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Откриће и истраживање Антарктика

•Прва европска истраживања 
јужних мора око Антарктика 
у 18. веку

• 1771. године Џејмс Кук 
посетио Јужну Џорџију и 
Јужна Сендвичка острва

• 1911. године Руал Амундсен 
први стигао на Јужни пол

•Џејмс Рос, британски 
официр и истраживач

• 1912. године Роберт Скот, 
енглески морепловац

Руал 
Амундсен Роберт Скот



Међународна година геофизике

• 1957-1958. година

• 12 држава се укључило у 
међународне програме истраживања 
Антарктика

•Изграђено 55 истраживачких станица

•Бројна открића у вези са леденим 
покривачем, климом, живим светом 
и природним ресурсима



Име, географски положај и величина

•Антарктик- јужна поларна област

• Грчка реч ἀνταρκτικός (antiarktikos)- супротно од 
Арктикa

•Област око Јужног пола до 58°S 

•Удаљеност од других континената:

• Јужна Америка- 1100 km, 

•Аустралија-3700 km, 

•Африка 4200 km

•Површина: 13.176.727 km², 

са околним острвима 14,2 милиона km²



Главне географске одлике

•Ненасељеност

•Удаљеност од 
осталих 
континената

•Велика надморска 
висина

•Огромна 
површина под 
ледом



Природна обележја

•Део старог копна Гондване

•Просечна надморска висина 2200 m

•Источни део је висораван, на западу 
су планине

•Планине су наставак Анда

•Највиши масив Винсон (4897 m)



Ледени покривач

•Ледени покривач-
инландајс

•Највећа дебљина на 
западу континента, у 
Земљи Марије Берд (4335 
m)

•Само 2% није под ледом

•Запремина леда око 30 
милиона km3

• 70% слатке воде на Земљи

•Да се лед отопи, ниво 
Светског мора порастао 
би око 80 m



Кретање леденог покривача



Клима Антарктика

•Најхладнији и најветровитији простор на Земљи

•Температура током целе године испод 0°C

•Најхладнији континент

•Најнижа температура ваздуха (Апсолутни 
минимум) -89,2°C, 21. јул 1983. године у руској 
станици „Восток“

•Позитивна температура (2°C) само лети 
(децембар-фебруар) на северу Грахамове земље 

•Мала количина падавина- испод 200 mm

•Веома јаки ветрови- до 300 km/h



Клима Антарктика



Биљни свет Антарктика

•Ретка 
вегетација-
лишајеви и 
маховине



Животињски свет Антарктика

• Мали број животињских врста

• 20 врста птица: пингвини и 
албатроси

• Пингвини живе у огромним 
колонијама

• Највећи сисар антарктичких вода је 
кит

• Више врста фока: морски лав, 
морски слон, Веделова фока, 
морски леопард



Животиње Антарктика



Становништво 
Антарктика

•Не постоје стална 
насеља

•Боравак људи 
привремен, због 
истраживачког 
рада, риболова и 
туризма



Природна богатства и привреда Антарктика

•Налазишта угља, сребра, злата, молибдена, 
мангана, гвожђа, бакра и олова

•Лов на китове (сало, месо)

•Туризам (различита интересовања туриста) 



Истраживачке станице на Антарктику

•Антарктик није стално насељен

•Није у власништву ниједне државе

•Привремени становници- научници и китоловци

•У истраживачким станицама зими 1000, лети 4000 
људи

•Највећи број истраживачких станица имају Русија, 
Аргентина, Чиле, САД, Јапан, Кина, Велика 
Британија, Индија, Аустралија



Истраживачке станице на Антарктику

Државе са 3 или 
више 
истраживачких  
станица:

Аргентина 13
Русија 9
САД 5
Чиле 5
Кина 4
Јапан 4
Аустралија 3
Индија 3
В. Британија 3



Истраживачка станица 
„Амундсен-Скот“



Антарктик

• Антарктик – „насупрот 
Арктику“;

• Обухвата континент, Јужни 
океан и острва у њему;

• Јужни океан – делови Тихог, 
Атлантског и Индијског 
океана;

• Антарктида – последњи 
откривени континент, поч. 
19. века;

• Јужни  пол први осваја Руал 
Амундсен, децембра 1911;

• ледени покривач дебљине и 
до 4 km;

• Антарктида – „највиши“ 
континент, средња висина 
2040 m;

• најхладнији и најсуровији 
континент  (–89,2 C);

• озонска рупа;

• живи свет сиромашан 

• рудно богатство испод леда;

• нема сталног становништва;

• научноистраживачке базе, 

• не припада ниједној 
држави.



Извори фотографија
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Antarctica_%28orthogra

phic_projection%29.svg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Aan_de_Zuidpool_-
_p1913-160.jpg
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• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Scott_of_the_Antarctic_
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• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Antarctica_Without_Ice
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• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Marie_Byrd_Land.jpg

• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiserpinguine_mit_Jungen.jpg?usela
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• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lichen_squamulose.jpg

• http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/image/0012/30009/varieties/antarctic
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• http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/image/0004/30010/varieties/antarctic
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• http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/image/0005/30011/varieties/antarctic
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• http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/image/0006/30012/varieties/antarctic
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• http://sppiblog.org/wp-content/uploads/2012/09/antarctica.jpg

• http://d3lp4xedbqa8a5.cloudfront.net/s3/digital-cougar-
assets/AusGeo/2013/09/10/5574/ant07.jpg

• http://amurdoch.tripod.com/yr4/AntFoodWeb.JPG

• http://freestyleadventuretravel.com/adventuretravel13/wp-
content/uploads/2014/09/krill2.jpg

• http://www.grida.no/photolib/thumbs/0c67cdc9-0590-459e-a428-
1a1a34e811c3/medium/black-browed-albatross-thalassarche-melanophrys-
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• http://antarcticsun.usap.gov/AntarcticSun/science/images/SCAR_icecore.jpg

• https://static01.nyt.com/images/2009/04/13/business/energy-
environment/13green_600.jpg

• http://www.commondreams.org/sites/default/files/imce-
images/tourist_best_000272-01.jpg
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• http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/364/170/562_001.jpg
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• https://en.wikipedia.org/wiki/File:International_Geophysical_Year_in_1957.Japa
nese_sttamp_of_10yen.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Igylogo.jpg

• http://st.depositphotos.com/1705215/1242/i/950/depositphotos_12428368-
NORTH-KOREA-CIRCA-1958-A-stamp-printed-in-the-North-Korea-dedicated-
to-the-International-Geophysical-Year-Sputnik-1-shows-circa-1958.jpg

• http://www.ecophotoexplorers.com/images/antarctica/antarctica_map1.jpg



Хвала на 
пажњи!


