
Sarkvidékek
(az Arktisz és Antarktisz)

Az  Északi-sarkvidék  az  Arktisz.  A  Déli-sarkvidék  az  Antarktisz.  Mindkettő  a
sarkkörökön belüli  területeket  jelenti.  Mindkét sarkvidék közepén, a 90.  szélességi  fokon
található a sarkpont.

Közös jellemzőik: mindkettő zord, hideg vidék. Télen a Nap hónapokig fel sem kel (a
sarkpontokon 6 hónapig),  ezért  éjszaka  van.  Nyáron  a  Nap hónapokig  nem nyugszik  le,
(nappal van), de a napsugarak alacsony hajlásszöge miatt, alig melegszik fel a levegő.

Északi sarkvidék, az Arktisz

Nevét a felette látható  Sarkcsillagról, az Arktosz csillagképről kapta. Hatalmas, kb.
27 millió km²-nyi, szigetekkel tagolt tengeri terület ez. Az itt lévő Jeges-tengert, óceánnak is
szokták nevezni, mert a tengerek közül ez a legnagyobb. Víz alatti hegyláncok tagolják 4000-
5000 méter mély vízét. 

Felszínét pár méter vastag jég borítja, a szigetek gleccsereiről leváló úszó jéghegyek
és 10-12 m vastagságú  jégszigetek. Az éghajlat állandóan fagyos,  téli  középhőmérséklete-
30--40°C.  Kis  számú  lakossága  kutatókból  és  vadász-halász  őslakókból  áll.  Az  északi
szélesség 90. foka a sarkpont, amit először 1909-ben az amerikai Robert Peary ért el.

Déli-sarkvidék, az Antarktisz

A Déli-sarkvidék kontinense. Neve az „ante-Arktisz”, azt jelenti, hogy az Arktisszal 
ellentétes sarkvidék. 13,9 millió km² területű, jéggel fedett, magasra emelkedő szárazföld.

Felfedezése,  kutatása:  már  az  ókorban  feltételezték  egy  déli  kontinens  létezését.
Először a XVI. századi török hajós, Piri Reis térképén jelent meg. A déli földrész létezése
XVIII. század végén,  James Cook expedíciója után vált bizonyítottá.  A Déli-sark, vagyis a
déli szélesség 90. foka, 2804 m magasan fekszik. Ezt először a norvég Roald Amundsen érte
el  1911-ben.  A  pár  héttel  később  odaérkező  angol  Robert  Scott kapitány  a  visszaúton
társaival együtt megfagyott. A múlt század közepétől kezdődően, Antarktiszt és környékét,
több nemzet itt létesített kutatóállomásain kb. 1000-1500 kutató tanulmányozza.   

Természeti adottságai: ez a Föld legnagyobb átlagmagasságú kontinense (2600 m).
Felszínét 95%-ban 2000−4000 m vastag jégtakaró fedi, amely egyben Földünk legnagyobb
édesvízkészlete. Jégpáncélja széléről tábla alakú jéghegyek válnak le, és úsznak a tengerben.
A fokozódó üvegházhatás miatt, világméretű felmelegedés várható, így tovább csökkenhet a
sarkvidéki jégtakarók vastagsága. Ha ez a jégtömeg elolvadna, a világóceán szintje 70-80 m-
rel megemelkedne. Legnagyobb magassága a Vinson-csúcs, 4897 m.

Vulkánjai: aktív vulkánjai közül ma is működik az Erebus (4023 m).
Éghajlata:  az  Antarktisz  a  Föld  leghidegebb  kontinense,  sarkvidéki  (poláris)

éghajlatú. Itt mérték az abszolút hidegrekordot Földünkön: −89,2°C-ot. Szinte állandó sarki
szelei, akár 250 km/órával fújnak. Nagyon kevés a csapadék, a lehulló hó azonnal jéggé fagy.

Növényzete: a jégmentes sziklákon csak mohák, zuzmók és moszatok élnek.
Állatvilága: sokkal gazdagabb, pingvinek, fókák, rozmárok, bálnák, halak, madarak

tömegei élnek itt.
Ásványkincsei: ősi kőzeteiben sok értékes ásványkincs van, pl. szén, vasérc, arany,

ezüst, kőolaj, földgáz, uránérc, de ezeket egyelőre nem tudják kiaknázni.
Jegyezd meg ! 
Ez a hatodik kontinens, a béke kontinense. Nemzetközi egyezmények értelmében, itt

nincsenek atomkísérletek, katonai támaszpontok. E területet gazdasági tevékenységre nem,
csakis tudományos, békés célokra lehet hasznosítani.


