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8 ARKTÍDA 

Arktída (Arktis, severná arktická polárna oblasť) zahŕňa územie na severnej pologuli 
okolo severného pólu. Jeho názov pochádza z gréčtiny, keďže leží pod severným súhvezdím 
Veľkého medveďa (medveď je po grécky arktos). Za hranicu arktickej oblasti sa považuje nie 
len severná polárna kružnica (66° 32' s.š), teda oblasť s rozlohou 12 180 000 km², ale aj 
klimatická hranica tvorená júlovou izotermou 10° C, ktorá sa približne kryje so severnou 
hranicou lesa (rozmedzie tundry a tajgy). V takýchto hraniciach má Arktída rozlohu  26 
400 000 km². Z toho zaberá more 18 500 000 km² a 7 900 000 km² ostrovy a pevniny. 
Najbližšie k severnému pólu leží grónsky mys Morrisa Jesupa (83° 40' s.š). Z ostrovov sú 
najväčšie Grónsko (2 130 750 km²) a Arktické súostrovie Kanady (1 405 000 km²) 
v americkej Arktíde, Nová zem (81 375 km²), Špicbergy (63 80 km²) a Zem Františka Jozefa 
(16 100 km²) v európskej Arktíde, Novosibírske ostrovy (38 400 km²), Severná zem (37 560 
km²) a Wrangelov ostrov (7 270 km²) v ázijskej Arktíde. Samotný Severný ľadový oceán má 
rozlohu 14 056 000 km² a maximálnu hĺbku 5 450 m. V oblasti severného pólu je pokrytý 
vrstvou kompaktného ľadu. Ľadové kryhy prenikajú na juh až za 70° s.š. Hĺbka oceánu pod 
severným pólom je 4 087 m. 

Klíma v Arktíde je veľmi studená a zasahuje hlboko do vnútrozemia krajín ležiacich po 
obvode Arktídy (Rusko, Kanada). Vplyv mora a jeho prúdov je pozitívny, keďže umožňuje 
oteplenie aj v oblasti severného pólu v lete na 1 až 3° C. V zime tu klesajú teploty na hodnotu 
-35 až -40° C. Extrémne teploty v zime sú posunuté južnejšie do oblastí subarktickej 
kontinentálnej Sibíri (Ojmjakon -78° C), Kanady (Fort Good Hope -78,2°C) a Grónska (-62° 
C). Zrážky dosahujú v Arktíde hodnotu 100 – 300 mm ročne. Územie Grónska je pokryté 
ľadovcovým štítom na ploche 1 830 000 km² a Arktické súostrovie Kanady na ploche 155 000 
km². 

Na nezaľadnených častiach pevniny sa nachádzajú večne zamrznuté pôdy s vegetáciou 
tundry (machy, lišajníky, zakrpatené kríky ai.), ktorá prechádza smerom na juh do pásma 
subarktickej tajgy. 

Živočíšstvo je na pevnine chudobné kvalitatívne aj kvantitatívne. Vyskytuje sa tu 
medveď ľadový, líška polárna, zajac, sob, karibu, vodné vtáctvo ai. Veľa živočíchov žije 
v mori (veľryby, mrože, tulene, tresky, slede). 

V Grónsku sa nachádza najväčší a najsevernejšie ležiaci národný park sveta, 
Severovýchodné Grónsko (972 001 km²).          

Arktída je osídlená veľmi riedko v okrajových oblastiach Inuitmi (Eskimákmi), 
Laponcami, Nencami, Jakutmi, Čukčami a prisťahovalcami z iných oblastí, ktorí sa živia 
lovom sobov a inej zveri, rybolovom, ale aj ťažbou nerastných surovín. Najsevernejším 
sídlom celej Arktídy a sveta je Alert (82º 30' s.š.) na Ellesmerovom ostrove v Arktickom 
súostroví Kanady. 

Ekonomicky sa využívajú iba okrajové časti oceánu, ktoré slúžia na už spomínaný 
rybolov. V Arktíde sa za pomerne náročných podmienok ťažia rôzne nerastné suroviny, napr. 
ropa na Aljaške, ropa a zemný plyn v Kanade, ropa a iné nerastné suroviny v Rusku, čierne 
uhlie na Špicbergoch apod. Arktída má značný význam v doprave, keďže cez ňu prechádzajú 
významné diaľkové letecké linky. 



96 

Pri objavovaní Arktídy boli postupne realizované tieto cesty: 
 
870 – 930 Vikingovia osídlili Island 
982   vikingský moreplavec Erik Červený objavil Grónsko 

okolo roku 1000 - vikingský moreplavec Leif Eriksson pristál na 
severoamerickej pevnine (pravdepodobne na Newfoundlande) 

1596 Holanďan W. Barents priplával k Špicbergom, objavil Medvedí 
ostrov a Zem kráľa Karola 

1872 – 1874 Rakúšan J. von Payer objavil Zem Františka Jozefa 
1903 – 1906 Nór R. Amundsen sa prvý preplavil cez severozápadný priechod 
1909 (6. 4.) Američan R. Peary dosiahol severný pól 
1912 – 1924 Dán K. Rasmussen preskúmal Grónsko a severné pobrežie Kanady 

a Aljašky 
1913 Rusi G. Sedov a V.Vize spresnil obrysy západného pobrežia Novej 

zeme 
1929 – 1930 účastníci nemeckej výpravy na čele s A. Wegenerom prví 

prezimovali na ľadovom vrchole v strede Grónska 
1958 (3. 8.) americká ponorka Nautilus (SSN – 571) dosiahla severný pól 

podmorskou cestou  
1977 (17. 8.) sovietsky atómový ľadoborec Arktika dosiahol severný pól 
2007 (2. 8.) dva ruské batyskafy MIR - 1 a MIR - 2 sa po prvýkrát v histórii 

ponorili na dno oceánu pod severným pólom a umiestnili tu ruskú 
vlajku z nehrdzavejúcej titánovej zliatiny  
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Obrázok 14 Arktída – fyzická mapa 
 

 


