Lądolody są istotnym papierkiem lakmusowym przeszłych i obecnych zmian klimatycznych na Ziemi. Stanowią one również
istotny czynnik wpływający na klimat ponieważ magazynują znaczne ilości wody i pokrywają rozległe obszary kontynentów.
Wiedza na temat ich zmienności w czasie i przestrzeni pozwala na tworzenie modeli glacjologicznych rzucających światło na
wahania klimatu w przeszłości.
Współczesne lądolody na Antarktydzie i Grenlandii umożliwiają bezpośrednie obserwacje ich dynamiki z zastosowaniem
różnorodnych narzędzi badawczych od analiz samego lodu po techniki satelitarne. Dotychczasowe wyniki badań dowodzą
znacznych zmian ich masy, zasięgu oraz szybkości płynięcia lodu. Zachowanie się lądolodów jest uwarunkowane ich interakcjami
z warunkami klimatycznymi oraz podłożem, na którym spoczywają. Właściwości podłoża (warunki termiczne lodu i osadów,
ilość wody w podłożu) determinują szybkość płynięcia lądolodu. W warunkach gdy lód i podłoże znajdują się w punkcie
topnienia razem z dużą ilością wody, obniżającej tarcie, dochodzi do szybkiego ruchu lodu na skutek deformacji osadów lub
poślizgu lodu po podłożu. Zapis tych procesów i związanych z nimi warunków, świadczących o dynamice lodu, jest zachowany w
strukturze i teksturze osadów (glin lodowcowych) formowanych pod lądolodem.
Dotychczasowe badania jakościowe glin lodowcowych umożliwiły powiązanie różnych cech sedymentologicznych osadów z
odpowiednimi procesami i warunkami, w wyniku których były one formowane. Jednakże opisowy charakter tych cech utrudnia
precyzyjną rekonstrukcję dynamiki lądolodów. Szczególnie jest to istotne w kontekście dawnych lądolodów ponieważ
dysponujemy jedynie ich zapisem kopalnym w postaci sekwencji osadów.
Głównym celem naukowym projektu jest dyferencjacja warunków i mechanizmów formowania glin subglacjalnych oraz
dynamiki lądolodu na podstawie zapisu wielkości odkształceń w mikro- i makroskali w glinach lodowcowych. Badania te
wykorzystują szereg nowoczesnych metod analizy cech sedymentologicznych osadów, włączając w to również eksperymenty
laboratoryjne naśladujące warunki panujące pod lądolodem podczas formowania glin lodowcowych. Projekt skupia się na
ilościowym podejściu do analizy warunków i procesów zapisanych w osadach. W ramach badań spodziewamy się określić
różnice ilościowe między procesami formowania glin oraz zmienności dynamiki lądolodu na podstawie cech
sedymentologicznych osadów. Ten projekt nawiązują do obecnych zainteresowań geologii glacjalnej, dotyczących rozpoznania
procesów depozycji i deformacji pod współczesnymi i dawnymi lądolodami oraz ich dynamiki z zapisu sedymentacyjnego. W
tym projekcie jest proponowane nowe podejście do zagadnienia procesów subglacjalnych i dyferencjacji dynamiki lądolodu z
zapisu sedymentacyjnego. Rzuca on nowe światło na właściwości glin, ich opis, interpretację i klasyfikację. Jest to szczególnie
istotne w rekonstrukcjach paleoglacjologicznych oraz również w rekonstrukcjach paleoklimatu. Badania te również stanowią
ważny krok w kierunku zastosowania analiz ilościowych do interpretacji procesów subglacjalnych, wpisując się tym samym w
szeroko rozumiany nurt badań polegających na kwantyfikacji zjawisk przyrodniczych.

