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Summary 

In this search thesis is processing of all informations about all southern continent, 

Antarctica. In the first part are general familiarization and localization. In the next part 

the geological evolution of continent itself is illustrated and then continental glaciers are 

discussed in detail. On geologic part tie together part geomorphologic relief, which 

describes five Antarctica territories. Subsequently is described climate and factors, which 

impact to Antarctica since past till today. Next part describes hydrology of Antarctica and 

all hydrological system. In the next two sections are itemized incident flora and fauna 

populating of the ice continent. Next section is devoted to research of the stages and 

organization. The last section treat of the main environmental problems – Global warming, 

defective Ozone Hole and endangered flora and fauna. At the close are appreciation after-

acquired piece of knowledge and meaning of Antarctica for Earth Global ecosystem. 

Keywords: Global warming, Ozone Hole, Milankovitch cycles, glaciers, 

Antarctic Circumpolar Current, Thermohaline Circulation, EPICA, Gulf Stream 

 

Anotace 

V předložené rešeršní práci je zpracování veškerých informací o celém jižním 

kontinentu, Antarktidě. V první části je obecné seznámení a lokalizace. V další části 

je nastíněn geologický vývoj a podrobně rozpracovány ledovce. Na geologickou část 

navazuje část geomorfologická, která popisuje pět oblastí Antarktidy. Následně je popsáno 

klima a faktory, které ji ovlivňují od minulosti dodnes. Další část popisuje hydrologii 

Antarktidy a celý hydrologický systém. V následujících dvou kapitolách je rozepsána 

vyskytující se flóra a fauna obývající tento mrazivý kontinent. Další kapitola je věnována 

výzkumným stanicím a organizacím. Poslední kapitola pojednává o environmentálních 

problémech a to o globálním oteplování, narušené ozónové vrstvě a ohrožené fauně a flóře. 

V závěru je zhodnocení nabytých poznatků a významu Antarktidy pro globální ekosystém 

Země. 

Klí čová slova: globální oteplování, ozónová díra, Milankovičovy cykly, ledovce, 

Antarktický cirkumpolární proud, termohalinní cirkulace, EPICA, Golfský proud
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1 ÚVOD 

Nízké teploty, vichřice, sníh a led. To je Antarktida. Krásná, ale zároveň i krutá. 

Je to domov mnoha zvířat, přesto pro člověka by na ní byl život zcela nemožný. 

Polární oblasti jsou však pro člověka velice důležité, protože právě v ledu se ukrývá 

historie a zároveň budoucnost naší planety. Zůstávají tedy před námi otázky. Do jaké míry 

nás ovlivňují polární oblasti? Co se stane, až všechen led zmizí? Nastane další doba ledová 

nebo budou na Zemi panovat vysoké teploty? Dají se vůbec tyto otázky zodpovědět 

s naprostou jistotou? Ani sami vědci nevědí a tak stále bádají v těchto na první pohled 

pustých krajinách. 

Ve své práci se podrobně věnuji Antarktidě, jižnímu ledovému kontinentu a to hned 

z několika pohledů. V první kapitole ji lokalizuji a vyměřuji celkovou plochu, 

kterou zabírá. Ve druhé kapitole se věnuji geologii, kde je nastíněn geologický vývoj, 

čím je Antarktida charakteristická a samozřejmě nesmějí chybět ledovce – jejich vznik, 

typy, z čeho se skládají, morfologická činnost nebo jak vzniká led na mořské hladině. 

Ve čtvrté kapitole popisuji celou její geomorfologii, jak se člení do oblastí, nejvyšší 

vrcholy a pohoří nebo ostrovy, které ji náleží. Pátá kapitola pojednává o definici klimatu 

a počasí, čím jsou ovlivňovány a jak klima vypadalo v kvartéru. Z čehož vyplývá, 

že nechybí ani Milankovičovy cykly. Šestá kapitola je zaměřena na hydrologii, tedy 

na oceány, moře, jezera, Antarktický cirkumpolární proud či termohalinní cirkulaci. 

V této kapitole se nabízí otázka, zda ledovce mohou být považovány za zásoby pitné vody. 

V sedmé a osmé kapitole popisuji vybranou flóru a faunu, která je rozdělena 

na suchozemskou a mořskou. Jedná se o snad všemi oblíbené tučňáky, hravé tuleně, 

klidné velryby nebo dravé kosatky. Devátá kapitola pojednává o vybraných výzkumných 

stanicích a organizacích, jež na Antarktidě bádají. Desátá kapitola je pak věnována 

samotným environmentálním problémům, které nejde jen tak přehlížet a přímo volají 

po rozumném řešení. Nejedná se o nic jiného než o zrychlující se globální oteplování, 

neustále ztenčující se stratosférickou ozónovou vrstvu a naopak zvětšující 

se troposférickou nebo jak je třeba chránit živočichy proti vyhynutí. 

Cílem mé práce je poukázat na všechny krásy živé a neživé přírody Antarktidy, 

faktory, které ji ohrožují a zodpovězení základních otázek týkajících se významu 
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pro globální ekosystém Země. Práce by měla sloužit široké veřejnosti a všem zájemcům 

o tyto problematiky. 
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2 METODIKA PRÁCE 

Jelikož jsem na Antarktidě nikdy nebyla, jedná se tedy pouze o rešeršní práci. 

Metodikou mé bakalářské práce bylo využívání zdrojů z odborné literatury, 

časopisů a populárně naučné literatury. Jelikož jsem všechny potřebné informace a obrázky 

nenašla v tištěné podobě, obrátila jsem se i na internetové zdroje. Většina informací byla 

v českém jazyce a malou část jsem překládala z anglického jazyka. 

Odbornou literaturu jsem použila převážně u geologie, klimatu a počasí 

či u hydrologie. Přesně se jedná o geologický vývoj, ledovce, klima v kvartéru, oceány 

a moře obklopující Antarktidu, Antarktický cirkumpolární proud a termohalinní cirkulace 

aj. Jsou to tedy knihy Fyzická geografie I. a II., Meteorologie, Stručné dějiny planety Země 

a Oceánografie. Samotné obrázky pak z knih Podivuhodný svět, Paleoclimatology, 

Global Environments through Quaternary a Reconstructing Quaternary Environments. 

Populární literaturu jsem použila na některé kapitoly jako je klima a počasí 

(definice, klima na Antarktidě dnes), hydrologie (jezero Vostok), veškerou flóru a faunu, 

paleoklimatický a geologický výzkum (Neumayerova výzkumná stanice II. a Mac Town) 

a environmentální problémy. Jedná se o knihu Arktida a Antarktida. 

Internetové zdroje jsem použila hlavně na obrázky nebo na geomorfologii. 

Nejvíce jsem čerpala z českých stránek National Geographic (geomorfologie, 

flóra a fauna), Vesmír (Milankovičovy cykly), anglických stránek EPICA 

(paleoklimatický a geologický výzkum), Wikipedia (obrázky) aj. 
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3 LOKALIZACE A ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Antarktida (Antarktis) se rozkládá kolem jižního pólu. Dá se říci, že je téměř 

symetrická. Rossovo a Weddelovo moře, což jsou z velké části ledem vyplněné zálivy 

a Antarktický poloostrov, tuto symetrii ruší (Internet 12). 

