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- możesz przejrzeć tylko prezentację,

jeśli wszystko zapamiętujesz po
przeczytaniu
- możesz wydrukować kartę pracy i
uzupełniać ją w czasie oglądania
prezentacji, przydadzą się takie notatki
do powtórki
- możesz robić zadania i testy, po
obejrzeniu prezentacji żeby sprawdzić 

co zostało w głowie
 
 

 

Co  będziesz  robić  na  tej  lekcji?
 

Masz  3  możliwości  



Plan  lekcji

 Jakie warunki są potrzebne żeby powstał

lodowiec

Co to jest "granica wiecznego śniegu"

Jak ze śniegu robi się lodowiec

Jak lodowiec jest zbudowany

Czym różni się lądolód od lodowca

Jakie są typy lodowców

Gdzie na Ziemi występują lodowce

Co to jest wieloletnia zmarzlina i gdzie

występuje

Jak zmienia się pokrywa lodowa na świcie i

co z tego wynika
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Czego się
dowiesz z
tej lekcji



JAK  POWSTAJE

LODOWIEC

- J.akie warunki są potrzebne

żeby powstał lodowiec

-  Co to jest "granica

wiecznego śniegu"

-  Jak ze śniegu robi się

lodowiec

LODOWCE  I

LĄDOLODY

- Jak lodowiec jest

zbudowany

- Czym różni się lądolód

od lodowca

- Jakie są typy lodowców

POKRYWA  LODOWA  NA

ŚWIECIE

- Gdzie na Ziemi występują

lodowce

- Co to jest wieloletnia zmarzlina 

- Jak zmienia się pokrywa

lodowa na świcie i co z tego

wynika

LEKCJA JEST PODZIELONA NA 

3 CZĘŚCI



JAK POWSTAJE LODOWIEC.



- niska  temperatura
powietrza
 

- duże  opady  śniegu
 

- występowanie  płaskich
lub  wklęsłych
powierzchni ,  które
sprzyjają  gromadzeniu
się  śniegu
 

- położenie  terenu
powyżej  granicy
wiecznego  śniegu  

 

Jakie
warunki są
potrzebne
żeby
powstał
lodowiec

1.



2. Co to jest
"granica
wiecznego
śniegu"

GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU JEST
TO WIĘC WYSOKOŚĆ POWYŻEJ
KTÓREJ AKUMULACJA ŚNIEGU JEST
WIĘKSZA NIŻ TOPNIENIE I
SUBLIMACJA

Dzieje  się  tak  wtedy  gdy  więcej

śniegu  spada  na  ziemię  niż  się  go

topi  i  dzieje  sie  tak  przez

dziesiatki  lub  setki  lat .

 

 

 

 

 Jak nazwa wskazuje jest to wysokość,

powyżej której śnieg leży "wiecznie" czyli

gromadzi się przez wiele lat.

 



Znajdż  na  fotografiach  granicę
wiecznego  śniegu

 



Granica
wiecznego
śniegu w
różnych

szerokościach
geograficznych



Pod wpływem
nacisku górnych
warstw firn ulega

topnieniu,
zamarzająca woda
spaja ziarna firnu w

lód biały

ŚNIEG --> FIRN
 FIRN ->LÓD FIRNOWY

3. JAK ZE ŚNIEGU POWSTAJE LODOWIEC

Śnieg przeobraża
się w ziarna lodu z

powodu
podtapiania i
ponownego
zamarzania

Pod wpływem
coraz większego
nacisku i upływu

czasu lód
przekształca się w

niebieski lód

 LÓD FIRNOWY -->

 NIEBIESKI LÓD
 LODOWCOWY



ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA
LODOWCA NA GÓRZE

DIAVOLEZZA
Dowiedz się w jakich górach i w jakim kraju znajduje się ten lodowiec.

Film 1,5 min -->

https://www.youtube.com/watch?v=bPuDqmwCUY4


LODOWCE I LĄDOLODY.



