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Таємнича Антарктида

🌊 Антарктида — це, безперечно, найзагадковіший та найнедоступніший 
континент на Землі. Єдиний континент без корінного населення, на 
якому водночас зосереджено 60% запасів прісної води та найсухіша 
пустеля на нашій планеті.

100 млн років тому Антарктида мала 
тропічний клімат і була вкрита густими 
лісами, а до нашого часу дійшла у вигляді 
білої крижаної пустелі. Хоча насправді ця 
“пустеля” сповнена життя. В Антарктиді 
мешкають величезні кити, симпатичні 
тюлені, кумедні пінгвіни. А все це 
різноманіття життя тримається на 
мікроскопічних мешканцях Південного 
океану — зоопланктоні (криль), 
фітопланктоні (мікроводорості) та 
бактеріях.

🍃 Наземна частина Антарктики теж не зовсім біла. На крижаному 
континенті існують 2 види справжніх судинних рослин та величезне 
різноманіття мохів, що подекуди утворюють цілі зелені оази. 
Дослідженням цих унікальних мешканців крижаного континенту 
займаються науковці з усього світу й Україна належить до цього 
елітного клубу.
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Найперша дослідницька станція з’явилась в 
Антарктиді у 1898 році, а зараз їх налічується 70 і 
належать вони 29-ти країнам. Найпівденнішою є 
станція Скотта-Амундсена, а найбільшою — 
американська станція Мак Мьордо, на якій 
одночасно може перебувати 1250 людей. До свого 
місця роботи полярники дістаються криголамами та 
літаками, в межах континенту пересуваються на 
спеціальних снігоходах та тракторах, а між 
антарктичними островами — на невеличких човнах-
зодіаках.

Українська дослідницька станція 
розташована на острові Галіндез у 
Морській Антарктиці. Зимувальний загін, 
що перебуває на станції протягом року, 
налічує 12-14 осіб і включає біологів, 
метеорологів, геологів, механіка, кухаря, 
системного адміністратора тощо. 

Українські біологи досліджують адаптації рослин та тварин до 
суворих умов Антарктиди та вплив змін клімату на наземні та 
морські екосистеми. Також займаються пошуком потенційно 
корисних речовин (біорозвідкою) та розробкою плану охорони 
природи Антарктики. 

� Україна посідає гідне місце серед країн, що проводять дослідження 
світового класу і, навіть зараз, попри війну, робота на станції триває, а 
міжнародні зобов’язання виконуються.
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🌏
Tajomná Antarktída

🌊 Antarktída je nepochybne najzáhadnejším a najneprístupnejším kontinentom na 
Zemi. Jediný kontinent bez pôvodného obyvateľstva, ktorý zároveň obsahuje 60 % 
zásob sladkej vody a najsuchšiu púšť našej planéty.

Pred 100 miliónmi rokov mala Antarktída tropické 
podnebie a bola pokrytá hustými lesmi a do našej 
doby dospela v podobe bielej ľadovej púšte. Aj 
keď v skutočnosti je táto „púšť“ plná života. V 
Antarktíde žijú obrovské veľryby, roztomilé tulene, 
vtipné tučniaky. A celú túto rozmanitosť života 
podporujú mikroskopickí obyvatelia Južného 
oceánu – zooplanktón (kril), fytoplanktón 
(mikroriasy) a baktérie.

🍃 Suchozemská časť Antarktídy tiež nie je úplne biela. Na ľadovom kontinente sa 
vyskytujú 2 druhy pravých cievnatých rastlín a obrovská rozmanitosť machov, ktoré 
na niektorých miestach tvoria celé zelené oázy. Štúdiu týchto jedinečných 
obyvateľov ľadového kontinentu sa venujú vedci z celého sveta a Ukrajina patrí do 
tohto elitného klubu.

Vôbec prvá výskumná stanica v Antarktíde sa objavila v roku 
1898 a dnes je ich 70 a patria 29 krajinám. Najjužnejšia je 
stanica Scott-Amundsen a najväčšia je americká stanica 
McMurdo, do ktorej sa naraz zmestí 1250 ľudí. Polárni 
bádatelia sa na svoje pôsobisko dostanú pomocou ľadoborcov 
a lietadiel, pohybujú sa v rámci kontinentu na špeciálnych 
snežných skútroch a traktoroch a medzi antarktickými 
ostrovmi na malých člnoch zodiac.
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Ukrajinská výskumná stanica sa nachádza na 
ostrove Galindez v prímorskej Antarktíde. Zimný 
oddiel, ktorý je počas roka na stanici, tvorí 12-14 
ľudí a sú v ňom biológovia, meteorológovia, 
geológovia, mechanici, kuchári, správcovia 
systému atď. 

Ukrajinskí biológovia skúmajú adaptácie rastlín a živočíchov na drsné 
podmienky Antarktídy a vplyv klimatických zmien na suchozemské a morské 
ekosystémy. Venujú sa tiež vyhľadávaniu potenciálne užitočných látok 
(bioprospekcia) a vypracovaniu plánu ochrany antarktickej prírody.

� Ukrajina zaujíma dôstojné miesto medzi krajinami, ktoré vykonávajú výskum na 
svetovej úrovni a aj teraz, napriek vojne, práca na stanici pokračuje a medzinárodné 
záväzky sú splnené.

Слова:

Континент – Kontinent

Антарктида – Antarktída

Найзагадковіший – Najzáhadnejší

Густий – Hustý

Ліс – Les

Прісна – Sladká

Вода – Voda

Речення: 

Антарктида найзагадковіший континент на 
Землі – Antarktída je najzáhadnejší 
kontinent na Zemi.

Антарктида була вкрита густими лісами – 
Antarktídu pokrývali husté lesy.

60 відсотків прісної води зосереджено в 
Антарктиді. - 60 percent sladkej vody je 
sústredených v Antarktíde.


