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Epoka lodowa zaczęła się od ocieplenia 

 
Spóźnione, ciepłe i śnieżne zimy, takie jak obecna, mogą doprowadzić do kolejnego 
zlodowacenia. Już raz tak się stało. Dowody na to naukowcy znaleźli na dnie oceanu 
 
Spójrzmy za okno - właśnie zaczyna się druga dekada marca, a drogi, pola i ulice są 
wciąż zasypane śniegiem, mróz też nie odpuszcza. Tak jest w prawie całej Europie. 
Klimatolodzy holenderscy twierdzą, że w ich kraju takich opadów śniegu na początku 
marca nie było od kilkudziesięciu lat. Parę dni temu śnieżyce sparaliżowały środkowe 
Włochy. Czesi, zaniepokojeni olbrzymimi opadami śniegu, przygotowują się do 
powodzi.  
 

1. Jesień w styczniu  
 
- W Polsce obecna zima jest pierwszą taką śnieżną od ponad ćwierć wieku, czyli od 
sezonu 1978/79 - mówi dr Halina Lorenc z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Tymczasem - zgodnie z kalendarzem klimatycznym, który opracowano dla 
naszego rejonu - już od dwóch tygodni na zachodzie kraju powinniśmy mieć 
przedwiośnie.  
 
- Jeśli ta zima będzie długo odchodziła, a na to się zanosi, przedwiośnia może nie 
być w ogóle  albo potrwa bardzo krótko, na przykład tydzień, bo na więcej nie 
wystarczy już czasu. Możliwe też, że wiosna, kiedy już nadejdzie, będzie od razu 
bardzo ciepła. Tak się często zdarzało w ostatnich latach - mówi dr Lorenc.  
 
Według meteorologów wiosna i jesień "kurczą się" już od pewnego czasu. W 
niedalekiej przyszłości być może będziemy mieli tylko dwie pory roku: chłodną i 
ciepłą, przy czym przejście od jednej do drugiej będzie nagłe. - To konsekwencja 
zmian klimatu. W Polsce ocieplił się on o 0,7-0,8 st. C w ciągu ostatniego wieku. 
Stało się tak głównie za sprawą zim, które wyraźnie złagodniały, na dodatek 
przychodzą późno, jak na przykład w tym roku - dopiero pod koniec stycznia - 
zauważa dr Lorenc.  
 

2. Uwaga na wiosenny śnieg  
 
Straszeni globalnym ociepleniem obawiamy się jego rozmaitych konsekwencji, 
tymczasem jedną z nich może być... nagły powrót chłodu na planetę. Tak twierdzą 
uczestnicy międzynarodowej ekspedycji, której przewodził Gerald Haug z Instytutu 
Badania Zmian Klimatu w Poczdamie.  
 
Badali oni, co się działo z ziemskim klimatem 2,7 mln lat temu.  
 
Był to ważny moment w dziejach półkuli północnej. Przyszło wtedy ochłodzenie które 
było wstępem do ostatniej epoki lodowej zwanej plejstocenem. Ślady dawnych 
wahań klimatu uczeni odnaleźli na dnie oceanu spokojnego, niedaleko Kamczatki, a 
efekty naukowe wyprawy opisują w "Nature".  
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Celem poszukiwań zespołu Hauga były szkieleciki okrzemek i kokolitoforów - 
jednokomórkowych organizmów wchodzących w skład planktonu morskiego. Obie 
grupy mieszkają w morzach od dawna. Okrzemki pojawiają się wiosną, gdy w wodzie 
jest dużo światła i związków odżywczych, giną zwykle wczesnym latem. Wtedy ich 
krzemowe szkieleciki opadają masowo na dno oceanu. Kokolitofory także budują 
szkielety, ale do tego celu wykorzystują wapń. Ich ulubioną porą roku jest wczesna 
jesień, kiedy wody oceaniczne są cieplejsze, choć mniej żyzne. Po śmierci ich 
pancerzyki również lądują na dnie.  
 
