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2 – 18. 02. 2018 (17 dni) 
 

Warsztaty Geograficzne w Nowej Zelandii planowane są w dniach 2 – 18 lutego 2018 
roku (17 dni). Kraj ten znajduje się w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Jego 
główny obszar stanowią wyspy: Północna (114,7 tys. km²) i Południowa (150,5 tys. km²) 
rozdzielone Cieśniną Cooka, nad którą położony jest Wellington, stolica kraju. Jest to 
najbardziej na południe (41°S) wysunięta stolica świata. Nowa Zelandia leży na granicy 2 płyt 
litosfery (pacyficznej i australijskiej), których kolizja doprowadziła do wypiętrzenia Alp 
Południowych (Wyspa Południowa) z najwyższym szczytem kraju – Górą Cooka (3754 m 
n.p.m.) i najdłuższym lodowcem – Tasmana (ok. 29 km). Na Wyspie Północnej najwyższymi 
wzniesieniami są stożki wulkaniczne (Ruapehu, 2797 m n.p.m.). Według podziału Okołowicza 
na Wyspie Północnej panuje klimat morski strefy klimatów podzwrotnikowych, a na Wyspie 
Południowej – klimat przejściowy z grupy klimatów umiarkowanych ciepłych strefy klimatów 
umiarkowanych. Bardzo duże zróżnicowanie litologiczne, morfologiczne i klimatyczne Nowej 
Zelandii wpływa na urozmaicenie szaty roślinnej oraz występowanie wielu typów krajobrazu 
naturalnego: wysokogórskiego (typ alpejski), nadmorskiego (wydmowy, klifowy, lagunowy, 
fiordowy), dolin rzecznych (roztokowych, meandrujących), wulkanicznego (stożki 
wulkaniczne, kaldery, gejzery, jeziora błotne), krasowego (ostańce skalne, jaskinie).  

Problematyka naukowa warsztatów 

 Kolizja płyt litosfery i jej znaczenie dla budowy geologicznej  

 Wulkanizm – typy i występowanie 

 Budowa geologiczna a rzeźba  

 Typy i uwarunkowania rozwoju lodowców Alp Południowych 

 Formy rzeźby glacjalnej i peryglacjalnej Alp Południowych 

 Wpływ tektoniki na strukturę i dynamikę koryt rzecznych w Alpach Południowych  

 Struktura i dynamika koryt roztokowych i meandrujących w obszarach nizinnych 
Wyspy Południowej  

 Tektoniczne, morfologiczne i klimatyczne uwarunkowania funkcjonowania systemu 
stokowo-fluwialnego w Alpach Południowych 

 Typy wybrzeży i uwarunkowania ich rozwoju 

 Typy i uwarunkowania rozwoju wydm wybrzeży Wyspy Północnej  

 Klimat i jego uwarunkowania 

 Rzeźba i litologia a strefowość i piętrowość szaty roślinnej  

 Fauna morska – uwarunkowania funkcjonowania oraz zagrożenia globalne, 
regionalne i lokalne 

 Środowiskowe, historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju 
gospodarczego  

 Walory przyrodnicze i kulturowe a rozwój turystyki  



1 DZIEŃ (02.02.2018, piątek)  
17: 30 Wylot z Warszawy do Doha (Katar)  
22:10 Przylot do Doha (Katar) 
 

2 DZIEŃ (03.02.2018, sobota)  
02: 50 Wylot z Doha (Katar) do Auckland 
 
3 DZIEŃ (04.02.2018, niedziela)  
05: 00 Przylot do Auckland  

Auckland (ok. 1,5 mln mieszkańców) – największe miasto Nowej Zelandii, położone na 
Wyspie Północnej, między Morzem Tasmana i Oceanem Spokojnym. Zostało założone przez 
Brytyjczyków w 1840 r. u podnóża wygasłego wulkanu Eden (196 m n.p.m.). Dziś to 
nowoczesne miasto jest centrum biznesowym Nowej Zelandii. 

