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Zalednění arktické oblasti 
Polární oblasti přetlstavují tlllležitý článek v systému zemského klimatu. Většina jejiclt povrcltu j e pokryta ledovci a sněhem, 
které mají vysoké albedo a odrážejí značnou část dopadající/to slunečního záření zpět do atmosféry. Výsledkem j e negativní 
radiační a energetická bilance polárníclt oblastí. Arktické lee/ovce ovlivňují i bilanci ft proudění světového oceánu, který má 
největší podíl na p1~enosu tepla od rovníku k póltim a který je rozhodujícím regulátorem světového klimatu. Změny plochy a 
obje11111 arktických ledovcti proto mohou sehrát klíčovou úlohu při probíhajících klimatických změnách. 

V arktické oblasti lze rozlišit několik základních typL'1 za ledně
ní. Rozsáhlé plochy Severního ledového oceánu pokrývá mořský 
led, ostrovy jsou zaledněny štítovými a horskými ledovci, které 
v některých případech vysílají do přilehlých moří ledovce šelfo
vé. Největší rozlohu zaujímá mořský led, který pokrývá průměrně 
12,6 mil. km2 povrchu moří. Zamrzlá plocha Severn ího ledového 
oceánu v prL'1běhu roku značně kolísá a pohybuje se od 9 mil. km2 

v září po 16,5 mil. km2 v březnu. Mocnost mořského ledu dosahuje 
v prl'nněru pouze 3-4 m, působením větru a mořskými proudy však 
dochází k jeho nakupení do pokryvu, který ml'1že být mocný i ně
kolik desítek metn'I. Odlomené kry mořského ledu jsou unášeny 
mořským i proudy směrem k jihu, podobně jako odlomené část i šel
fových ledovcl'1. Nejdále byly k1y zaznamenány na 36. rovnoběžce 
v Atlantském oceánu, kam byly odneseny Labradorským proudem 
ze západního pobřeží Grónska. 

Grónský ledový příkrov 
Grónský ledovec má podle posledních výzkuml'1 objem 

2,8 mil. km3, což představuje ll % hmoty všech současných ledov
cLI na Zemi. Ledový příkrov pok1ývá přibližně I ,7 mil. km2 povrchu 
Grónska, které je po Antarktidě druhou nejvíce zaledněnou souší na 
zemském povrchu. Ledovec kontinentálního typu vyplňuje mělkou 
centrální sníženinu ostrova v podobě dvou vyklenutých dómů, ze 
kte1ých se ledová hmota roztéká směrem k okrajům. V akumu lační 
části ledovce se led pohybuje 1ychlostí pouze několi k men·l'1 za rok, 
vyživuje však mohutné ledovcové proudy, které se na okrajích grón
ského ledového příkrovu pohybují 1ychlostí stovek až tisícl'1 metrl'1 
ročně. Největší roční pohyby byly zaznamenány v západním Grón
sku na ledovci Jakobshaven, kte1ý odvádí hmotu ze 6,5 % povrchu 
grónského ledovcového příkrovu rychlostí I až 7 km za rok. Úbytek 
hmoty grónského ledovce prostřednictvím ledovcových proudů je 
nejintenzivnější na jeho západním a východním okraji, v jižní části 
ztrácí hmotu rovněž povrchovou ablací. Úbytek ledovcové hmoty je 
dopliíován sněhovými srážkami, jejichž roční úhrn se pohybuje od 
80cm v jižním Grónsku po 3-40cmna severním pobřeží. 