Rozlišujeme 2 části – antarktickou oblast a Antarktidu, jako vlastní kontinent 

(obr. 1). Antarktické oblasti zahrnují přilehlé nejjižnější části Atlantského, Indického 

a Tichého oceánu s řadou ostrovů či souostroví, říká se tomu tzv. antarktická oceánská 

konvergence. Tato konvergence je linie, která obvykle probíhá mezi 60° až 50° jižní šířky 

a vymezuje dosah studené povrchové mořské vody, kde je nižší salinita. Tento jev je 

důsledkem letního tání ledu a probíhá od pobřeží na sever (Internet 12). 

 
Obr. 1 Satelitní snímek (Internet 5) 

 

Antarktida má celkovou rozlohu 51, 9 mil. km2. Tato rozloha je však velice 

komplikovaná šelfovými ledovci, které tvoří většinou pobřeží Antarktidy a vyplňují 

mořské zálivy (obr. 2). 

− plocha Antarktidy s ledovci zhruba: 14 108 000 km2 

− plocha Antarktidy bez ledovců: 13 209 000 km2 

− celková rozloha ostrovů: 89 000 km2 

− pobřežní čára: 30 000 km (Internet 12) 
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Obr. 2 Geografická mapa (Internet 5) 
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4 GEOLOGIE 

4.1 Geologický vývoj 

Před mnoha sty miliony lety v období prvohor (paleozoikum, 300 – 340 mil. let) byl 

na Zemi pouze jeden obří prakontinent Pangea (obr. 3), který omýval ohromný oceán 

Panthalassa. Uprostřed tohoto obrovského prakontinentu bylo mělké moře – Tethys, 

které se působením sil v plášti Země zvětšovalo. Tyto síly způsobily i trhlinu na severu 

prakontinentu, což byl zárodek dalšího oceánu – dnes Atlantiku (MacDougall, 2004).  

Pangea se tedy začala pomalu rozpadávat asi před 220 miliony lety. 

Tímto rozpadem vznikly 2 menší celky a to na severu Laurasia a na jihu Gondwana. 

Laurasia pro nás dnes představuje Severní Ameriku a Evropu s Asií. Gondwana a Laurasia 

se také rozpadly a to tak, že části Gondwany putovaly na sever, takže se z nich staly dnešní 

Jižní Amerika, Afrika a Indie. Oceán Tethys také nezůstal beze změn – postupně se začal 

uzavírat a vzniklo z něj Středozemní moře, kdežto Atlantik se rozšiřoval, aby získal 

podobu dnešního Pacifiku (MacDougall, 2004).  

 
Obr. 3 Pangea (MacDougall, 2004) 

 

Gondwana se nalézala přibližně v místech, kde je dnes Antarktida. Klima však bylo 

mírné a ve čtvrtohorách (kvartér, 1, 6 nebo 1, 8 – 2 mil. let) zde vládlo subtropické 

podnebí, které bylo milióny let domovem velkého množství druhů fauny a flóry. 

Antarktida se stala chladným kontinentem díky oddělení a přemístění Jižní Ameriky 
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na sever, kde vznikl dnešní Drakeův průliv a začal zde proudit studený proud. 

Dnešní teploty na Antarktidě dosahují od – 50° C do – 27° C (MacDougall, 2004). 

 

4.2 Obecná charakteristika 

Opravdu dominujícím geologickým prvkem Antarktidy je pevninský ledovec, 

při jehož roztátí by hladina moří stoupla o cca 60 m. Tyto ledovce vznikly ve středních 

a svrchních třetihorách (terciéru, 65 – 1, 8 mil. let). Antarktida je součástí antarktické 

desky, která je tvořená jak kontinentálním tak i oceánským typem kůry (Internet 6). 

Pevninské (kontinentální) ledovce se označují také jako ledovcové plató. 

Největší kompaktní ledovcové plató se vyskytuje právě na Antarktidě – zabírá plochu asi 

14 mil. km2 a mocnost se pohybuje kolem 4, 5 km. Ledovcová masa zatěžuje její podklad 

tak, že je většina kontinentu pod mořskou hladinou. Antarktida se označuje jako nejvyšší 

kontinent Země (Stürmerová, 2007). 

4.3 Ledovce 

4.3.1 Led na mořské hladině 

Říká se, že voda zamrzá už při 0 °C, ale u mořské vody je tomu jinak, protože sůl 

snižuje bod mrazu. Mořská voda zamrzá při teplotě – 1, 9° C, salinitě 35‰ 

a hustotě 1, 028. Mořský led ještě obsahuje zbytky plynů, vody a různé nečistoty – jeho 

hustota je tedy 0, 857 – 0, 920 (čistý 0, 91676). Obsah solí v ledu závisí hlavně na jeho 

stáří a rychlosti krystalizace. Když se led bude rychle tvořit, tak bude obsahovat více soli 

a při velmi rychlém tvoření se na povrchu vytvoří solné výkvěty. Závisí přitom na míře 

rozvlněné hladiny, sněžení, salinitě nebo zásobě tepla ve svrchní i hluboké vrstvě vody. 

Sůl se začne vylučovat až jeho postupným stárnutím (vertikální difúze). Mořský led má 

proto vertikálně členitou až stébelnatou texturu (je porézní a snadno zlomitelný). Starý led 

má obvykle našedlou nebo namodralou barvu a je méně slaný, kdežto nový led má barvu 

čistě bílou (Netopil et al. 1984). 
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,,Jestliže část mořské vody zmrzne, je koncentrace solí ve zbývající části vody stále 

vyšší a vyšší. Tato směs, zvaná sole, je proto těžší než normální mořská voda a klesá 

do hloubky. Do hlubin ovšem nikdy neklesne všechna. Produkce ledu bývá zpravidla 

rychlejší, takže část sole obklopí a v ledu uvězní. Jakmile sole začne prosakovat ledem, 

začnou se v ledu tvořit labyrinty různě velkých a vzájemně propojených kanálku. 

Poréznost a lomivost mořského ledu je tedy způsobena solemi“ (Stürmerová, 2007).  

Led na mořské hladině se tvoří takto: Nejdříve se vytvoří drobné krystalky, 

které volně plavou na hladině. Do pohybu je dostává vlnění a vítr. Vlnění a vítr krystalkům 

znemožňují vytvořit souvislou plochu (např. jako na rybníku), takže se ledové krystalky 

pouze shlukují v ledovou tříšť a ta se na hladině jen těžko pohupuje. Když teplota klesne, 

vytvoří se větší chuchvalce. Tyto ledové útvary se o sebe vlněním otírají a obrušují – tím 

mění svůj tvar na oblé ploché útvary s válečkovitým okrajem. Byly nazvány 

omeletovým ledem, protože se shora podobají omeletě (Stürmerová, 2007). 

Jestliže mořská voda zmrzne na hladině, která je klidná, krystalky na hladině rychle 

zmrznou na souvislý tenký ledový film tzv. nilas. Vrstva ledu pomalu přirůstá na spodní 

ploše jako na jezeře nebo rybníce (Stürmerová, 2007). 

Mořský led se rovněž tvoří pouze ze sladké vody, protože v ledových krystalech je 

místo pouze pro molekuly vody (částečky solí jsou větší). Vlastnosti ledu však nemají vliv 

na jeho mocnost. Mořské proudy a vítr mohou led vrstevnatě stlačit na několik metrů 

vysoké ledové kry, které neprolomí ani ledoborec, což je speciální plavidlo, jehož vnější 

plášť odolává vysokým tlakům lámaného ledu (Stürmerová, 2007). 

Na konci zimy dojde na jižní polokouli k maximálnímu rozšíření ledu (24 mil. km2 

z toho 20 mil. km2 připadne na antarktické moře a moře Arktidy 4 mil. km2). 