Przed południem spacer po centrum i okolicach portu jachtowego. Po południu przejazd do 
Paihia – miejscowości wypoczynkowej położonej na wybrzeżu Oceanu Spokojnego  

Nocleg w Paihia 
 

4 DZIEŃ (05.02.2018, poniedziałek)  
Paihia – 90 miles beach – Te Paki – Przylądek Reinga – Great Exhibition Bay - Paihia    

Wybrzeża północnej części Wyspy Północnej charakteryzują się obecnością skalistych 
przylądków (zbudowanych głównie ze skał wulkanicznych) ze stromymi klifami, pomiędzy 
którymi rozciągają się piaszczyste plaże. Jednym z takich przylądków jest Cape Reinga – 
najbardziej na północ wysunięta część wyspy. Na zapleczu plaż występują rozległe obszary 
podmokłe i holoceńskie wydmy.  

Po zachodniej stronie wyspy, między przylądkami Scott Point i Tauroa Point rozciąga się 
Ninety Mile Beach, zbudowana z kwarcowo-skaleniowego białego piasku. W kierunku lądu 
rozciąga się pole aktywnych wydm transgresywnych, które miejscami sięga 10 km w głąb 
lądu. Dominujący tu wiatr zachodni odpowiedzialny jest za przemieszczanie wydm ku 
wschodowi. Wybrzeże znajduje się pod wpływem dwóch prądów morskich: silnego prądu 
zachodniego i rzadziej występującego prądu zachodnioauklandzkiego oraz podlega pływom o 
amplitudzie 3,2 m.  

Dla wschodniego wybrzeża tej części wyspy, między Ohao Point i Cape Karikari, w tym Great 
Exhibition Bay, oprócz plaż zbudowanych głównie z piasku kwarcowego i pól plejstoceńskich 
i holoceńskich wydm, charakterystyczne są rozległe estuaria: Parengarenga, Houhora i 
Rangaunu. Piaszczysty półwysep Kokota w obrębie estuarium Parengarenga jest źródłem 
najczystszego piasku kwarcowego i pozyskiwany jest do wyrobu szkła. Poza tym w estuarium 
można spotkać zielone żółwie morskie, delfiny i orki. Wschodnie wybrzeże wyspy jest 
niskoenergetyczne, osłonięte od dominującego wiatru zachodniego, i tylko okazjonalnie 
wystawione na sztormy generowane wiatrem N i E. Amplituda pływów jest mniejsza niż na 
wybrzeżu zachodnim i wynosi ok. 2 m. Region ten jest pod wpływem oddziaływania prądu 
wschodnioauklandzkiego niosącego wody subtropikalne z Morza Tasmana.   

Nocleg w Paihia 
 

5 DZIEŃ (06.02.2018, wtorek)  
Paihia – Auckland – Kopu – Coromandel Peninsula (Cathedral Cove, Hot Water Beach) – 
Waihi – Tauranga – Rotorua 

Przejazd przez północną część Wyspy Północnej na półwysep Coromandel  



Coromandel Peninsula – 85 km długości półwysep osłaniający Zatokę Hauraki i port w 
Auckland od fal Pacyfiku. Rzeźba półwyspu związana jest z mioceńską i plioceńską silną 
aktywnością wulkaniczną. Pozostałością są współcześnie występujące głównie na wschodnim 
wybrzeżu półwyspu geotermalne źródła. Centralną górzystą część półwyspu porastają lasy 
deszczowe. Na półwyspie znajduje się również dużo, obecnie nieczynnych, kopalni złota. W 
ostatnich latach w wodach oceanu otaczającego półwysep spotyka się wieloryby np. walenia 
południowego (wieloryba biskajskiego południowego), płetwala Bryde’a, długopłetwca 
oceanicznego (humbaka) oraz delfiny. 

W obrębie półwyspu zobaczymy: Cathedral Cove i Hot Water Beach 

Cathedral Cove – jest zatoką z klifowym wybrzeżem i naturalnym łukiem skalnym, 
utworzonym w białych masywnych ignimbrytach, czyli skałach osadowych powstałych w 
wyniku erupcji wulkanicznej. Mało odporne na abrazję ignimbryty umożliwiły też powstanie 
ostańców wznoszących się znacznie ponad powierzchnię oceanu. 

Hot Water Beach – plaża położona nad Zatoką Mercury, na Półwyspie Coromandel. Znana 
jest z wysoko zmineralizowanych, gorących źródeł, których temperatura przy powierzchni 
dochodzi do 65 °C. Wody podgrzane są wskutek przepływu ciepła z pobliskiej kaldery 
Kapowai, która wraz z innymi kalderami tego obszaru świadczy o dawnej aktywności 
wulkanicznej.  Plaża jest dużą atrakcją turystyczną; w czasie odpływu można tu wykopać 
dołek i stworzyć w ten sposób „prywatny” basen/źródło geotermalne. 