4. Jak
lodowiec jest
zbudowany



4. Jak
lodowiec jest
zbudowany



5 .  Czym  różni  się  lądolód
od  lodowca

Mówiąc o lodowcach mamy

zawsze na myśli lodowce górskie,

ich budowę już znasz. Tworzą się

w zagłębieniach górskich tzw.

cyrkach lodowcowych i jęzorami

spływają dolinami w dół -->

<--  Lądolód

To pokrywa lodowa o znacznej

grubości, zajmująca powierzchnię

liczącą tysiące kilometrów

kwadratowych. Tworzy lekko wypukłą

tarczę zbudowaną ze śniegu i lodu,

rozpływającą się na boki pod

wpływem własnego   ciężaru.



 Lodowiec  szelfowy

  Lodowiec szelfowy – brzeżna

część lądolodu, która unosi się

swobodnie na powierzchni wody,

podczas gdy jego podstawa jest

zanurzona. Powierzchnia lodowca

szelfowego jest niemal zupełnie

płaska i na ogół kończy się

lodowym klifem, stanowiącym

czoło lodowca, od którego

oddzielają się góry lodowe.-->



 Góry  lodowe

  .Góra lodowa – ogólnie: zwarta

bryła lodu, oderwana w wyniku

procesu zwanego cieleniem od

lodowca i pływająca po

powierzchni wody lub osiadła na

dnie. Światowa Organizacja

Meteorologiczna zawęża tę

definicję do brył o powierzchni

przekraczającej 300 m² i

wystających ponad powierzchnię

co najmniej o 5 metrów-->



5. Jakie są typy lodowców

Lodowiec 
alpejski

Lodowiec
 himalajski

Lodowiec 
piedmontowy

Lodowiec
 norweski



 

Lodowiec alpejski
(dolinny)

Lodowiec taki ma jedno
pole firnowe i jeden jęzor
lodowcowy



 

Lodowiec
himalajski
(dendryczny)

Lodowiec taki ma kilka
pól firnowych i jęzorów,
które łaczą się w jeden
wspólny



 

Lodowiec
piedmontowy
(podgórski)

Kilka lodowców
górskich łączy się na
przedpolu gór i
powstaje jedno pole
lodowe



 

Lodowiec
norweski
(fieldowy)

To czapy lodowe na
szczytach gór, z
których wypływają  w
różne strony krótkie
jęzory



POKRYWA LODOWA NA
ŚWIECIE.



7. GDZIE NA ZIEMI WYSTĘPUJĄ
LODOWCE

LĄDOLÓD  NA

ANTARKTYDZIE

Około 98% Antarktydy

pokrywa polarna czapa

lodowa o średniej grubości

 1,9 km

LĄDOLÓD  

GRENLANDZKI

Lądolód pokrywający 1 710 000

kilometrów kwadratowych, w

najgrubszym miejscu lód ma

ponad 3 km. 

 LODOWCE  W  GÓRACH

Lodowce Himalajów osiągają

 20–30 km, w

Pamirze Lodowiec Fedczenki

ma 71 km i 1000 m

miąższości. Najdłuższe

lodowce występują na Alasce –

osiągają 180 km długości



Największe lodowce na świecie

LAMBERT  ANTARKTYDA

Największy i najdłuższy na

świecie, 400 km x 50 km

AUSTFONNA  NORWEGIA

Największa powierzchnia w

Europie, 8200 km kw.

POŁUDNIOWY  PATAGOŃSKI

CHILE  I  ARGENTYNA

Największy w Ameryce Pd., ma

50 bocznych lodowców



Największe lodowce na świecie

FEDCZENKI    PAMIR

Najdłuższy lodowiec górski,

ma 77 km

ALETSCH   ALPY

Największy lodowiec Alp, 

ma 23 km

 

VATNAJOKULL  ISLANDIA

Ma największą objętość,

3 100 km sześciennych



ZAPRASZAM  DO  PRZECZYTANIA  ARTYKUŁU  NA

BLOGU  GLACJOBLOGIA

ILE  NAPRAWDĘ
JEST  LODU  NA

ZIEMII

https://glacjoblogia.wordpress.com/2018/11/13/ile-naprawde-jest-lodu-na-ziemi/
https://glacjoblogia.wordpress.com/2018/11/13/ile-naprawde-jest-lodu-na-ziemi/