Celková rozloha ledů se snižuje na severní polokouli na konci zimy na 22 mil. km2 

(Netopil et al. 1984). 

Tabulový led je termín, který určuje souvislý ledový pokryv, který má mocnost 

až do 2, 5m. Může dojít k jeho rozbití trhlinami (působením silnějšího větru vanoucího 

z pevniny) a ke vzniku ledových polí. Změnou směru větru, ale i vlněním a dmutím se led 
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láme a kupí v ledovou návrš (hummocks). Ledová návrš se při tání rozpadá a vzniká 

ledová tříšť – drift (Netopil et al. 1984).  

Při tání ledu blíže k pólu odtaje jen jeho svrchní část a během další zimy vznikne 

nová další vrstva ledu z vody a sněhu. Tato vrstva musí nejprve překrystalizovat, aby z ní 

mohl vzniknout led. Postupem času se takto vytváří víceletý led s mocností větší než 10 m 

(pack ice). Ten pokrývá jak Severní ledový oceán, tak i pobřeží a zálivy na Antarktidě. 

Při rozpínání a smršťování změnou teploty ledu, účinku větrů, proudů a dmutí dochází také 

k rozbití jeho pole a ke vzniku trhlin (kanálů). Ledové kry a tříště se transportují 

z polárních oblastí do nižších zeměpisných šířek pomocí mořských proudů a větru 

(Netopil et al. 1984). 

Velké ledové kry (icebergy, ledové hory) jsou na jihu antarktickým ledovcovým 

štítem. Antarktické icebergy mají svislé stěny a mohutnou plochu o rozloze několika 

desítek km2 (obr. 4). Je to tabulový typ hor. Tyto kry se odlamují z pevninského ledovce, 

který odtéká plošně v šířce několika stovek kilometrů z ledovcového štítu 

(Rossova ledová bariéra, 900 km). Vyčnívá nad hladinu do výše až 100 m 

a pět šestin až šest sedmin jsou pod hladinou (Netopil et al. 1984).  

          
Obr. 4 Iceberg v Jižní Georgii (Internet 3) 

 

 

 

 



Silvie Strakošová: Antarktida jako fenomén světové ochrany přírody 
 
 

2010                                                                                                                                      10 
 

4.3.2 Morfologická činnost ledovců 
 

Ledovce se tvoří nad sněžnou čárou. Ve vyšších zeměpisných šířkách 

a vysokohorských oblastech modelují reliéf. V kvartéru (pleistocén), kdy byly ještě 

dozvuky Alpínského vrásnění spojené s vulkanismem a velmi proměnlivé klima 

(doby ledové a meziledové), ledovce pokrývaly rozsáhlé oblasti severní i střední Evropy 

a Severní Ameriky. V reliéfu zanechala jejich erozní a akumulační činnost typické tvary 

(Horník et al. 1986). 

V průběhu léta sníh neroztává, ale postupně se mění ve firn  (firnový led) 

a v posledním stádiu na ledovcový led (bude se zvyšovat jeho hustota). Tento jev probíhá 

na územích s negativní tepelnou bilancí. Při tvorbě ledu je důležitá relegace, což je 

částečné tání a následné zmrznutí spolu s působením tlaku nadložních vrstev 

(Horník et al. 1986). 

Pokud ledovcová hmota poroste, bude ze svého místa vzniku vytlačována 

a gravitačně přesouvána až pod sněžnou čáru. Ledovce se rozlišují podle velikosti a reliéfu 

(Horník et al. 1986). 

− Ledovce pevninské: Mají mocnost až 4 000 m, nacházejí se kromě Antarktidy 

také na severní polokouli Země (v Grónsku). 

− Ledovce plošné: Neboli ledovce norského typu, mají mocnost 100 – 1 000 m 

a můžeme je najít ve vrcholových oblastech plochých hornatin. 

− Ledovce horské: Mají mocnost několik desítek až stovek metrů 

(výjimečně 1 000 m) a ty vyplňují deprese a údolí horských masívů 

(Horník et al. 1986). 

a) Modelační činnost horských ledovců 

Závisí na různorodosti horského reliéfu a je velice rozmanitá. Tvary horského 

zalednění jsou morfologicky výraznější než tvary pevninských ledovců. Horský ledovec 

má většinou 2 části. 
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− Vyživovací oblast: Je to sběrná pánev, která leží nad sněžnou čárou a zaujímá 

hlavně pramenné mísy předledovcových toků. Ve sběrné pánvi se sníh hromadí 

ze srážek nebo padáním lavin z okolních svahů. Ledovcový led se z něj potom 

vytváří relegací. 

− Ledovcový jazyk: Neboli ledovcový splaz, je obvykle vypouklý na povrchu, 

zasahuje hluboko pod sněžnou čáru (ablační část ledovce) a z ledovcové brány 

(jeho čela) může vytékat tzv. ledovcový potok (Horník et al. 1986).  

Typy horských ledovců rozlišujeme podle celkového stupně zalednění a místních 

poměrů. 

− Údolní ledovec: Neboli alpský (zastoupen především v Alpách), má dobře 

vyvinutou vyživovací oblast a ledovcový jazyk. Vyplňuje tedy vyšší části 

horských údolí. 

− Dendritický ledovec: Nalézt ho můžeme ve vysokých asijských pohořích. 

Nemá pouze jednu vyživovací oblast, ale více a to po obou stranách údolí. 

Z obou stran údolí pak splývají ledovcové jazyky a ty se spojují s hlavním 

ledovcem. 

− Karový ledovec: Vyskytuje se hlavně v Alpách a Pyrenejích. Bývá označován 

také jako svahový ledovec, protože mu chybí typický ledovcový jazyk, který je 

pak zavěšen na svahu. Tento ledovec vyplňuje vyživovací údolí 

(deprese, které jsou vysoko položené) na údolních svazích. 

− Podhorský ledovec: Neboli piedmontní se nachází u dendritických ledovců 

(oblastí jejich vývoje). V těchto oblastech dochází k přestupování ledovců přes 

sedla a hřbety do sousedních údolí (tzv. ledovcová transfluence). Tyto ledovce 

se nakonec spojí v mohutný ledovcový krunýř. 

− Ledovec norského typu: Nalézt ho můžeme ve Skandinávii nebo na Islandě. 

Je plošný a vypouklý. Na okrajích má ledovcové splazy do údolí. Vytváří se 

na horských plošinách a tvoří přechod k pevninským ledovcům 

(Horník et al. 1986). 

Plocha izotermy 0° C má vliv na geomorfologické působení ledovce. Pokud se 

izoterma nachází pod ledovcem, má ledovec trvale zmrzlé podloží, suchou základnu 

a většinou nevznikají ledovcové tvary, pak je to tzv. chladný ledovec. Nachází-li se 



Silvie Strakošová: Antarktida jako fenomén světové ochrany přírody 
 
 

2010                                                                                                                                      12 
 

izoterma nad ledovcovou základnou, podloží nemá zmrzlé a je intenzivně glaciálně 

modelováno, jedná se o tzv. teplý ledovec (Horník et al. 1986). 

Horské ledovce krajinu modelují, zatímco pevninské ji spíše obrušují a ohlazují. 

Probíhají zde 4 jevy: 

− Ohlazování: Nebo také jiným slovem deterze, vzniká vlivem unášeného 

materiálu a to na dně a bocích ledovce tam, kde se ohlazuje ledovcové podloží. 

− Brázdění: Neboli exarace, je materiál spodní morény. Tento materiál se 

s ledovcem pohybuje a brázdí ledovcové podloží. 