Nocleg w Rotorua 
 
6 DZIEŃ (07.02.2018, środa)  
Rotorua – Taupo – Park Narodowy Tongariro – Ohakune 

Obszar geotermalny Rotorua położony jest w centralnej części wulkanicznej strefy Taupo, 
która powstała w następstwie subdukcji płyty pacyficznej pod australijską. Charakteryzuje się 
on obecnością licznych kalder, z których część wypełniona jest jeziorami (np. jez. Rotorua), a 
podwyższony przepływ ciepła/gradient geotermalny odpowiedzialny jest za obecność 
licznych (500) gorących źródeł, gejzerów (65), solfatarów i jezior błotnych. Największy gejzer 
tego obszaru, znajdujący się w Whakarewarewa Thermal Valley (Pohutu Geyser) wybucha do 
20 razy dziennie na wysokość do 30 m.  

Obszar ten, jak i znaczna część Wyspy Północnej, zachwyca wiecznie zielonymi lasami 
z paprociami drzewiastymi oraz z gęstym poszyciem mchów i porostów. Większość drzew, 
takich jak Kauri, Rimu, Kahikatea, czy Totara, stanowi doskonały materiał dla przemysłu, stąd 
trwająca od dziesięcioleci eksploatacja tych obszarów leśnych.  

Craters of the Moon – obszar geotermalny z jeziorami błotnymi, solfatarami i fumarolami 
występującymi w dnie kaldery, należący do tej samej co Rotorua wulkanicznej strefy Taupo. 

Huka Falls – system kilkunastu wodospadów na rzece Waikato, która odwadnia Jezioro 
Taupo. Rzeka znacznie zmniejsza szerokość (z ok. 100 m do 15 m) tworząc kanion w 
odpornych na erozję granitach. Maksymalne natężenie przepływu wynosi tam 270 m3/s. W 
zlepieńcach występujących poniżej wodospadu, na skutek eworsji powstały głębokie kotły. 
Lityfikacja zlepieńców krzemionką związana była z jej wytrącaniem w czasie gwałtownego 
ochładzania się wód geotermalnych wypływających na powierzchnię. Niedawne badania 
pozwoliły stwierdzić, że nawet obecnie geotermalne źródła ciepła występują płytko pod 
powierzchnią. 

Jezioro Taupo – powierzchnia 616 km2, głębokość 186 m, powstało w kalderze wulkanu 
Taupo w następstwie supererupcji Oruanui, która miała miejsce około 26,5 tys. lat temu. 
Była to największa znana erupcja w ciągu ostatnich 70 tys. lat, o najwyższym indeksie 
eksplozywności wulkanicznej. W jej wyniku wyrzuconych zostało 1170 km3 materiału, co 

https://en.wikipedia.org/wiki/Whakarewarewa


doprowadziło do zapadnięcia się kilkuset kilometrów kwadratowych otaczającego obszaru. 
Uważa się, że erupcja ta mogła wpłynąć na klimat w skali globalnej, a w związku z tym na 
maksimum ostatniego zlodowacenia. 

Ruapehu jest największym czynnym wulkanem Nowej Zelandii i jednocześnie najwyższym 
punktem Wyspy Północnej. Ten stratowulkan znajduje się w południowej części wulkanicznej 
strefy Taupo i składa się z trzech szczytów: Tahurangi (2797 m n.p.m.), Te Heuheu (2755 m 
n.p.m.) i Paretetaitonga (2751 m n.p.m.). Między nimi położony jest głęboki, aktywny krater,  
w okresach spokoju wypełniany wodą tworzącą jezioro. Ostatnia erupcja miała miejsce we 
wrześniu 2007 r., od tego czasu kilkukrotnie wzmagał swą aktywność. Jedyne na Wyspie 
Północnej lodowce obecne są właśnie na stokach tego wulkanu; jest ich łącznie 18, najdłuższy 
ma 1,6 km.   