Haug i jego towarzysze wykonali odwierty w dnie Pacyfiku, wydobywając na 
powierzchnię próbki osadów morskich sprzed ok. 2,7 mln lat. W tych osadach 
zachowały się leżące na przemian warstwy krzemowych i wapiennych szkielecików. 
Ich ułożenie oraz skład chemiczny laikowi nic nie powiedzą, lecz ten, kto dobrze 
poznał biologię okrzemek i kokolitoforów, może z tych szczątków dowiedzieć się 
wiele na temat środowiska, w którym żył jednokomórkowy drobiazg.  
 

3. Miłe złego początki  
 
Dzięki okrzemkom i kokolitoforom uczeni ustalili, że zaburzenie klimatu, które 
doprowadziło do niespotykanej od setek milionów lat inwazji lodu, zaczęło się 
niewinnie, a nawet - z naszego punktu widzenia - sympatycznie, bo od wyraźnego 
wzrostu letnich i jesiennych temperatur.  
 
To jesienne ciepło sprawiło, że ocean spokojny intensywnie parował, a powietrze nad 
nim stawało się coraz bardziej wilgotne. Zachodni wiatr spychał je nad północną 
część Ameryki Północnej. Nad lądem para wodna skraplała się, latem zamieniając 
się w deszcz, a gdy temperatury spadały poniżej zera - w śnieg.  
 
- Zima zaczęła się spóźniać, bo ciepły ocean blokował jej nadejście - mówi Haug. - W 
końcu jednak mróz zwyciężał i wtedy nad Ameryką natura włączała gigantyczną 
armatkę śnieżną. Po paru tygodniach olbrzymie połacie lądu pokrywały się grubą na 
wiele metrów warstwą śniegu. Było go tak dużo, że daleko na północy nie zdążył 
stopnieć w ciągu lata. W ten sposób doszło do powstania pierwszych na naszej 
półkuli lodowców nizinnych. Większość z nich istnieje do dziś, choć obecnie są 
znacznie mniejsze niż w epoce lodowej.  
 
Skąd jednak wzięła się ta fala jesiennego ciepła? Wyjaśnienie zagadki tkwi w 
zachowaniu oceanu - twierdzą badacze. Ich zdaniem wcześniej, zanim doszło do 
przełomowych wydarzeń, wody Pacyfiku mieszały się intensywnie - chłodniejsze z 
głębin podpływały do góry, cieplejsze wędrowały w dół. Nagle ta wymiana wody 
ustała. W efekcie powierzchnia oceanu pozbawiona dopływu chłodniejszej wody z 
dna zaczęła się nagrzewać. Jej temperatura wzrosła aż o 7 st. C. Wykazały to 
symulacje komputerowe, które uczeni wykonali już po powrocie spod Kamczatki. - 
Jak na ironię, właśnie to ciepło doprowadziło w ostateczności do ekspansji zimna - 
mówi Haug.  

4. Przyszłość nie do przewidzenia  
 
Czy ten scenariusz może się niedługo powtórzyć w Europie? Temperatury na 
kontynencie od kilkudziesięciu lat powoli rosną, zimy przychodzą coraz później i nie 
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chcą odejść, są też przeważnie ciepłe i wilgotne. Wypisz, wymaluj jak u zarania 
ostatniej epoki lodowej.  
 
- Przestrzegam przed takimi porównaniami. Nie ma prostej analogii między tym, co 
się zdarzyło kiedyś, a naszymi czasami. Ale rzeczywiście widać też pewne 
podobieństwa - mówi dr Lorenc. - Na przykład takie, że Atlantyk jest coraz cieplejszy 
i silniej ogrzewa Europę, szczególnie w chłodnej połowie roku. Stąd właśnie te 
spóźnione, łagodne zimy. Ponadto ciepłe powietrze może pomieścić więcej pary 
wodnej, więc niże sunące znad Atlantyku są ostatnio bardziej wilgotne, co zimą 
kończy się śnieżycami.  
 