− Odlamování: Říká se tomu také detrakce. Odlamování způsobuje velký tlak 

ledovce na horniny, které jsou pod ním rozpukané. Tyto odtržené kusy hornin 

se pak stávají součástí spodní morény. 

− Rozvolňování: Jinak také plucking. Při rozvolňování proniká voda do puklin 

v ledovcovém podloží. Voda při zmrznutí působí mechanicky tlakem 

na horniny (Horník et al. 1986). 

Horské ledovce mají povrch nerovný. Led je málo pružný a všechny jeho části se 

pohybují různou rychlostí. Pokud je na něm velké množství trhlin, pak je to proto, že jeho 

povrch není pokrytý silnou vrstvou suti z okolních svahů – svrchní morénou. Najdeme ho 

v místech, kde dochází k rozšiřování údolí, nebo když ledovec přechází přes jeho 

nevyrovnané dno. Vznikají zde tzv. ledopády. Ledopády jsou přes sebe přesouvající se 

ledové kry odděleny hlubokými trhlinami (Horník et al. 1986).  

Ledovcové jeskyně a mlýny mohou vzniknout, pokud voda z povrchu ledovce 

bude pronikat trhlinami do ledu. Hluboké mohou být až několik desítek metrů. Voda, která 

se dostane přes ledovcové jeskyně a mlýny na podloží ledovce, začne vytvářet prohlubně. 

Tyto prohlubně se po ústupu ledovce ukážou jako ledovcové obří hrnce 

(Horník et al. 1986).  

Když ledovec taje, voda z něj vytéká z ledovcové brány v jeho čele. 

Odtávání ledovce mohou zabránit větší ploché balvany na jeho povrchu, takže jsou 

na ledovém sloupu časem vyvýšeny v tzv. ledovcové stoly (Horník et al. 1986). 
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b) Modelační činnost pevninských ledovců 

Ledovcové údolí (trog) je základním erozním tvarem horského zalednění. 

Vzniklo přemodelováním preglaciálního říčního údolí. Pokud se dva ledovce spojí, 

pak vzniká vedlejší údolí a to ústí do hlavního. Visuté údolí vzniká po ústupu ledovce, 

pokud dna obou údolí nejsou ve stejné výšce (Horník et al. 1986).  

Charakter kotlinové prohlubně má kar . Tato prohlubeň je ze tří stran obklopena 

strmými skalními stěnami, které jsou vyživovací oblastí ledovce. Po ústupu ledovce jsou 

obvykle vyplněné vodou a dochází ke vzniku karových jezírek – plesa (Horník et al. 1986).  

Dlouhé a hluboké zálivy se nazývají fjordy , což je zvláštní případ ledovcového 

údolí. Fjordy vznikly přemodelováním říčních údolí splazy pevninských ledovců a jejich 

následným ponořením pod mořskou hladinu (Horník et al. 1986). 

Ledovcové sedimenty se nazývají morény. Pokud je materiál nezpevněný, je to till 

a jestli je zpevněný, tak je to tillit. Tyto sedimenty ledovce jsou velice tvarově rozmanité 

(Horník et al. 1986). 

− Morény pohyblivé (putují s ledovcem) 

− Morény uložené (zůstávají v terénu po ústupu ledovce) 

− Boční morény (val z úlomků hornin vytvořený po obou stranách ledovce) 

− Střední morény (místo spojení dvou ledovců a sloučení jejich morén) 

− Vnit řní morény (do ledovce se dostávají většinou trhlinami) 

− Čelní morény (koncová část ledovcového jazyka) 

− Morény ústupové (vznik při ústupu ledovce) 

− Svrchní moréna (silná vrstva suti na povrchu ledovce) aj. (Horník et al. 1986) 

U pevninského zalednění je typická čelní a spodní moréna nebo výjimečně 

náporová moréna. Tento zvláštní případ morény se tvoří tlakem ledovce v koncové části 

a ten deformuje podloží – pak dojde k nahrnutí sedimentů do valu. Na ledovci zanechává 

vyválcování a provrásnění. Ze souvkového materiálu vzniká spodní moréna. Povrch má 

plochý s výskytem drumlin ů (pahorky dosahující výšky maximálně 50 m a délky několika 

kilometrů) a když ledovec ustupuje, zanechá ve sníženinách močály a jezera, 
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jelikož podloží souvkové hlíny nepropouští vodu. Systémem valů v širokém pásu je 

tvořená čelní moréna (Horník et al. 1986). 

Na pohybu pevninských ledovců závisí hlavně přírůstek nového ledu a proti 

horským ledovcům je jejich pohyb značně pomalejší. Ledovec stagnuje, pokud se přírůstek 

nového ledu rovná úbytku (ablace) a pokud je úbytek větší než přírůstek, pak ledovec 

ustupuje (Horník et al. 1986). 

Hlavní příčinou pohybu pevninských ledovců je tlak ledovcové hmoty směrem 

z vyživovací oblasti, zatímco u horských ledovců to je sklon podloží a někdy se může 

pohybovat i proti sklonu reliéfu (Horník et al. 1986). 

Ve směru pohybu pevninský ledovec unáší erodovaný materiál spolu se staršími 

zvětralinami a také eroduje své podloží. Při tomto jevu vznikají ledovcové neboli 

glacigenní usazeniny. Usazeniny jsou petrograficky nestejnorodé, nevytříděné 

a nerozvrstvené (Horník et al. 1986). 

Deglaciace je jiný termín pro ústup nebo tání ledovce. Je to dlouhodobý proces, 

který trvá století až tisíciletí a souvisí s ním vznik řady tvarů. Tento jev je výsledkem 

převahy úbytku nad přírůstkem ledovcové hmoty a je většinou nerovnoměrný 

(vznik drumlinů a ústupových morén). V oblasti roztopených ledovců má reliéf chaotický 

charakter a to proto, že jsou zde časté sníženiny nebo vyvýšeniny, kde pak můžeme najít 

drobná bezodtoká jezírka oválného tvaru (Horník et al. 1986). 

Ústup ledovce ovlivňuje také klima a místní počasí. Sníh, který spadne na ledovec 

v letních měsících, je pro jeho existenci důležitější než srážky, které na něj spadnou 

v zimním období. Sníh zvyšuje reflexní kapacitu ledovce, takže sluneční paprsky, 

které dopadají na ledovec a zahřívají sníh, mohou být odraženy zpět do atmosféry 

(tím dojde ke zpomalení rozmrazování podkladu). To se také projeví zvýšeným odtáváním 

ledovcového ledu. Sluneční záření škodí ledovci v dnešní době jen málo, protože plocha 

ledovce je kryta velkou vrstvou sněhu (Stürmerová, 2007).  
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4.3.3 Pohyb ledovce 
 

Pohyb – jiným slovem také tečení ledovce, je jev, který pouhým okem sotva 

zpozorujeme. Ledovcový led se vlastní tíhou posunuje dolů do údolí. Rychlost tečení 

závisí na povaze ledovce, např. silně rozpukané ledovcové pole se o 1 metr posune během 

hodiny. Velké ledovce mohou doputovat až k moři (Stürmerová, 2007).  

,,Mocná masa ledovcového ledu vyvíjí na vnitřní struktury enormní tlak, 

který ledovcový led zvláční a přemění v tvárnou hmotu, podobnou keramické hlíně. 

Zvláčněná ledovcová hmota se tak může ukládat do vrstev. Na svahu poté horní vrstvy 

přetékají přes spodní vrstvy ledovce“ (Stürmerová, 2007). 

