyczyniły się przede wszystkim do powstania w miejscu 
spękań oraz rozluźnień tektonicznych stref podatniejszych na wietrzenie i erozję.

Późniejsze procesy glacjalne doprowadziły do rozszerzenia dna,  podcięcia zboczy i w 
mniejszym stopniu do pogłębienia doliny.  Miało to miejsce przypuszczalnie w starszym 
czwartorzędzie,  gdy zlodowacenie objęło cały region Ziemi Wedel Jarlsberga.  Efektem działania 
wymienionych procesów było przemodelowanie górnego horyzontu rzeźby i ukształtowanie 
głównego żłobu glacjalnego doliny Rev (=dolny horyzont rzeźby).

Czwartorzędowe zlodowacenia nie zdołały jednak zatrzeć i zniszczyć charakterystycznych 
cech rzeźby strukturalnej doliny Rev związanych z budową geologiczną regionu.  Wskazuje to na 

-9-



A. Traczyk - Problemy rozwoju geomorfologicznego Spitsbergenu...

znaczną trwałość form rzeźby strukturalnej w strefie zimnych klimatów arktycznych,  stwierdzaną 
również i w innych obszarach zlodowaconych (Grenlandia,  Arktyka Kanadyjska,  Spitsbergen, 
Półwysep Skandynawski ‒ Rudberg 1983, 1988; Antarktyda ‒ Denton i in. 1993). 

W okresie czwartorzędowym w wyniku rozwoju lodowców, ukształtowana została „asymetria 
podłużna” doliny Rev. Objawia się ona tym, że prawie na całej długości, dno doliny położone jest na 
tym samym poziomie (30-100 m npm) a jej górne zakończenie stanowi ściana skalna. 

Przypuszczalnie ten rodzaj asymetrii związany jest ze zróżnicowaniem przebiegu procesów 
glacjalnych w starszym i młodszym czwartorzędzie (ryc. 1).  Podczas starszego zlodowacenia,  które 
miało charakter pokrywy,  ukształtowany został przypuszczalnie żłób glacjalny doliny Rev.  W 
młodszym etapie w wyniku rozwoju lodowców górskich przeobrażona została ‒ podcięta 
egzaracyjnie,  jedynie strefa górnego zamknięcia doliny.  W efekcie pomiędzy doliną Rev a Brattegg 
powstał wąski i stromy grzbiet wododziałowy, z progami i stopniami mutonów.

Ryc. 1. Schemat dwu-fazowości rozwoju doliny Rev w wyniku zlodowacenia pokrywowego (A) i górskiego ‒ 
późnoplejstoceńskiego (B). Objaśnienia: 1-powierzchnia zrównania późno-trzeciorzędowego sprzed 
zlodowacenia, 2-maksymalny poziom morza w późnym plejstocenie, 3-dolina rzeczna rozcinająca glacjalne 
dno doliny, 4-maksymalny zasięg lodu lodowcowego podczas fazy zlodowacenia pokrywowego. 

Najmłodszy etap ewolucji rzeźby (począwszy od Saalianu)  znamionuje rozwój form egzaracyjnych 
(wygłady lodowcowe,  mutony,  misy egzaracyjne)  oraz abrazyjnych (klify morskie,  półki teras 
abrazyjnych). Procesy akumulacji glacjalnej, peryglacjalnej i litoralnej przyczyniły się do powstania w 
tym etapie zróżnicowanych,  często poligenicznych,  utworów pokrywowych (pokrywy stokowe, 
morenowe, wodnolodowcowe, oraz teras morskich).
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Wynikiem działania wyróżnionych powyżej procesów jest wyrównanie dna doliny Rev oraz 
złagodzenie rzeźby dolnych partii stoków (przykrycie i zasypanie utworami peryglacjalnymi dolnych 
załomów stokowych). Należy jednak podkreślić, że w tym etapie nie doszło do istotnych przeobrażeń 
rzeźby doliny Rev. Działanie ich dotyczyło bowiem głównie dna doliny oraz den zawieszonych dolin 
bocznych.

7. Podsumowanie ‒ wnioski końcowe 
Przedstawiony model rozwoju paleogeograficznego rejonu doliny Rev wskazuje,  że rzeźba 
Spitsbergenu nie jest wyłącznie wynikiem złożonych procesów egzaracyjnych i akumulacyjnych, ale 
składają się na nią również elementy starszego preglacjalnego reliefu.  Powstawała ona w długim 
odcinku czasu od schyłku trzeciorzędu.  Czwartorzędowe zlodowacenia Spitsbergenu spowodowały 
przemodelowanie starszej rzeźby.  Lokalnie jednak przyczyniły się do uwypuklenia zależności 
strukturalnych (budowy geologicznej) w wykształceniu mezo- i mikroform rzeźby. W tym też sensie 
poniższe wnioski dotyczące doliny Rev należy odnosić do ewolucji rzeźby Spitsbergenu.

1. Zasadnicze rysy rzeźby doliny ukształtowane zostały w starszym czwartorzędzie. 
Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy erozyjno-denudacyjne przemodelowały 
rzeźbę doliny Rev w nieznacznym stopniu.  Dolina ta pomimo zlodowacenia ma 
typowe cechy doliny strukturalnej.Na jej rozwój w dużym stopniu wpływa tektonika i 
litologia podłoża.

2. W dolinie tej przetrwały fragmentarycznie elementy późnotrzeciorzędowej 
powierzchni zrównania Spitsbergenu.  Reprezentują je przemodelowane spłaszczenia 
grzbietowe oraz wysoko zawieszone dna dolinne (górny horyzont rzeźby). 
Plejstoceński rozwój morfologiczny doliny Rev polegał na ukształtowaniu karów 
lodowcowych oraz rozcięciu żłobami glacjalnymi, do głębokości 200-300 m, górnego 
horyzontu rzeźby.

3. Przebieg zlodowacenia doliny Rev wskazuje, że główny etap jej rozwoju zakończył się 
przed Saalianem. W późniejszych okresach rzeźba tej doliny podlegała nieznacznemu 
przemodelowaniu w wyniku ograniczonej egzaracji lodowcowej zachodzącej w jej 
górnych partiach oraz procesów akumulacji na jej dnie. 

4. Prawdopodobnie od końca Saalianu dolina Rev była zlodowacona,  w stopniu nie 
większym niż to jest współcześnie.  Wskazuje na to m.in.  brak świeżych form 
morenowych oraz zachowanie teras późnoglacjalnych i holoceńskich morskich na jej 
dnie.  Lodowce podczas Vistulianu miały zasięg ograniczony do najwyższych partii 
doliny.  Nie uzasadnione jest zatem wydzielanie tzw.  fazy Revdalen,  podczas której 
lodowiec miał, by sięgnąć aż za południowy kraniec jeziora Rev.
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5. Odmienny,  w odniesieniu do wschodniej części Hornsundu i Ziemi Wedel 
Jarlsberga, przebieg późnoplejstoceńskiego i holoceńskiego zlodowacenia doliny Rev 
wynika prawdopodobnie z jej peryferycznego położenia w stosunku do rozległych 
basenów firnowych oraz izolacją morfologiczną tego regionu (wysokie położenie 
działów wodnych).  Przebieg zlodowacenia tej części Hornsundu stymulowany był w 
większym stopniu przez lokalne czynniki orograficzne i klimatyczne oraz silne 
wpływy atmosferyczne strefy nadmorskiej,  które wpływały na dynamikę różnych 
typów lodowców.

Wrocław, 1996.04.12
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