
Geografia klasa VIII i VIII A

Zapisz w zeszycie

Lekcja

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktydzie.

Zapoznaj się z prezentacjami

https://prezi.com/p/muhmkfjwt3vn/prace-badawcze-w-arktyce-i-antarktydzie/ 

https://view.genial.ly/5ebd4ffec8ee9d0ea2344547/presentation-prace-badawcze-w-arktyce-i-na-

antarktyce 

ZADANIE 1

Na podstawie prezentacji napisz 

a) w którym wieku dotarli pierwsi rudzie w te rejony

b) jaki Polak zdobył w ciągu  roku dwa bieguny

c) jaki jest zakres prowadzonych badań przez badaczy

d) jak nazywa się najnowocześniejsza niemiecka stacja badawcza w tym rejonie

 Badania obszarów podbiegunowych

Na mapie obszarów podbiegunowych można dostrzec wiele  nazw geograficznych łączących się

z nazwiskami lub imionami. Pochodzą one od pierwszych odkrywców tych terenów i są dowodem

uznania  dla  ich  osiągnięć.  Główny  okres  badań  obszarów  polarnych  przypadł  na  XIX  wiek

i początek  XX.

Poniżej przedstawiony jest krótki opis zdobywania biegunów Ziemi. Ze względu na trudne warunki

naturalne człowiek dotarł tam dopiero na początku XX wieku.

Za zdobywcę bieguna północnego uznaje się Amerykanina Roberta Edwina Peary’ego.  Był on

doświadczonym  badaczem  obszarów  północnych.  W latach  1893–1902  kilkakrotnie  przeszedł
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północną Grenlandię, poszukując dogodnego punktu do wyjścia na biegun północny. W kolejnych

latach  docierał  coraz  dalej  na  północ.  W 1906 roku  osiągnął  87°06’N  –  zaledwie  322 km  od

bieguna  północnego  –  ale  piętrzące się  lody  zmusiły  go  do  odwrotu.  Po  starannych

przygotowaniach  1 marca  1909 roku  wyruszył  z przylądka  Columbia  na  Wyspie  Ellesmere’a

oddalonego  o 766 km od  bieguna  północnego.  W wyprawie  brało  udział  siedmiu  Amerykanów,

duża  grupa  Eskimosów  (Inuitów),  a wyposażenie  rozłożone  na  19 sań  ciągnęły  133 psy.

Poszczególne  grupy pomocnicze  powracały  po  założeniu  składów z żywnością.  Po  osiągnięciu

87°47’ – 246 km od celu – zawróciła ostatnia grupa pomocnicza. Od tego punktu Peary wędrował

jedynie  ze  swoim  służącym  Matthew  Hensonem,  czterema  Inuitami  i pięcioma  saniami

zaprzężonymi w 40 psów. 6 kwietnia 1909 roku Peary po dokonaniu pomiarów stwierdził, że jest na

biegunie północnym. Wykonano fotografie, dokonano sondowania głębokości Oceanu Arktycznego

(stwierdzono,  że  głębokość  przekracza  2750 m)  i zatknięto  flagę  Stanów  Zjednoczonych.  Po

powrocie do kraju i obwieszczeniu zdobycia bieguna północnego powstał spór, gdyż amerykański

lekarz Frederick Albert Cook, uczestnik wielu wypraw w Arktyce i Antarktyce, ogłosił, że już rok

wcześniej 21 kwietnia 1908 roku zdobył biegun północny. Do dziś nie ma absolutnej pewności, kto

był  pierwszym  zdobywcą  tego  bieguna.  Przyjęło się  jednak  przypisywać  ten  wyczyn

R.F. Peary’emu,  gdyż komisja uczonych uznała,  że prawdopodobnie zbliżył się  on na odległość

3 km od bieguna (F.A. Cook na pewno nie dotarł tak blisko).

Badania Antarktydy rozpoczęły się dopiero pod koniec XIX wieku. Jedną z pierwszych wypraw

była belgijska ekspedycja na statku Belgica w latach 1898–1899. Wzięło w niej udział m.in. dwóch

Polaków – Henryk Arctowski i Antoni Bolesław Dobrowolski. W marcu 1898 roku statek wmarzł

w lody na Morzu Bellingshausena i uczestnicy wyprawy stali się pierwszymi ludźmi zimującymi na

Antarktydzie.  Członkiem  tej  wyprawy  był  też  F.A. Cook,  który  w 1909 roku  wszedł  w spór

o pierwszeństwo dotarcia  do  bieguna północnego.  Pierwszym oficerem na  Belgice  był  Norweg

Roald Amundsen. To on w latach 1910–1912 kierował norweską wyprawą, której uczestnicy jako

pierwsi  15 grudnia  1911 roku  dotarli  do  bieguna  południowego.  Miesiąc  później,  18 stycznia

1912 roku, do bieguna doszli uczestnicy angielskiej wyprawy dowodzonej przez Roberta Scotta.