Przypomnijmy, że w ciągu ostatniego miliona lat grube na 2-3 km lodowce kilka razy 
zajęły północną część Europy, Azji i Ameryki Północnej. Ostatni wycofał się z 
naszych ziem zaledwie przed 13 tys. lat (a na dobre znikł pięć tysięcy lat później w 
Skandynawii). Do końca nie wiadomo, czy epoka lodowa odeszła już w przeszłość, 
czy tylko zrobiła sobie przerwę. Może, choć brzmi to paradoksalnie, globalne 
ocieplenie sprowokuje ją do powrotu? 
 
- Teoretycznie jest to możliwe. Widać to choćby po zachowaniu lodowców górskich. 
Większość z nich się kurczy, ale niektóre dzięki wzrostowi temperatur ruszyły do 
przodu. To dlatego, że teraz spada na nie więcej śniegu - mówi dr Lorenc. - Co 
jednak się stanie za kilkadziesiąt czy kilkaset lat - nie wiemy. Przyszłości nie da się 
przewidzieć, bo zależy ona od zbyt wielu zmiennych, o których wiemy mało albo nic. 
Dziś - wiele na to wskazuje - grozi nam globalne ocieplenie, ale co będzie za parę 
wieków? Być może kolejne zlodowacenie. 
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Niezwykła Ziemia - Tajemnice Śnieżki 

Regularna piramida Śnieżki góruje nad Karkonoszami. Wejście na jej szczyt jest 
obowiązkiem każdego wczasowicza wypoczywającego w jednym z licznych 
sanatoriów i domów wczasowych Karpacza. Niewielu z nich wie jednak o 
tajemnicach, jakie kryje ta góra. 

Sekrety Śnieżki możemy odkryć podczas wycieczki, łatwej, choć nieco męczącej. Z 
Karpacza po dwóch godzinach marszu dotrzemy na Równię pod Śnieżką: wielką, 
płaską łąkę rozciągającą się 200 m poniżej wierzchołka. Niezwykłe miejsce, bo 
patrząc na Równię, możemy zobaczyć jednocześnie ślady działania trzech bardzo 
różnych klimatów: tropikalnego, polarnego i umiarkowanego.  

Umiarkowany (w wersji wysokogórskiej) to oczywiście nasz współczesny klimat - jeśli 
dzień jest pogodny, nie powinniśmy mieć kłopotów z odróżnieniem go od pozostałych 
dwóch, które choć dawno zakończyły działalność, to odcisnęły tutaj swoje doskonale 
czytelne piętno. 

5. Tundra pod Śnieżką  

Potężne gruzowisko skalnych bloków, pokrywające Równię i stoki Śnieżki, jest 
efektem działania klimatu polarnego - a dokładnie jego mroźnej, lecz suchej odmiany 
zwanej klimatem peryglacjalnym. Takie warunki panują przed czołem lądolodów 
współcześnie w tundrze wschodniej Syberii, a pod Śnieżką istniały około 10 tys. lat 
temu. Czoło lądolodu zlodowacenia Wisły, ostatniego z wielkich zlodowaceń 
europejskich, rozciągało się wtedy około 130 km na północ od Karkonoszy. Śnieżka, 
która była wówczas wielkim granitowym pagórem o łagodnych zboczach i płaskim 
wierzchołku, podlegała intensywnej erozji. W dzień słońce topiło śnieg i woda wnikała 
w szczeliny granitowego masywu. W nocy temperatura spadała poniżej zera i granit z 
hukiem pękał na bloki. Powstało wielkie rumowisko dużych, ostrokrawędzistych 
bloków nazywane gołoborzem.  

Takie pokrywy zwietrzelinowe występują we wszystkich polskich górach o łagodnych 
kształtach - w Karpatach, Gorach Świentokrzyskich, a nawet w niektórych partiach 
Tatr. Dzisiaj Śnieżka wygląda tak, jakby była usypana z luźnych bloków granitu. Te 
bloki nie leżą jednak bezładnie. Można zauważyć, że większe głazy układają się w 
linie tworzące rodzaj gigantycznej sieci. Oczka tej sieci, o rozmiarach kilku metrów, 
wypełnione są drobniejszym materiałem. W niektórych miejscach widać lepiej 
zorganizowane struktury - regularne kręgi ułożone z bloków granitu mniej więcej 
jednakowej wielkości, wypełnione drobnym gruzem skalnym. Te dziwne formy to 
grunty strukturalne, najbardziej charakterystyczne znamię klimatu peryglacjalnego. 
Geolodzy do dzisiaj spierają się o to, jak one powstały.  

