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Географски положај Арктика

• Арктик- северна поларна 
област око Северног 
пола у оквиру изотерме 
од 10°С.

• Обухвата: Северни 
ледени океан, острва 
Нову Земљу, 
Шпицбершка острва, 
Медвеђе острво, Франц-
Јозефову земљу, 
Новосибирска острва, 
Франклинов архипелаг 
са Бафиновом земљом и 
Гренландом.



Географски положај Арктика

• Грчка реч ἀρκτικός 
(arktikos)- север

• Најсевернији 
делови европског, 
азијског и 
америчког копна

• Површина: 26 
милиона km², 
заједно копно (30%) 
и море



Откриће Северног пола

• Американац Роберт 
Пири открио је Северни 
пол 6. априла 1909. 
године

• Белешка у дневнику: 
“Око мене нема више 
севера, истока и запада. 
У свим правцима се 
налази само југ. Један 
поларни дан и једна 
поларна ноћ овде је 
читава година.“



Природна обележја-
Северни ледени океан

• Северни ледени океан ја најмањи и најплићи океан на 
Земљи

• Обале су веома разуђене

• Око 2/3 арктичких области захвата Северни ледени 
океан, који је највећим делом прекривен релативно 
танким леденим слојем. 

• Температура воде на површини износи око -1 °C, зимске 
ваздушне температуре се спуштају до - 40 °C, а у летњним 
месецима се крећу од 0 до 1 степен. 

• Испод површине леда температура морске воде расте до 
4 на дну океана. 



Северни ледени океан

• У кратком летњем периоду санте не рубу океана се 
отапају, ломе и пливају као специфично лакше по 
површини океана. 

• Одломљене ледене брегове носе морске струје. Некада 
су те ледене санте представљале велику опасност за 
пловидбу, јер су ношене хладним поларним струјама 
допирале до северног дела Атлантика. 

• Тако је у северном Атлантику настрадао некада највећи 
путнички брод Титаник 1912. године, који је превозио 
путнике из Европе у Америку. 

• Пловидбу северним поморским путем олакшава утицај 
топле Голфске струје, која температуру океана знатно 
ублажава до луке Мурманск.



Острва Арктика



Клима Арктика

• Падавине се излучују само у облику снега, 

• 100-200mm падавина

• Арктик има поларну климу, која је веома хладна. 

• Најхладније је у Верхојанску око -68 степени и 
Ојмјакону до -78 степени, јер су то области Сибира.



Гренланд

• 2,2 милиона km²

• 4/5 ледени 
покривач

• Инландајс-
континентални 
ледник

• Просечна 
дебљина леда-
1500m

• Највиши врх-
Ваткин бјерг, 
3700m





Живи свет Арктика

• Тундра- лишајеви, маховине, траве

• Животиње: поларна лисица, поларни 

зец, поларни медвед

• Водене животиње: морж, кит, фока, 

рибе (бакалар, харинга)



Становништво Арктика

• Због неповољних услова за живот, 
насељеност Арктика је веома слаба

• 100.000 Инуита (Ескима) на Гренланду, 
Аљасци, северу Канаде и североистоку 
Сибира (Чукотско полуострво)

• Лапонци (Сами) насељавају север 
Скандинавског полуострва

• Јакути и Чукчи насељавају Сибир

• Становништво се бави риболовом и 
ловом на моржеве, фоке и китове, као и 
узгојем ирваса, који дају месо, млеко и 
крзно



Природно богатство Арктика

• Бројна налазишта руда

• Налазишта нафте и 

природног гаса у 

северним деловима 

Аљаске, Канаде и Сибира 

и на плитком дну 

Северног леденог океана



Насеља Арктика

• Насеља настала на 
местима 
експлоатације 
природних ресурса

• Највећи град и лука 
на Арктику је 
Мурманск на северу 
Скандинавског 
полуострва и 
припада Русији



Власништво над Арктиком?

• Ниједана држава према међународном праву 

нема право власништва над Северним полом

• Земље које излазе на Северни ледени океан 

(Русија, Канада, САД, Норвешка и Данска) имају 

право да користе ексклузивну економску зону до 

370 km од своје обале



Извори фотографија
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• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arctica_surface.jpg
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• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Circumpolar_coastal_human_population_distribution_ca._2009.png

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/ArcticLocationMap2.png
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• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Eskimo_Family_NGM-v31-p564.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Satturituq_Bay_5_2000-08-22.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Ursus_maritimus_Steve_Amstrup.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Greenland_eastcoast.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Greenland_scenery.jpg
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