Nocleg w Ohakune 
 

7 DZIEŃ (08.02.2018, czwartek)  
Ohakune – Taihape – Mangaweka (Rangitikei river) – Manawatu Gorge – Masterton – 
Welington – Cieśnina Cooka – Picton – Blenheim  

Rangitikei River – jedna z dłuższych rzek Wyspy Północnej (185 km) biorąca początek na SE 
od Jeziora Taupo. Rzeka meandrująca, płynąca w kanionie wyciętym w iłach i uchodząca do 
Morza Tasmana na SW wybrzeżu Wyspy Północnej.  

Monawatu River – jest jedyną rzeką Wyspy Północnej, która bierze swój początek po 
wschodniej stronie głównego pasma górskiego Tararua, a uchodzi do morza po stronie 
zachodniej. Rzeka ta istniała jeszcze zanim pasmo górskie zostało wyniesione. Erodując je 
utworzyła przełom antecedentny (Monawatu Gorge). Droga ekspresowa SH-3, biegnąca 
równolegle do przełomu, jest często zamknięta w wyniku licznie występujących osuwisk 
rozwijających się na bardzo stromych zboczach. 

Wellington (385 tys. mieszkańców) – od 1865r. roku stolica i centrum polityczne Nowej 
Zelandii, trzecie pod względem liczby ludności miasto. Położone jest na południowym 
wybrzeżu Wyspy Północnej, nad Cieśniną Cooka, na szerokości geograficznej 41°S i jest 
najbardziej na południe wysuniętą stolicą świata. Z uwagi na położenie pomiędzy 40°S a 50°S 
(tzw. ryczące czterdziestki) – często notuje się w nim silny wiatr. Port Wellington położony 
jest w obrębie uskoku tektonicznego. 

Cieśnina Cooka – oddziela dwie główne wyspy Nowej Zelandii. Łączy Morze Tasmana z 
Oceanem Spokojnym. Ma długość 107 km i średnią szerokość 77 km. W najwęższym miejscu 
cieśnina ma 24 km. Została nazwana na cześć jej odkrywcy, Jamesa Cooka, który jako 
pierwszy Europejczyk przebył ją w 1770 r. 

Płyniemy promem przez Cieśninę Cooka, a następnie jedziemy do Blenheim. 

Nocleg w Blenheim 
 
8 DZIEŃ (09.02.2018, piątek)   
Blenheim – Christchurch 

Wairau River – jedna z dłuższych rzek Wyspy Południowej (170 km), biorąca początek w 
północnej części Alp Południowych i uchodząca do Zatoki Cloudy, w Cieśninie Cooka. Jest 
przykładem rzeki roztokowej, której dolina założona jest na biegnącym z NE na SW uskoku 
Wairau (północna kontynuacja uskoku alpejskiego), oddzielającym Alpy Południowe od 
Richmond Range. 



Christchurch (390 tys. mieszkańców) – drugie co do wielkości miasto Nowej Zelandii, 
położone na wschodnim wybrzeżu Wyspy Południowej. Największy na Wyspie Południowej 
port morski. Christchurch jest najodleglejszym od Polski miastem powyżej 100 000 
mieszkańców. Znajduje się w odległości 17 703 kilometrów od Warszawy. W 2010 i 2011r. 
miasto nawiedziły dwa duże trzęsienia ziemi, o magnitudzie odpowiednio 7,1 i 6,1 w skali 
Richtera, w których zginęło łącznie ponad 400 osób. 

Nocleg w Christchurch 
 
9 DZIEŃ (10.02.2018, sobota)  
Christchurch – Rakaia – Timaru – Oamaru – Moreaki – Dunedin  

Rakaira River – jedna z większych rzek roztokowych Nowej Zelandii (na Wyspie 
Południowej). Uchodząc do morza tworzy lagunę typu hapua. Tego typu laguny są 
charakterystyczne dla wschodnich mikropływowych wybrzeży Wyspy Południowej, gdzie 
uchodzące do morza rzeki charakteryzują się średnim nachyleniem koryta, a wybrzeże 
zbudowane jest z materiału piaszczysto-żwirowo-kamienistego i znajduje się pod wpływem 
oddziaływania wysokich martwych fal. Warunkiem koniecznym do powstania takich lagun 
jest stromo nachylony profil podbrzeża, który powoduje, że fale rozbijają się bezpośrednio o 
brzeg. Rzeki takie nie tworzą delt, ponieważ prąd wzdłużbrzegowy i energia falowania 
powodują całkowite wynoszenie dostarczanego przez nie materiału. Hapua utworzona przez 
rzekę Rakaira ma szerokość 50 m i ciągnie się 3 km na północ od ujścia rzeki, od morza 
oddziela ją tylko wąski wał zbudowany z piasku i żwiru.  