Občas se stává, že se odtékající led přesune přes pobřeží, plave nad šelfem 

a vznikne z něj tzv. šelfový led (obr. 5). Šelfový led dosahuje délky až několik set 

kilometrů a je předstupněm ledovcových ker (Stürmerová, 2007).  

    
Obr. 5 Ledový šelf Lazarey (Internet 12) 

 

Ledovcové kry vznikají stlačením ledovcového sněhu. Rozeznáváme 2 typy 

ledovcových ker: 

− odlamující se od pobřeží  

− plující po moři  

Ledovcové kraje (kry) , ale hlavně jejich části, se mohou ulamovat a padat do jezer 

nebo moří. Tento jev, který znemožňuje, aby ledovcové plató neustále narůstalo 

(a tím udržovalo rovnováhu kontinentálních ledovců), je označován jako telení ledovců. 

Takto mohou vznikat i rozsáhlé ledovcové hory. Z vody vyčnívá asi jen 10 až 20 % ledové 

hmoty a větší část je ukryta pod vodou. Viditelná část kry se nazývá freiboard. Ne vždy se 
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ledovcový led hned odlomí, ale mohou vzniknout kry, které volně plavou jako šelfový led 

po mořské hladině. Tyto kry jsou mnohem rozměrnější. Pokud se budou odlamovat kusy 

ledu od ledovcových tabulí, pak mohou vzniknout tabulové ledovcové kry. 

Telením ledovců se na Antarktidě uvolní až 2 000 mld. tun ledovcového ledu 

(Stürmerová, 2007).  

Zajímavostí je, že ledovcové kry, které jsou delší než 10 námořních mil (18 km), 

mají své jméno a jsou registrovány v archívu NIC. Vznikl v roce 1976 a sídlo má v USA. 

Tento archív má databázi závislou na satelitních snímcích (Stürmerová, 2007).  

Ledovcové kry uchvacují nejen svými barvami a tvary, ale mohou vydávat i zvuky 

(vibrovat). Ledovcová kra vibruje vždy, když se otře o mořské dno. Led tedy může 

i zpívat, ale vibrace jsou tak hluboké, že je naše ucho neslyší. Tyto zvuky může zachytit 

seismograf (přístroj, kterým se zachytávají vibrace způsobené zemětřesením). Tyto vibrace 

se ale dají převést do pro nás slyšitelného pásma. Dělá se to tak, že se vibrace zhustí a celá 

nahrávka se zkrátí z několika hodin na pár sekund. Vysoké tóny jsou převedeny do vyšších 

poloh – vnímatelné lidským uchem (Stürmerová, 2007). 

Stává se, že ledovec začne odtékat přes podklad i svou bazální částí za pomocí 

vodního filmu. Vodní film na podkladu zmenšuje tření a působí jako mazadlo. Pokud však 

ledovec ustupuje z důvodu oteplení klimatu, pak odtéká voda z povrchu ledovce do trhlin. 

Tímto se celý proces pohybu ještě urychluje. Led s sebou tedy strhává skalnatý podklad 

v podobě kamenité sutě, kterou hrne před sebou a modeluje tak krajinu. To, co za sebou 

zanechá ledovec – měsíční krajinu, se označuje jako moréna – viz podkapitola 

4.3.2 Morfologická činnost ledovců (Stürmerová, 2007).  

Trhliny mají většinou tvar písmene V. Na okrajích trhlin je led příliš tenký a může 

se odlomit. Za vznik ledovcových trhlin může pohyb ledovce, který při své cestě do údolí 

musí zdolávat terénní překážky (skalní útesy nebo balvany). Pohyb ledovce to tedy buď 

zpomaluje, nebo urychluje a tím se v ledovci tvoří velké pnutí. Pokud pnutí překoná 

v ledovci určitou hranici, tak se led roztrhne a tím vznikne trhlina (Stürmerová, 2007).  

Rozeznávají se 3 typy puklin: příčné, podélné a okrajové. Při přetékání strmých 

příčných skalních stupňů vznikají trhliny příčné. Zadní část ledu se posune dál, ale přední 
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kus ledu je na tomto místě stržen dolů – zadní a přední část tedy ztratí vzájemný kontakt 

a tím dojde ke vzniku příčné pukliny. Někdy se může puklina i pod skalním stupněm 

zhojit. Když ledovec opustí úzké údolí a má možnost se rozestoupit do stran, pak vznikají 

podélné trhliny. Na okrajích ledovce vznikají okrajové trhliny. Tam je led tenčí a občas 

i blokován sutí a skalními výstupy. Led se láme nejčastěji na okrajích, protože tam je jeho 

pohyb, oproti středu svého toku, pomalejší (Stürmerová, 2007).  

První příčná puklina se nazývá hraniční rozsedlina. Tato puklina se vytváří mezi 

ledovcovým ledem, který se pohybuje dolů do údolí a mezi ledovcovým ledem, který je 

pevně přimrzlý ke skalnímu podkladu (Stürmerová, 2007). 

5 GEOMORFOLOGIE 

Antarktida se dělí ještě na Východní a Západní v poměru 7 : 3. Rozhraní spadá 

do podledovcové deprese. Tato deprese je na spojnici Rossova a Weddelova moře a má 

skalní podklad, který je 1000 m pod hladinou. Litosférická deska je tedy skalní 

podledovcový povrch, který ve Východní Antarktidě vyčnívá nad úroveň mořské hladiny 

a tvoří její souvislý povrch (Internet 12). 

V Západní Antarktidě je těchto desek mnoho, ale podledovcový skalní povrch 

vyčnívá jen asi 30 %. Zároveň je mnohem členitější a představuje velkou skupinu ostrovů 

a souostroví (bez ledovcového příkrovu) nebo hřbetů a vrcholů podmořských hor 

(Internet 12).  

Pevninský ledovec spojuje Východní a Západní Antarktidu do jednoho kontinentu. 

Tento pevninský ledovec zasahuje místy až do 1 500 m pod úroveň hladiny (Internet 12).  

5.1 Povrch šestého kontinentu 

Kromě pevninského ledovce tvoří Antarktidu ze 4 % i její nezaledněná část. 

Střední nadmořská výška kontinentu je asi 2020 m a skalního povrchu asi 410 m. 

Vinson Massif je nejvyšším vrcholem Antarktidy a měří 5 140 m (Internet 12). 

Označení hory, která vystupuje z pevninského ledovce, je Nunatak 

(Nunaettak, z jazyka Inuitů), což znamená osamělý vrchol nebo štít (obr. 6). 
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Nunatak vzniká obtékáním ledovce, který pozvolna erozivní činností ukrajuje jeho kraje, 

tak dochází k vytváření špičatého vrcholku (Internet 14). 

             
Obr. 6 Nunatak (Internet 14) 

 

Antarktický pevninský štít je nejstarší částí kontinentu a zabírá celou 

Východní a část Západní Antarktidy. Nejstarší části štítu je pak spodní tektonická jednotka, 

která vznikla metamorfózou sedimentů, do kterých pronikly vyvřeliny. Mocnost této 

jednotky je větší než 20 km. Tato jednotka nebyla už dále vrásněna, ale pouze rozlámána 

na kry, které se navzájem posunovaly (Internet 12). 

V prvohorách vznikla ve střední jednotce tzv. série Robertson, která buduje 

Transantarktické pohoří a další části Antarktidy a je zvrásněna kaledonskou orogenezí. 

Mocnost dosahuje 10 až 12 km, pouze v Zemi královny Maud je mocnost jen 1 až 2 km 

(Internet 12). 

