
  

ANTARKTIDA



  

Antarktida – penktasis pagal plotą žemynas. Plyti aplink Pietų ašigalį. Žodis 
Antarktida arba Antarktika reiškia „priešingas Arktikai“, šiauriausiai Žemės rutulio 
sričiai. Tai šalčiausias, labiausiai vėjuotas, nuošaliausias ir mažiausiai ištyrinėtas 
žemynas.

Antarktidos plotas yra apie 13,2 mln. km² (13 979 000 km² su šelfiniais 
ledynais ir prie jų prisišliejusiomis salomis), t. y. 2,7 mln. km² didesnė už Europą.

Kadangi žemynas yra ašigalio rajone, čia susiformavo stora ledo danga, 
kurios vidutinis storis apie 2000–3000 metrų, o rytinėje dalyje iki 4500 metrų. 
Vidutinis Antarktidos aukštis kartu su ledu (2040 m) yra trigubai didesnis už kitų 
žemynų. Tik 2,4 % žemyno nėra apledėję. Dėl šio ledo sluoksnio Antarktida 
laikoma aukščiausiu planetos žemynu. Aukščiausia vieta – 4776 m Vilkso 
(Wilkes) Žemėje.

Antarktidos klimatas – šalčiausias visoje Žemėje. Oro temperatūra žemyno 
gilumoje žiemą nukrenta iki –80°C, o vasarą pakyla iki –30°C. Šilčiausi 
pakrančių regionai vasarą įšyla iki 0°C. Antarktida yra pats šalčiausias žemynas 
todėl, kad Saulės spinduliai pasiekia jos paviršių įstrižai. Be to, ledas atsispindi 
~90% Saulės radiacijos, ir spinduliai išsisklaido erdvėje, nesušildę žemės.

Antarktidoje įsikūrusioje Vostoko stotyje užfiksuota ir žemiausia temperatūra 
Žemėje - tai −89,2 °C.



  

     

Antarktidoje nėra jokios 
vyriausybės, nes ji 
nepriklauso jokiai valstybei, 
nors yra valstybių, reiškiančių 
pretenzijas į šį žemyną.



  

Istorija

Įsitikinimas, kad toli pietuose egiztuoja didžiulis žemynas Terra Australis, 
atsirado dar Ptolemėjo, pasiūliusio idėją išlaikyti visų žinomų sausumos masyvų 
simetriją, laikais (I a.) Vaizduoti didžiulį masyvą pietuose buvo įprasta 
žemėlapiuose, tokiuose kaip XVI a. turkų Piri Reiso žemėlapyje. Dar vėlyvajame 
XVII a., tyrinėtojams atradus, kad Pietų Amerika ir Australija nėra Antarktidos 
dalis, geografai tikėjo Antarktidos žemyną esant gerokai didesnį nei jis yra iš 
tikrųjų.

Europietiškuose žemynuose ir toliau buvo žymima ši hipotetinė žemė, kol 
kapitono Džeimso Kuko laivai, Resolution ir Adventure, praplaukė Antarktidos 
Ratą 1773 m. sausio 17 d., 1773 m. gruodį ir 1774 m. sausį, tačiau greičiausiai 
niekada nebuvo priartėjęs prie Antarktidos krantų mažiau nei 120 km. 
Pirmaisiais pamačiusiais Antarktidos krantus daugelio organizacijų laikomi 
Fadėjus Belingshauzenas, Rusijos imperiatoriškasis laivynas kapitonas, ir jo 
įgula.