Półwysep Oamaru – znany z występowania niebieskookich pingwinów i lwów morskich. W 
klifach zbudowanych z eoceńskich i oligoceńskich wapieni można obserwować poziomy law 
poduszkowych, które są zapisem dawnej aktywności wulkanicznej i zastygania lawy w 
warunkach podmorskich. Każda „poduszka”, o średnicy od kilkunastu do kilkudziesięciu 
centymetrów, zbudowana jest z bazaltu otoczonego powłoką szkliwa wulkanicznego. 

Moeraki boulders – olbrzymie septarie (konkrecje ilasto-żelaziste lub margliste ze 
spękaniami wypełnionymi kalcytem) o średnicy dochodzącej do 3 m można oglądać na plaży 
Koekohe. Powstały one w wyniku procesów wczesnej diagenezy głębokomorskich 
mułowców paleoceńskiej formacji Moeraki. Obecnie są one wypreparowane z tych skał w 
wyniku działania fal. Podobne konkrecje zostały ostatnio znalezione na wybrzeżu na 
wysokości plaży Gooch, gdzie tkwią w obrębie utworów wyniesionego w czasie ostatniego 
trzęsienia ziemi dna morskiego (sierpień 2017r., 7.8 w skali Richtera).  

Dunedin (119,6 tys. mieszkańców) – miasto nad Zatoką Otago na wschodnim wybrzeżu 
Wyspy Południowej. Jego nazwa pochodzi ze szkockiego i oznacza Edynburg. Znajdują się 
tam liczne domy w stylu szkockim, jak również Baldwin Street, najbardziej stroma ulica 
świata (o długości 359 metrów) o nachyleniu do 38% (różnica poziomów między jednym 
końcem a drugim wynosi prawie 70 metrów). 

Nocleg w Dunedin 
 
10 DZIEŃ (11.02.2018, niedziela)  
Dunedin – Curio Bay – Cathedral Cave – Slope Point – ujście rzeki Mataura – Invencargil  

Curio Bay (kopalny las jurajski) – na platformie abrazyjnej w Zatoce Curio odsłaniają się 
zsylifikowane pnie jurajskich drzew iglastych i paproci drzewiastych, większość w 
przyżyciowej pozycji. Las zachował się w tak doskonałej formie dzięki gwałtownemu 
pogrzebaniu przez spływ materiału piroklastycznego. W pobliskim klifie występuje jeszcze 
kilka młodszych poziomów lasu, które zapisują okresy odrodzenia lasu i ponownego 



zniszczenia w okresach zwiększonej aktywności wulkanicznej. Platforma o zachodzie słońca 
okupowana jest przez kolonie pingwinów i lwów morskich. 

Cathedral Cave – jaskinia dostępna jest tylko w czasie odpływu od strony plaży Waipiti 
(południowo-wschodnie wybrzeże Wyspy Południowej). Została utworzona w klifie 
zbudowanym z jurajskich piaskowców.  Składa się z dwóch korytarzy założonych na 
pionowych spękaniach i sukcesywnie powiększanych w wyniku abrazji.   

Slope Point (46.40.40S, 169.00.11E) – najbardziej na południe wysunięty punkt Wyspy 
Południowej, oddalony o 4800 km od bieguna południowego i 5100 km od równika. Ze 
względu na ekstremalne warunki pogodowe region ten jest prawie niezamieszkany. Znajduje 
się on pod wpływem silnego wiatru południowo-zachodniego, który niesie zimne arktyczne 
powietrze i powoduje, że rosnące tam drzewa są silnie pochylone. 

Ujście rzeki Mataura – jest to piaszczystodenna rzeka meandrująca uchodząca do Cieśniny 
Foveaux. Docierając do wybrzeża zakręca tworząc duży meander i płynąc jeszcze przez ponad 
6 km równolegle do niego. Ten ujściowy odcinek tworzy lagunę rozszerzającą się ku 
wschodowi, która często nazywana jest Toetoes Estuary. Od morza oddziela ją piaszczysty 
półwysep, który u nasady ma 500 m szerokości, przesmyk zapewniający wymianę wód ma 
tylko 100 m szerokości.  Nazwa rzeki pochodzi od czerwonawej barwy jaką nieraz przybierają 
wody rzeki wskutek drenowania wód obszarów bagiennych i torfowisk zajmujących znaczną 
część Równiny Awarura. Od wiosny do późnego lata równina ta jest miejscem lęgowym wielu 
gatunków wędrownych ptaków brodzących. Jest to także obszar najbardziej urodzajnych 
terenów rolniczych. 