Grónský ledovec dosahuje průměrné mocnosti kolem I 600 m, 
v centrální části jeho mocnost přesahuje 3 200 m. Vzhledem ke 
způsobu vzniku ledovce dlouhodobou akumulací ledovcové hmo
ty lze v jeho profilu identifikovat jednotlivé přírůstkové linie, které 

Islandský ledovce Vatnajilkull zaujímá v arktické oblasti okrajovou polohu. 
Foto: Z. Engel 
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Pohled na ledovec ostrova Nclson z ostrova Krále Jiřího, Jižní Shctlandy, 
Antarktida, leden 1999. Foto: V. Líbal 

reprezentují měnící se klimatické podmínky. Klimatický záznam 
grónského ledovce zachycuje posledních 150 tisíc let a podává tak 
informace o změnách složení atmosféry, ke kterým docházelo v ob
lasti severního Atlantiku od konce předpos l edního glaciálu. Nejvíce 
informací tohoto druhu bylo získáno z vrtl'1 GlSP 2 a GRIP, který
mi byla v letech 1992 a 1993 provrtána centrální část grónského 
ledovcového příkrovu až na skalní podloží. Získaná data jsou pro 
studium paleogeografického vývoje arktické oblasti velmi cenná, 
neboť žádný j iný ze zdejších ledovců nezachycuje tak dlouhé ob
dobí. Menší ledovce Arktidy pocházej í z období holocénu, většina 
velkých ledovcových příkrovů se dochovala z.posledního glaciálu 
a pouze některé z nich a ledovcový příkrov ostrova Devon) mohly 
vzniknout j iž v průběhu v posledního interglaciálu. 

Ledovce arktických ostrovů 
Největší plochy pokrývají ledovce na ostrovech ve východní části 

Kanadského arktického souostroví. Více než polovina rozlohy ledov
cll je soustředěna na Ellesmcrův ostrov, většina zbývajících ledovcl'1 
je pak rozm ístěna na ostrově Baffinově, Devon a Axel Heiberg. Roz
sáhlé zalednění těchto ostrovů je podmíněno jejich horským reliéfem, 
kte1ý vystupuje nad sněžnou čáru. Směrem k západu Kanadského ark
tického souostroví se střední výška ostrovů snižuje a ledovcl'1 ubývá. 
Nepatrně jsou zaledněny také okrajové části severoamerického konti
nentu, které spadají do arktické oblasti. Horské ledovce se vyskytují 
v Brooksově pohoří (severní Aljaška), které bylo v období glaciálů 
samostatným centrem plošného zalednění. Reliktem pleistocérmího 
zalednění je rovněž několik malých ledovců na severním pobřeží 
Labradoru. 

Navzdory značné rozloze ledovců Kanadského arktického sou
ostroví jsou zdejší ostrovy zaledněny slaběji než ostrovy v arktické 
oblasti Eurasie. Zatímco podíl zaledněné plochy eurasijských ost
rovů se (s výjimkou Novosibiřských ostrovů) pohybuje od l l do 
85 %, z kanadských ostrovů je více než z poloviny zaledněn pouze 
ostrov Coburg (viz tabulka). Tato skutečnost je výsledkem zeměpis
né polohy obou oblastí (Kanadské souostroví je rovnoměrně rozmís
těno mezi 70 a 80° s. š., asijské cstrovy jsou vysunuty k 80. rovno
běžce) a zdejších klimatických podmínek (v eurasijské části Arktidy 
je v důsledku působení Golfského proudu více srážek). 

Z arktických ostrovů Eurasie se nejrozsáhlejším zaledněním vy
značuje souostroví Svalbard, kde lze nalézt všechny morfologické 
typy ledovců. Značná rozloha zdejších ledovců vyplývá z polohy 