  

Belingshauzeno ekspedicija

1819 m. laivais „Vostok“ ir „Mirnyj" buvo suorganizuota rusų antarktinė 
ekspedicija, kuriai vadovavo Michailas Lazarevas, laivo “Mirnyj” kapitonas ir 
Fadėjus Belingshauzenas, vadovavęs laivui “Vostok”. Pagrindinis ekspedicijos 
tikslas buvo legendinė Pietų Žemė, žemynas, kurio tiek metų ieškojo pasaulio 
jūrininkai. 1819 metų lapkričio mėnesį “Vostok” ir “Mirnyj” pasiekė Rio de 
Žaneirą. Po to ekspedicija keliavo toliau. Pietuose rusų keliautojų laukė tas pats 
kaip ir Džeimso Kuko vadovaujamų laivų: apšalo lynai, o burės tapo panašios į 
metalo lakštus. 1820 metų sausio 28 dieną “Vostok” ir “Mirnyj” pasiekė 69°25’ 
pietų platumos. Virš laivų ratus suko daugybė poliarinių paukščių. Viskas rodė, 
kad netoliese yra žemė. Tą dieną Rusijos jūrų keliautojai pamatė Antarktidą. Dar 
porą kartų tą antarktinę vasarą laivai “Vostok” ir “Mirnyj” perkirto Pietų poliaratį ir 
stengėsi nuplaukti kiek galima toliau. Vasario 18 dieną jie beveik priplaukė prie 
“ledinio žemyno”. Vietos, kurią jie pasiekė, koordinatės – 69°06’ pietų platumos 
ir 15°52’ rytų ilgumos. Greta plytėjo Antarktidos žemyno krantas, kuris kiek 
vėliau buvo pavadintas Princesės Regnhilės Krantu. Antarktinei vasarai 
pasibaigus laivai “Mirnyj” ir “Vostok” nuplaukė iš poliarinių vandenų į Australiją. 
Belingshauzenas ir Lazarevas neabejojo, kad didžiulė ledo storymė, kurią jie 
matė 1820 metų sausio 28 dieną, – tvirta žemė, tačiau tai reikėjo patvirtinti 
nenuginčijamais įrodymais. 1821 m. ekspedicija vėl buvo priartėjusi prie 
Antarktidos ir matė žemyno pakrantę.



  

Išsilaipinimas

Pirmasis žmogus, kuris išsilaipino Antarktidoje, buvo prancūzas Žiulis 
Diumon – d'Urvilis (Jules Sébastien César Dumont d'Urville; 1790-1842). Jis tai 
padarė 1840 metais.

Pirmasis Pietų polių 1911 m. gruodžio 14-ąją pasiekė norvegas Roaldas 
Amundsenas (1872-1928). Po mėnesio, 1912 m. sausio 18-ąją, Pietų ašigalį 
pasiekė anglas Robertas Falkonas Skotas. Amundsenas buvo pasiėmęs daug 
šunų, kurie tempė roges. Robertas Skotas pasiėmė arklių, elektrinių rogių, bet 
keliauti nei jomis nei arkliais nepavyko. Šunų jis turėjo mažiau negu 
Amundsenas. Pasiekę pietų ašigalį, Skotas ir Amundsenas keliavo atgal. Bet 
Skoto ekspedicija žuvo likus 11 mylių kelio iki stovyklos. Tik po 8 mėnesių 
atrasta beveik visai užpustyta jų palapinė, šalia buvo įsmeigtos slidžių lazdos. 
Dabar ten pastatytas paminklas šiai ekspedicijai. Paskutinis R.Skoto įrašas 
buvo: „Dėl dievo, neapleiskite mūsų artimųjų“.

R.Amundseno žygis buvo pakartotas tik 1957 m. pabaigoje, kai Pietų ašigalį 
pasiekė Naujosios Zelandijos alpinistas Edmundas Hilaris, kuris keliavo 
specialiai pritaikytais traktoriais.



  
Roaldas Amundsenas

Fadėjus Belingshauzenas



  

Gyvūnija

Mėlynasis banginis



  

Didysis kalmaras



  

Ruoniai



  

Ruonio mažylis



  

Ruonis po vandeniu



  

Jūrų liūtai



  

Imperatoriškieji pingvinai



  



  



  

Adelės pingvinai



  



  

Antarktinis pingvinas



  

Tyrimų stotis
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