Klimat peryglacjalny pozostawił ślady nie tylko w przyrodzie nieożywionej. Wiele 
gatunków roślin to endemiczne formy, typowe dla mroźnej tundry (skalnica śnieżna, 
gnidosz sudecki, wierzba lapońska). W przepięknych jeziorkach karkonoskich - 
Małym Stawie i Wielkim Stawie znaleziono plankton o charakterze polarnym. 
Meteorolodzy zimujący w futurystycznym obserwatorium wybudowanym pod 
szczytem Śnieżki mogą natomiast przysiąc, że klimat peryglacjalny wcale się nie 
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skończył trwa w najlepsze, bo zimy są tu piekielnie mroźne; temperatura często 
spada do -20°C, a życie dodatkowo "umilają" wichury o prędkościach dochodzących 
do 200 km/h. 

6. Sudeckie tropiki 

Ślady pozostawione przez klimat tropikalny nie są tak oczywiste jak poprzednie - do 
ich odczytania niezbędna będzie pewna doza wyobraźni. W starszej części 
trzeciorzędu, zwanej paleogenem, który zaczął się 66 mln, a zakończył 23 mln lat 
temu, Sudety były otoczone od północy i południa morzami. Panował klimat 
tropikalny o średnich temperaturach rocznych 20-22° opadach 1500-1800 mm. W 
takich warunkach góry szybko pokryła dżungla, podobna do tej, która dzisiaj rośnie 
nad Amazonką. Ciepłe wody deszczowe, nasycone dwutlenkiem węgla i kwasami 
humusowymi, przez 40 mln lat trawiły chemicznie granity i przerabiały je na czerwone 
gleby laterytowe i białe kaolinowe. Klimat tropikalny zmieniał krajobraz w swój 
ulubiony sposób: spłaszczał góry i wypełniał zagłębienia, starając się doprowadzić 
teren do jednolitej formy - płaskiej jak stół równiny. Prawie mu się to udało, jedynie 
Śnieżka i położony obok Szyszak Wielki oparły się jego obróbce dzięki 
nadzwyczajnej twardości tworzących je skał. Cała reszta gór przekształciła się w 
równinę. Równia pod Śnieżką to właśnie fragment tej powierzchni tropikalnego 
zrównania. Jednak przez następne 23 mln lat Równia podlegała kolejnym wpływom 
atmosferycznym. Gruba warstwa tropikalnej zwietrzeliny została dokładnie zmyta i 
znów odsłoniły się nagie granity. Jej ślady można jednak jeszcze spotkać w 
sudeckich dolinach - w okolicy Mirska, Strzegomia, Sobótki i Strzelina. Są to cenne 
złoża glinek kaolinowych - podstawy słynnej sudeckiej ceramiki.  

Patrząc na Równię pod Śnieżką - tropikalną równinę pokrytą polarnym gołoborzem - 
warto pomyśleć o czasie: 23 mln lat temu, 10 tys. lat temu - wielkie liczby, przedziały 
czasowe nie przystające do ludzkiego doświadczenia. Te odległe pradzieje tak 
naprawdę wydają się nam nierealne, jakby istniały tylko na kartach podręczników. A 
przecież to ten sam strumień czasu, w którym dzisiaj żyjemy - czego dowodem jest 
właśnie Równia. Klimat zmieniał się ustawicznie, gatunki zwierząt i roślin wymierały, 
żeby mogły pojawić się nowe - nieustannie obracała się karuzela zmian. Ta karuzela 
obraca się i dzisiaj...  

Z tej perspektywy nieco naiwnie wyglądają nasze nadzieje na zakonserwowanie raz 
na zawsze klimatu w obecnej postaci i gatunków w obecnej liczbie - próby 
zatrzymania nieubłaganego czasu. 

 
 Korektę wykonał :  

 Nazwisko Imię , klasa 
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