8. Co to jest wieloletnia
zmarzlina i gdzie występuje

Zwana też wieczną zmarzliną lub zlodowaceniem podziemnym, to
zjawisko utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze
poniżej punktu zamarzania wody, nawet w najcieplejsze miesiące
letnie. Obejmuje większość terytorium Alaski i północnej Kanady oraz
Syberii. W Europie oprócz północnych obszarów Rosji, zmarzlina
występuje punktowo w Górach Skandynawskich, na Grenlandii, w
Alpach.

więcej informacji znajdziesz tutaj - Ile lat ma wieczna zmarzlina 

http://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/ile-lat-ma-wieczna-zmarzlina
http://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/ile-lat-ma-wieczna-zmarzlina


Czy w Polsce występuje
wieczna zmarzlina?

Wieczną  zmarzl inę  odkryto  również  w  północno-wschodniej

Polsce ,  w  okolicy  Suwałk  na  głębokości  357  metrów  poniżej

poziomu  gruntu .  Jest  to  pozostałość  po  zmarzl inie  z  okresu

ostatniego  zlodowacenia ,  która  przetrwała  dzięki

specyf icznym  warunkom  geologicznym ,  tak

zwanej  suwalskiej  anomali i  geotermiczno-

hydrogeochemicznej

 

Informacje  do  wykonania  zadań  w  kartach  pracy  możesz

znaleźć  tutaj

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieczna_zmarzlina


9. Jak zmienia się pokrywa lodowa na
świecie i co z tego wynika

  Zasięg lodu morskiego w Arktyce podczas wrześniowego minimum. Źródło NSIDC



ZMIANY POKRYWY LODOWEJ
ARKTYKI W LATACH 1991-2016

Obejrzyj animację 

https://tvnmeteo.tvn24.pl/wideo/zmiany-pokrywy-lodowej-arktyki-od-1991-roku,1,886,1580004.html
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kl ikni j  ->  EDU-ARCTIC

JAK  ZLODZENIE  OCEANU

ARKTYCZNEGO  MOŻE  WPŁYNĄĆ

NA  POGODĘ  W  POLSCE

Wykład  prof .  Piotra  Głowackiego

z  Zakładu  Badań  Polarnych  i

Morskich

https://www.youtube.com/watch?v=VDGbMx2rJ7c


A może...

kl ikni j  ->  Hornsund

POLSKA  STACJA  POLARNA  OD

ŚRODKA

Chcesz  zobaczyć  jak

wygląda  praca  na  Polskiej

Stacj i  Polarnej  na

Spitsbergenie?

https://www.youtube.com/watch?v=HV3Wtdt5RLQ


Jesteś ciekawy?

kl ikni j  ->   f i lm

GINĄCE  LODOWCE

Fotograf  James  Balog

wyrusza  z  misją  utrwalenia

na  taśmie  procesu  topnienia

lodowców ,  który  postępuje

z  coraz  większą  szybkością .

https://www.youtube.com/watch?v=5FpCccLVeAU


To już
koniec

 

AUTOR  BEATA  KAŁUŻNA

Zapraszam do wykonania testów

sprawdzających Twoją wiedzę. Wierzę, że

pójdzie Ci znakomicie.

Świat  lodowców  jest  fascynujący ,

zróbmy  wszystko ,  żeby  go  chronić ,

bo  mimo ,  że  to  dzika  i  daleka  od

nas  kraina  to  ma  bardzo  duży

wpływ  na  nasze  życie .

 



Żródła
https : / /www .encyklopedialesna .pl /

haslo /wieloletnia-zmarzl ina /

 

https : / /pl .wikipedia .org /wiki /Wiec

zna_zmarzl ina

 

https : / /naukaoklimacie .pl /aktualn

osci /sezon-topnienia-arktycznego-

lodu-2019-389

 



Jeżeli masz niedosyt wiedzy na ten
temat polecam ci następujące strony

internetowe
 

https://epodreczniki.pl/a/jak-lodowce-i-ladolody-przeksztalcaja-
powierzchnie-ziemi/DJxXwGMA9
 
https://www.geografia24.eu/index.php?
strona=_prezentacje_pr_1/301_4_hydrosfera/r1_4_05a

 
 