Invercargill (51 tys. mieszkańców) – wysunięte najbardziej na południe miasto Nowej 
Zelandii i zarazem jedno z najbardziej wysuniętych na południe miast na świecie. Położone 
jest na szerokim płaskowyżu Southland, nad rzeką Oreti, 18 km na północ od Bluff, miasta i 
portu wysuniętego najbardziej na południe na Wyspie Południowej.  

Nocleg w Invencargil 
 

11 DZIEŃ (12.02.2018, poniedziałek)  
Invencargil – Te Anau – Zatoka Milforda – Te Anau 

Milfiord Sound – jest jednym z najpiękniejszych fiordów położonych w południowo-
zachodniej części Wyspy Południowej, w obrębie Parku Narodowego Fiordland. Fiord ten 
wcina się 15 km w głąb lądu i jest typową U-kształtną doliną polodowcową. Ma głębokość 
300 m i otoczony jest pionowymi ścianami o wys. 1200 m. Tak znaczna deniwelacja 
spowodowana jest stałym podnoszeniem lądu (2 mm/rok). Powierzchniowa warstwa słodkiej 
wody ma miąższość 3 m i przeciwdziała rozwojowi morskich alg i wodorostów.  

Jezioro Te Anau (region Fiordland) – jest jednym z 11 dużych jezior polodowcowych po 
wschodniej części Alp Południowych, drugim pod względem powierzchni jeziorem Nowej 
Zelandii (po Jeziorze Taupo) i największym pod względem objętości słodkich wód. 
Powierzchnia wód jeziora znajduje się na wysokości 210 m n.p.m. Maksymalna głębokość 
wynosi 417 m, co oznacza, że część jego dna położona jest 226 m p.p.m. Jezioro ma przebieg 
południkowy, ale zachodni brzeg urozmaicają trzy duże fiordy (północny, środkowy i 
południowy) – są to jedyne fiordy lądowe Nowej Zelandii. Zasilane jest przez wiele rzek, w 
tym największą – Eglinton. Jedyną rzeką uchodzącą z jeziora jest Waiau, która płynie na 
południe do jez. Manapouri. 

Nocleg w Te Anau 
 



12 DZIEŃ (13.02.2018, wtorek)  
Te Anau – Mossburn – Queenstown – Albert Town – Haast  

Jezioro Wakatipu – trzecie co do wielkości i zarazem najdłuższe (80 km) jezioro Nowej 
Zelandii położone jest również w regionie Fiordland. Ma charakterystyczny zygzakowaty 
kształt, zasilane jest głównie wodami rzeki Dart, a drenowane rzeką Kawarau, wypływającą z 
niego na wschód od Queenstown. Dla wielu jezior tego obszaru charakterystyczne są seiche, 
czyli fale stojące wywołane na jeziorach lub półotwartych zbiornikach wodnych przez silne 
wiatry i/lub głęboką zmianę w ciśnieniu barometrycznym, an przykład, oscylacje poziomu 
wody na jeziorze Wakatipu wynoszą ok. 10 cm i pojawiają się średnio co 25 min. Poza tym 
wiele jezior (np. Wakatipu, Wanaka, Hawea, Te Anau, Manapouri, Tekapo) jak i fiordów (np. 
Milford Sound, Doubtful Sound) regionu Fiordland zagrożonych jest rozwojem tsunami 
będących następstwem osuwisk i obrywów skalnych wywołanych trzęsieniami ziemi.  