I 
I 

I 
I 

I 
I 

l 

V ZORNÉM POL/ GEOGRAFŮ 

Tabulka: Zalednění a t·ktické oblasti 

Rozloha oblasti Plocha ledovců Rozloha ledovců 

Oblast km' % 

Grónsko I 2166 086 :! 82,4 

Grónský štft I li 
ostatní ledovce Grónska ~ ll 

Kanadské arktické ~ 1 405 000 ll 10,7 
souostroví 

Ellesmerův ostrov ~ 196 221 ll 40,8 

(šelfové led. Ellesmerova ostrova) !I 
Baffinův ostrov 507 414 p 7,3 

Devon ~ 55 243 :I 29,3 

Axel Heiberg I 43175 27,2 

Bylot I 10 878 44,7 

Coburg 367 61,3 

Melvi llův ostrov 42 146 0,4 

North Kent 590 25,8 

Meighen 955 8,9 

arktické ostrovy Euras le 348 000 29,9 

Sval bard 62 422 58,6 

Island I 102 829 11 ,O 

Jan Mayen 375 30,1 

Nová země 82 600 28,6 

Severní země 37 600 48,7 

Země Františka Josefa 16 100 85,3 

Novosibiřské ostrovy 38 400 1 ,O 

arktické oblasti kontinentů 1 066 558 0,08 

Brooks Range (Aljaška) 151 294 0,47 

Torngat Mts. (Labrador) I 30 067 0,08 

Polární a Připolární Ural 406 385 0,01 

Byrranga (Tajmyr) 478 912 0,01 

Celkem 

souostroví v oblasti styku vlhkých vzduchových hmot severního 
Atlantiku a chladného arktického vzduchu Severního ledového 
oceánu. Klimaticky příhodné podmínky se projevují i v ostrovní 
oblasti Barentsova moře, dále k východu již srážek ubývá. Z okra
jových částí arktické oblasti je nejvíce zaledněn Island, kde ledovce 
pokrývají přes I O % povrchu ostrova. 

Ledovce Arktidy a klima 
Kl imatický záznam ledovců lze interpretovat od posledního 

interglaciálu, během kterého došlo k podstatnému úbytku grón
ského ledovcového příkrovu a k roztání větš iny ledovců Arktidy. 
S nástupem posledního glaciálu došlo k opětovnému zalednění 

arktických ostrovů, což dokládá materiál ledovcového půvo

du v sedimentech okrajových moří (k postupu l edovců došlo 
před 60, 24- 22 a 17- 15 tisíci lety). Teplotní křivka arktické ob
lasti, sestavená na základě dat z ledovcových vrtů pro posledních 
50 tisíc let, ukazuje, že v období maximálního rozsahu zalednění 

bylo v centrálním Grónsku o 23 oc chladněji než dnes. Napro-
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ti tomu v první polovině holocénu zde byly teploty vzduchu až 
o 2 °C vyšší než dnes, což dokládají vrty v Grónsku, Kanadském 
arktickém souostroví, na Špicberkách i v Severní zemi. Během toho
to oteplení roztála řada arktických ledovcC1 a přetrvaly jen ty největ

ší. Ve druhé polovině holocénu následovalo postupné ochlazování 
podnebí, během něhož hmota ledovců začala opět přibývat. Chladné 
období vyvrcholilo v polovině 19. sto letí v tzv. malé době ledové. 

Posledních 150 let je nejteplejším obdobím v Arktidě za poslední 
tisíciletí, teplota vzduchu však stále ještě nedosáhla úrovně z po
čátku holocénu. Zatímco odezva velkých ledovcových příkrovů na 
oteplování není příliš výrazná, malé ledovce rychle taj í. Od polo
viny 20. století j iž řada malých ledovců vymizela, mocnost a roz
lohu ztrácí rovněž mořský led. Bude-li současný kl imatický trend 
v cirkum-arktické oblasti pokračovat, může většina malých ledovců 

roztát během následuj ících padesáti let. 

Zbyněk Engel, ?PF UK v Praze 
engel@natw:cuni.cz 

ARKTIDA se nejčastěji vymezuje klimaticky, a to izotermou 
+ 1 o oc nejteplejšího měsíce v roce. Klimatická hranice probíhá 
po severních okrajlch eurasijského a severoamerického konti
nentu, kde ji s určitými odchylkami doprovází severní hranice 
lesa, zahrnuje severní okrajová moře kontinentů s arktickými 
ostrovy a území Severního ledového oceánu. Takto vymezená 
arktická oblast má rozlohu 26,4 mil. km2, ze které více než 2/3 
připadají na plochu moří. 
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