Svrchní tektonická jednotka vytvořila sérii Beacon stáří devonského až svrchního 

triasu. Na konci prvohor a začátkem druhohor (mesozoikum, 245 – 63 mil. let) nastalo 

hercynské vrásnění, které se projevilo v Západní Antarktidě – hlavně v zemi 

Marie Byrdové (Internet 12). 

Nejmladší tektonickou soustavou je alpínský systém Západní Antarktidy, 

který vznikl koncem druhohor a v třetihorách. Tato soustava má krystalické jádro, které je 

obaleno vrstvami sedimentů (druhohorního vápence a prostoupené 

křídovými lávovými intruzemi). Na Antarktidě jsou dosud i činné vulkány 
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Larsenový šelfový ledovec, který má rozlohu 86 000 km2, lemuje východní okraj tohoto 

poloostrova. Největším ostrovem, který leží u poloostrova na severu, je Joinvillův ostrov. 

Na západě pak ostrov Alexandra I. Mezi ostrovem Alexandra I. a Antarktickým 

poloostrovem je zamrzlý průliv krále Jiřího VI. (Internet 12). 

              
Obr. 8 Vinson Massif (Internet 19) 

 

Jižně od Palmerovy země je obrovský šelfový ledovec, který vyúsťuje 

do Weddelova moře o celkové ploše 534 970 km2. Na západě sousedí s mohutným 

Ellsworthovým pohořím, které má délku 380 m (zde leží nejvyšší vrchol Antarktidy). 

Toto pohoří má alpínskou modelaci vrcholků a je silně zaledněno údolními ledovci. 

Severně od Ellsworthova pohoří leží Ellsworthova země s vrcholy od 700 až 1 300 m. 

Asi 70 km od pobřeží je velký Thurstnův ostrov (Internet 12).  

Země Marie Byrdové se rozprostírá na okraji Rossova šelfového ledovce. 

Tato země má obvykle výšky pohoří mezi 1 000 až 2 100 m. Nejvyšším vrcholem je 

Mt. Sidlet (4 181 m). Nejznámějším ostrovem je Siplův ostrov s vyhaslým vulkánem 

Mt. Siple (Internet 12). 

Rockefellerova a Hollickova-Kenyonova plošina leží jižně od země Marie Byrdové. 

Povrch ledovce se pohybuje mezi 400 až 800 m na západě a 1 500 až 2 000 m východně. 

Nejvyšší horou je zde Mt. Seelig (3 022 m). Ledovcový povrch zde přechází na území 

Východní Antarktidy a příkop, který je tvořen skalním podložím, je hluboký více 

než 1 000 m. Byrdova rovina je plochý povrch, který je rozhraním mezi 

Západní a Východní Antarktidou, má tloušťku ledovce až 4 335 m (Internet 12). 
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Rossův šelfový ledovec je největší na světě a jeho celková plocha je 547 350 m2 

(obr. 9). Jeho okraj je dlouhý asi 900 km, nazývá se Rossova ledová bariéra a směřuje 

k Rossovu moři. Ledovec buď plave, nebo leží na dně, mocnost má 300 až 800 m a výšku 

pouze 35 až 90 m. Na tomto ledovci se nachází činný vulkán Mt. Erebus a vyhaslý 

Mt. Terror. Mezi pobřežím Východní Antarktidy a Scottovým ostrovem je Mc Murdův 

záliv (Internet 12). 

             
Obr. 9 Rossův šelfový ledovec (Internet 16) 

 

5.3 Východní Antarktida 

Východní Antarktida je minimálně dvakrát větší než Západní. Povrch je 

jednotvárný s pozvolným sklonem do centrální ledovcové kopule. Výšku má přes 4 000 m 

k okrajům. Ve výškách kolem 2 000 m začíná svah pevninského ledovce. Podloží je 

souvislé a na úrovni mořské hladiny (jsou ale i výjimky např. jihovýchodní část 

Wilkesovy země, kde nejhlubší místo je 1 500 m pod hladinou). Ledovec je 

ve Východní Antarktidě nejmocnější (4 744 m) a skrývá pohoří o výškách až 3 390 m 

(hory Gamurceva). Pobřeží je jednoduché, avšak jediným nejvýznamnějším prohybem je 

Pryzdův záliv. Ostrovů je oproti Západní Antarktidě málo (Internet 12). 

Největší částí ledovcové klenby je Sovětská plošina, která dosahuje výšek 

3 500 až 4 000 m. Podledovcové hory Vernadské a Gamburceva jsou vytvořeny skalním 

podložím. V této oblasti se nachází pól relativní nedostupnosti a světový pól chladu. 
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Obr. 10 Viktoriina země na mapě (Dumpleton et al. 2000) 
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vyhaslá sopka Gaussova hora. Velký Shackletonův šelfový ledovec má rozlohu 

30 000 km2 (Internet 12). 

             
Obr. 11 Hora Ulvetanna (2 931 m) v zemi královny Maud (Internet 18) 

 

Na západě se rozprostírá země princezny Alžběty, kde je druhá největší oáza zvaná 

Vestfoldská s plochou 437 km2. Podél ledovců Lambertova (největší ledovec Antarktidy) 

a Ameryho šelfového leží MacRobertsova země. V této zemi je nejvyšší horou 

Mt. Menzies (3 355 m) v nunatakovém pohoří prince Charlese. Z povrchu ledovce 

vyčnívají nunataky tvořené krystalinikem antarktického štítu (stáří hornin bylo určeno 

na 4 mld. let). Sousední Enderbyho země má na jihu plochý ledovcový povrch klesající 

z výšky 2 500 až 3 000 m. Nejvyšším vrcholem je zde nunatak Mt. Elkins (2 300 m) 

v horách Napiera (Internet 12). 

Mezi Enderbyho zemí a východním pobřežím Weddelova moře je země královny 

Maud. V její jižní části dosahují vrcholy více než 3 000 m. Dále se mezi 

zemí královny Maud (obr. 11) a Jihopolární plošinou nachází ploché území – Západní 

rovina (2 500 až 3 500 m). Země královny Maud je od pobřeží oddělena vysokým pohořím 

s významnými horami např. královny Fabioly (Fukušima, 2 470 m), Belgica (Mt. Victor, 

2 588 m), Ruské hory (2 820 m) nebo Muhligovy-Hofmannovy hory (3 176 m) aj. 

Právě zde protékají směrem k pobřeží splazové ledovce (Jutulstraumen). Pobřeží jsou 

lemována šelfovými ledovci (Internet 12). 
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Coatsova země je na východním okraji Filchnerova šelfového ledovce a tvoří svah 

ledovce pevninského. Na jihu jsou pak nunatakové Shackletonovy hory, 1 728 m 

(Internet 12). 

5.4 Ostrovy antarktické oblasti pevninského a oceánské ho 

původu 

Tyto ostrovy mají celkovou rozlohu zhruba 89 000 km2. Většina ostrovů leží 

u Antarktického ostrova a v ostrovním oblouku. Tento oblouk spolu s podmořským 

hřbetem byl nazván Jižní Antily. Nejblíže kontinentu je souostroví Jižní Shetlandy. 

V Bransfieldově úžině (110 km) je řada menších ostrovů (Internet 12). 

             
Obr. 12 Mt. Paget (Internet 10) 

 

Jižní Shetlandy tvoří 11 větších a mnoho malých hornatých ostrovů. Většina je 

zaledněna a z menší části jsou vulkanické, avšak činný vulkanismus je pouze na ostrově 

Bridgemanově a ostrově Deception (Internet 12). 