Alpy Południowe – pasmo górskie w zachodniej części Wyspy Południowej z najwyższym 
szczytem – Cooka (3754 m n.p.m.). Powstały w wyniku kolizji dwóch płyt litosfery – 
przesuwającej się na zachód płyty pacyficznej z przemieszczającą się na północ/północny-
wschód płytą australijską. W wyniku tego zbieżnego, ale jednocześnie skośnego ruchu płyt 
powstał Uskok Alpejski, który biegnie u podnóża Alp Południowych, po ich zachodniej 
stronie. Od ok. 22 mln lat wstecz uskok ten funkcjonował głównie jako uskok przesuwczy, a 
wielkość przemieszczenia wschodniej części obecnej Nowej Zelandii względem zachodniej 
szacowana jest na ok. 480-500 km. 5 mln lat temu, w wyniku zmiany układu naprężeń, na 
uskoku zaczął dominować ruch pionowy prowadząc do wynoszenia Alp Południowych. 
Szacuje się, że sumaryczne podniesienie wynosiło ok. 20 000 m, ale było kompensowane 
erozją. Uskok ten nadal jest bardzo aktywny, a wielkość przemieszczenia określana jest 
obecnie na 30 mm/rok w poziomie i 5 mm/rok w pionie.  Względny ruch płyt odpowiedzialny 
jest również za powstanie systemu równoległych do siebie uskoków w północnej części 
Wyspy Południowej (Marlborough Fault System). I tu właśnie, w lutym 2011 r., miało miejsce 
jedno z najtragiczniejszych w skutkach (185 ofiar) w ostatnich latach trzęsień ziemi. Jego 
epicentrum znajdowało się na wschodnich wybrzeżach wyspy, w pobliżu Christchurch. 
Efektem trzęsienia było nie tylko przesunięcie mas skalnych na uskoku, ale również 
upłynnienie 200 tys. ton pyłów, co wywołało dodatkowe ruchy podłoża. 

Nocleg w Haast 
 

13 DZIEŃ (14.02.2018, środa)  
(Haast – Lodowiec Fox, Lodowiec Franciszka Józefa – Greymouth 
Lodowiec Fox i Lodowiec Franciszka Józefa – lodowce typu alpejskiego, klimatu 
umiarkowanego morskiego, znajdujące się w Alpach Południowych. Jako jedne z nielicznych, 
kończą się w obszarze lasu deszczowego na wysokości ok. 300 m n.p.m. Lodowiec Fox 
zasilany jest przez cztery lodowce, których obszar źródłowy położony jest na wysokości 2600 
m n.p.m. Generalnie w ostatnich 100 latach lodowiec podlegał recesji, ale w latach 1985-
2009 notowano jego transgresję z maksimum wynoszącym 1 m tygodniowo w 2006 r. Z kolei 
Lodowiec Franciszka Józefa bierze swój początek w rozległym polu firnowym położonym na 
wys. 2500 m n.p.m. W ciągu ostatnich 100 lata czoło tego lodowca uległo 3 km recesji. 

Nocleg w Greymouth 
 

 
 
 
 



14 DZIEŃ (15.02.2018, czwartek)  
Greymouth – Punakaiki (Pancake rocks) – Picton – Cieśnina Cooka – Wellington 

Pancake Rocks (Punakaiki) – ostańce utworzone w wyniku wietrzenia chemicznego i abrazji 
na zachodnim wybrzeżu Wyspy Południowej. Swoją nazwę zawdzięczają strukturze skał. 
Poziomo zalegające warstwy wapienia rozdzielone są cienkimi warstwami mniej odpornych 
mułowców. Utwory te tworzyły się na dnie morza, ale dopiero 100 tys. lat temu zostały 
wyniesione na powierzchnię. Powstałe wówczas spękania masywu skalnego spowodowały 
powstanie skalnego labiryntu.   

Nocleg w Wellington  
 

15 DZIEŃ (16.02.2018, piątek)  
Wellington – Wulkan Taranaki (PN Egmont) – New Plymouth – Hamilton 

Wulkan Taranaki (Park Narodowy Egmont) – aktywny stratowulkan położony w południowo-
zachodniej części Wyspy Północnej, o wysokości 2518 m n.p.m. Wytworzył on jeden z 
najbardziej symetrycznych na świecie stożków wulkanicznych. Jest najmłodszym z trzech 
wulkanów występujących na półwyspie Taranaki.  
 

16 DZIEŃ (17.02.2018, sobota)  
Przejazd na lotnisko w Auckland 

14:40 Wylot z Auckland do Dohy (Katar)  
22:10 Przylot do Dohy  
 

17 DZIEŃ (18.02.2018, niedziela)  

01:45 Wylot z Doha do Warszawy 
5:45 Przylot do Warszawy 
 

Zakończenie warsztatów 