Pięciu członków tej wyprawy, w tym Scott, zginęło z wyczerpania w drodze powrotnej. Wyprawa

poszukiwawcza odnalazła namiot, w którym były zamarznięte ciała trzech Anglików oraz dziennik

kapitana  Scotta.

Przeczytaj, jak dowódcy największego z wyścigów polarnych opisali moment dotarcia do bieguna

południowego.

Rankiem 15 grudnia [1911 r.] powitała nas piękna pogoda, jakby stworzona do zdobycia bieguna. 

(…)  O trzeciej  popołudniu  ze  wszystkich  sanek  zabrzmiało  jednocześnie:

– Stój!  –  jak  wykazywały  nasze  koła  pomiarowe,  staliśmy na  biegunie.  Cel  został  osiągnięty.



(…)  Z naszych  dotychczasowych  pomiarów  wynikało,  że  obóz  znajduje się  pod  89°54’30’’S.

Ponieważ jednak pogoda wyglądała na trwałą, a zapas żywności całkiem obfity,  postanowiliśmy

przebyć jeszcze pozostałe dziesięć kilometrów, by ustalić położenie geograficzne punktu możliwie

najbliższego  biegunowi  (…).

(…) Pogoda utrzymywała się nadal wspaniała,  choć niebo nie było zawsze zupełnie czyste.  Od

czasu do czasu pojawiała się nagle lekka mglista zasłona, by za chwilę znów zniknąć. Nie była

jednak dość gęsta, aby przesłonić zupełnie Słońce. Świeciło ono przez cały czas, zachodziły jednak

przy  tym  dziwne  zjawiska.  Zdarzało się,  że  przez  szereg  godzin  Słońce  nie  zmieniało  swej

odległości od horyzontu, następnie zaś robiło nagle jak gdyby skok. Przez cały dzień powtarzaliśmy

obserwacje co  godzinę.  Było  to  bardzo osobliwe wrażenie,  gdy człowiek – idąc  spać o szóstej

wieczorem, a wstając o dwunastej w nocy – widział Słońce wciąż na tej samej na pozór wysokości.

O szóstej rano, gdy znów kładł się spać, wysokość Słońca pozostawała w dalszym ciągu bez zmian.

Oczywiście ulegała ona pewnym wahaniom, ale zmiany były tak nieznaczne, że bez przyrządów nie

dałoby się ich wykryć. Na oko wyglądało to tak, jak gdyby Słońce krążyło dookoła nieba wciąż

w tej  samej  odległości  od  widnokręgu.

(…)  Po  zakończeniu  uroczystego  posiłku  na  biegunie  zaczęły się  przygotowania  do  powrotu.

Ustawiliśmy mały jedwabny namiot (…). Wewnątrz pozostawiłem w małej sakiewce list do króla

Norwegii, zawierający wiadomość o tym, co zostało dokonane. Droga do domu była daleka, mogły

jeszcze  zajść  okoliczności  uniemożliwiające  nam  osobiste  przekazanie  wiadomości  o naszej

wyprawie.

Oprócz  tego  pozostawiłem  krótki  list  do  kapitana  Scotta,  który  według  wszelkiego

prawdopodobieństwa pierwszy odnajdzie ten namiot. 

(Żródło: )

17  stycznia  1912 roku  kapitan  Scott  wraz  z czterema  współtowarzyszami  dotarł  do  bieguna

południowego. Oto zapis z jego dziennika.

Wtorek,  16  stycznia  [1912 roku].  Obóz  nr 68.  Wysokość  9760 stóp.  Temperatura  –31°C  (…).

Południowy  pomiar  wykazał  89°42’  i pełni  dobrej  myśli  wyruszyliśmy  popołudniu  dalej,

spodziewając się,  że jutro staniemy u celu. Mniej więcej w drugiej  godzinie marszu bystre oczy

Bowersa odkryły coś, co wziął za kopiec; zaniepokoiło go to, zdecydował jednak, że jest to pasmo

nawianego  śniegu.  Pół  godziny później  odkrył  czarną  plamę na  linii  naszego marszu,  wkrótce

przekonaliśmy się, że nie mogła być ona naturalnym zjawiskiem śnieżnego krajobrazu. Idąc dalej

stwierdziliśmy, że była to czarna flaga przymocowana do drążka od sań; obok ślady obozu, koleiny

sań i nart idące w różnych kierunkach oraz wyraźne tropy wielu psów. Wiedzieliśmy już wszystko.

Norwegowie  wyprzedzili  nas  i pierwsi  doszli  do Bieguna.  Spotkało  nas  straszne  rozczarowanie

i jest  mi  niewymownie  przykro  za  moich  wiernych  towarzyszy  (…).  Jutro  musimy  dojść  do



Bieguna  i natychmiast  wracać  z jak  największą  szybkością.  Wszystkie  nasze  marzenia  prysły;

powrót będzie nużący. Schodzimy w dół – zapewne Norwegowie znaleźli lepszą drogę. 

Czy zadanie wykonałeś

a) samodzielnie

b) z małą pomocą

c) z dużą pomocą

Zadania odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl
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