Jižní Orkneje mají rozlohu 622 km2 a tvoří je dva ostrovy velké a více malých. 

Jižní Sandwichovy ostrovy s rozlohou 337 km2 jsou tvořeny sedmi skupinami ostrovů 

(nebo i samotnými ostrovy, např. dosud činný vulkán ostrov Bristol), které jsou 

uspořádány do oblouku. Ostrovy jsou vyvřelé – čedičové a pokryty ledovci. 

Součástí oblouku je rovněž Jižní Georgie, což je velmi hornatý ostrov (Mt. Paget, 2 934 m; 



Silvie Strakošová: Antarktida jako fenomén světové ochrany přírody 
 
 

2010                                                                                                                                      25 
 

obr. 12) s rozlohou 4 134 km2. Jižní Georgie má mnoho malých ostrůvků a útesů 

s pobřežím fjordového typu. Zalednění je typu vysokohorského ledovce (Internet 12). 

5.5 Ostatní ostrovy antarktické oblasti 

Tyto ostrovy jsou od sebe ve velkých vzdálenostech na rozsáhlých plochách 

oceánu. Ostrov Petra I. (1 220 m, obr. 13) se rozprostírá v Bellingshausenově moři a je 

dosud činným vulkánem. Rovněž činný vulkán je Scottův ostrov na sevru Rossova moře 

(Internet 12). 

             
Obr. 13 Pobřeží ostrova Petra I. (Internet 15) 

 

Dalšími vulkány jsou Ballenyho ostrovy severně 320 km od Viktoriiny země 

nebo ostrov Macquarie, který není zaledněn a má nejmírnější klima z celé Antarktidy 

(Internet 12). 

Na jižním okraji Indického oceánu je okrouhlý vulkanický ostrov Heard a kousek 

od něj pak skupina menších vulkanických McDonaldových ostrovů, 258 km2 (Internet 12). 

Na úplné hranici antarktické oblasti leží velký Kerguelenův ostrov (5 820 km2) 

s přibližně třemi sty malými ostrůvky. Posledním ostrovem je Bouvetův ostrov s celkovou 

rozlohou 59 km2. Je z velké části zaledněný, čedičový vulkán, ale ne zcela vyhaslý 

(Internet 12). 
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6 KLIMA A PO ČASÍ 

6.1 Definice 

Klima je často zaměňováno s termínem počasí. Počasím rozumíme okamžitý a tedy 

velice proměnlivý stav naší atmosféry, který je charakterizován silou větru, vlhkostí 

vzduchu, tlakem a teplotou. Tyto faktory tedy určují, jestli bude slunečno nebo oblačno. 

Je to tedy jen krátká epizoda zaznamenána na určitém místě v určitém časovém momentu 

(Stürmerová, 2007). 

Na rozdíl od počasí popisuje klima neboli podnebí stav atmosféry během časového 

úseku. Klima je v podstatě dlouhodobý průměrný stav počasí v určitém regionu a dělí 

se do určitých klimatických pásem. Stav klimatu je závislý na mnoha faktorech, které se 

dělí do skupin astronomických, geografických, cirkulačních a antropogenních faktorů: 

− intenzita slunečního záření 

− zemská dráha 

− mořské proudy 

− složení atmosféry 

− rozsah ledu na pevnině a oceánech  

− činnost člověka (Stürmerová, 2007) 

V polárních oblastech je chladno a sucho a v tropech zase horko a teplo. 

Klima na celém světě je tedy ovlivňováno teplotními rozdíly mezi oběma extrémy. 

Tyto teplotní rozdíly jsou velmi důležité pro mořské proudy a povětrnostní systémy, 

protože vyrovnávají teplotní extrémy v atmosféře a v oceánech (Stürmerová, 2007). 

Dalším faktorem, který ovlivňuje teploty, je zeměpisná šířka. Obecně platí, že čím 

blíže jsme rovníku, tím je tepleji. Důvodem je to, že sluneční paprsky dopadají kolmo 

na zem, zatímco v ostatních oblastech dopadají pod ostřejším úhlem. Dále je také důležitá 

vzdálenost od mořské hladiny a nadmořská výška. Teplotní rozdíly mezi létem a zimou 

jsou menší v přímořských oblastech než ve vnitrozemí nebo v horách je chladněji než 

v údolích. Veškeré faktory tedy navazují na sebe (Stürmerová, 2007). 
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6.2 Klima v kvartéru a Milankovi čovy cykly 

a) Kvartér 

Klima v kvartéru se dělí na pleistocén a holocén. Pleistocén je charakteristický 

svým střídáním studených období tzv. glaciálů (doba ledová, obr. 14) spolu s obdobími 

teplými tzv. interglaciálů (doba meziledová). V glaciálech se mořské a pevninské 

(kontinentální a horské) ledovce rozšiřovaly směrem k nízkým zeměpisným šířkám 

a v interglaciálech pak ustupovaly. Mocnost ledového příkrovu měla několik set metrů 

(někdy až tisíc) a plocha mořských ledovců se dvakrát zvětšila. Docházelo také 

k výraznému kolísání hladiny světového oceánu (tzv. glacieustáze) a teplota klimatu 

poklesla asi o 5 °C (Horník et al. 1986). 

      
Obr. 14 Odhad zalednění (Lowe et Walker, 1997) 

 

V pleistocénu bylo 5 dob ledových (eburon, menap, elster, saale, weichsel) 

a 4 doby meziledové (wal, cromer, holstein, eem). Jednotlivé glaciály se dále dělí na 

radiály  (chladnější období) a interstadiály (teplejší období). Nyní jsme 

v době meziledové – holocénu (Horník et al. 1986). 
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V holocénu nastaly výrazné výkyvy klimatu a to tak, že došlo k znatelnému 

zmenšení rozsahu zalednění. Poté následovalo období s chladným a vlhkým klimatem. 

Došlo k ústupu pevninských ledovců a před 8 000 – 5 000 lety byla průměrná roční teplota 

jen o 2 – 3 °C vyšší než dnes. Suché oblasti byly mnohem vlhčí. Toto období bylo nazváno 

postglaciální klimatické optimum. V následujících tisíciletích se klimatické podmínky 

neustále měnily (Horník et al. 1986). 

b) Milankovi čovy cykly 

Je to astronomická hypotéza, která se zabývá příčinou klimatických změn. 

Vychází tedy ze změn orbitálních parametrů Země, což je změna sklonu zemské osy 

k rovině ekliptiky, délka perihélia (precese) a excentricita zemské orbity (obr. 15). 

Pro vznik zalednění jsou příznivé takové klimatické podmínky, při nichž je ve vysokých 

a středních zeměpisných šířkách zimní období relativně teplé a letní období relativně 

chladné. Podle Milutina Milankoviče se glaciály dostavovaly pouze v případě, 

že ekvivalentní šířky přesahovaly 68° severní šířky. Ekvivalentní šířka je množství záření 

přiváděného do zeměpisných šířek (Horník et al. 1986). 

,,V krátkodobém i dlouhodobém měřítku množství sluneční energie, které dopadá 

na zemský povrch, kolísá. Různé zeměpisné šířky, a tedy proměnlivé části moře a pevniny 

získávají různá množství tepla, což se projevuje změnami atmosférického a oceánického 

proudění. V ročním měřítku mluvíme o střídání ročních dob, ale v dlouhodobém cyklu je 

obraz podstatně složitější“ (Internet 4). 

− Sklon zemské osy se mění v periodě 40 tis. let v rozmezí 21, 8 – 24, 4° za rok 

a zároveň se snižuje o polovinu úhlové vteřiny (0, 00013°). 

− Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze, jejíž excentricita se mění od nuly 

do 0, 6 do 100 tis. let. 

− Precese (přísluní neboli bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Slunce, v němž 

je těleso k Slunci nejblíže) se odehrává v cyklech asi 19 a 21 tis. let (Internet 4).   
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6.3 Klima na Antarktid ě dnes 

Nyní už k samotnému klimatu na Antarktidě, které je ovlivňováno následujícími 

faktory: 

− astronomickými 

− cirkula čními  

− geografickými (Internet 13) 

Průměrná teplota na Antarktidě nepřesahuje 0 °C. Teploty ve vnitrozemí jsou však 

mnohem nižší než na pobřeží. Je to způsobeno vysokou zeměpisnou šířkou, 

velkou vzdáleností od oceánu, velkou výškou povrchu ledovcového štítu a vlivy aktivního 

povrchu (Internet 13). 

Průměrný roční úhrn srážek je 120 mm, ale s rostoucí vzdáleností od pobřeží jich 

ubývá. Skoro celoroční minusová teplota umožňuje vytvoření nejmocnějšího a největšího 

ledovcového štítu Země (Internet 13). 

6.3.1 Astronomické faktory 
 

− vzdálenost Země od Slunce 

− sklon zemské osy k ekliptice 

− kulový tvar Země aj. (Internet 13) 

Rovina ekliptiky se zemskou osou a kulovým tvarem Země spolu svírají úhel 

66° 33´. Tento úhel způsobuje na severním a jižním pólu Země část roku buď polární noc 

(Slunce nevychází nad obzor) nebo polární den (zde zase Slunce nezapadá). Polární den 

na pólu trvá asi půl roku a na polárním kruhu jen 24 hodin = závisí to na zeměpisné šířce. 

V polárních oblastech je energetická bilance záporná, když nepočítáme 2 až 3 letní měsíce 

(Internet 13). 

6.3.2 Cirkulační faktory 
 

Cirkulační faktory se celoročně týkají vysokého tlaku vzduchu, který je 

nad Antarktidou. Vysoký tlak chápeme jako rozsáhlou studenou anticyklónu 

(tlaková výše). Tato anticyklóna rychle zaniká s výškou, což znamená, že přechází 
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v cyklónu (tlaková níže). Přechod anticyklóny v cyklónu je důsledek opačné orientace 

přízemních gradientů teploty a tlaku. Tato tlaková výše se v zimních měsících ještě více 

prohlubuje (Internet 13).  

Po celý rok se kolem tlakové výše vyskytuje oblast s nízkým tlakem, která má 

západní proudění. Tyto kontrastní jevy způsobují vznik putujících cyklón. Jejich výskyt je 

zcela patrný hlavně nad Rossovým a Weddellovým mořem nebo kolem antarktické 

pevniny, kde se pohybují ve směru hodinových ručiček. Tato situace se projevuje 

srážkovou činností a změnami tlaku a teploty (Internet 13). 

6.3.3 Geografické faktory 
 

− morfologie reliéfu 

− mořské proudy (viz podkapitola 7.2 Antarktický cirkumpolární proud 

a termohalinní cirkulace) 

− vzdálenost pevnin od moří a oceánů (Internet 13) 

Co se týče vzdálenosti od moří a oceánů, vládne v jižní polární oblasti 

(kromě pobřeží) kontinentální polární klima . Kontinentální klima polárních oblastí se 

projevuje jak nízkým ročním úhrnem srážek, tak i zápornými hodnotami průměrných 

měsíčních teplot (Internet 13).  

Dále na klima v Antarktidě má vliv typ reliéfu, který se dělí na: 

Návětrnou/závětrnou stranu pohoří a klenbu antarktického ledovcového štítu (Internet 13).  

K výstupu a ochlazení vzduchu, které se projevuje padáním srážek (srážkový sníh), 

dochází v blízkosti pobřeží na návětrné straně pohoří (horská překážka). Srážkový sníh 

dává příčinu vzniku tzv. suchých údolí (Viktoriina země, obr. 15). Vzduch, který přichází 

z východoantarktického štítu, je velmi suchý a studený. Pokud vzduch sestoupí do údolí, 

pak pohltí veškerou vzdušnou vlhkost a suchoadiabaticky (podle suchoadiabatického 

teplotního gradientu troposféry) se oteplí. Může dojít také k sublimaci (změna pevného 

skupenství na plynné), ovšem pokud bude v údolí sníh (Internet 13).  



Silvie Strakošová: Antarktida jako fenomén sv

2010                                                                                                                             
 

V klenbě antarktického ledovcového štítu dochází (hlavn

katabatickému proudění

(Internet 13).  

                         
Obr. 15 
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 antarktického ledovcového štítu dochází (hlavně v

ění, což je jev, při kterém stéká chladný vzduch do nižších poloh

 
 Suchá údolí ve Viktoriině zemi (Dumpleton et al. 2000)

,,Vlivem ochlazení přízemní vrstvy atmosféry dlouhovlnným vyza

povrchu se zvyšuje hustota vzduchu v této vrstvě a následně dochází k

ásti kontinentu k pobřeží. Uchylující se síla zemské rotace proud

ru hodinových ručiček. Rychlost katabatického proudě

 je poměrně nízká, průměrně se pohybuje kolem 11 m/s (39 km/h), 

ípadech však jeho rychlost může přesahovat až 200 km/h
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ě v zimě) k vytrvalému 

i kterém stéká chladný vzduch do nižších poloh 

 zemi (Dumpleton et al. 2000) 

ízemní vrstvy atmosféry dlouhovlnným vyzařováním aktivního 

 dochází k jeho proudění 

síla zemské rotace proudění se stáčí 

ek. Rychlost katabatického proudění vzrůstá směrem 

 se pohybuje kolem 11 m/s (39 km/h), 

esahovat až 200 km/h“ (Internet 13). 
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7 HYDROLOGIE 

7.1 Oceány a mo ře obklopující Antarktidu 

Antarktidu teoreticky omývají tři oceány (Tichý, Atlantský a Indický), 

ale v roce 2000 byl MHO schválen jeden velký oceán, který ji obklopuje – Jižní ledový 

neboli Antarktický oceán. Tento oceán není však vymezen pevninami, ale mořským 

prouděním (antarktická konvergence = zóna střetnutí mořských proudů kolem 

Antarktidy a oddělení vod Jižního ledového oceánu). Geograficky se jedná o části Tichého, 

Atlantského a Indického oceánu na jih od 50° jižní šířky (Thurman, Trujillo; 2005). 

Nejjižnější částí Tichého oceánu je Rossovo moře. Hloubku má asi 200 až 100 m 

a rozlohu 981 000 km2. Na západě se rozprostírá u Viktoriiny země a na východě u země 

Marie Byrdové. Pohyb proudění v moři je ve směru hodinových ručiček. Jižní část moře 

pokrývá Rossův šelfový ledovec, který tvoří Rossovou ledovou bariéru (200 až 300 m 

hrubá strmá okrajová stěna). Nachází se zde právě jediná činná sopka Mt. Erebus 

(ostatní jsou nečinné). Dno je z velké části pokryté jemnopísečnými sedimenty, 

hrubším pískem a štěrkem nebo je skalnaté. Moře je pojmenováno po anglickém 

cestovateli Jamesi Rossovi, který ho v roce 1841 prozkoumal na lodích Erebus a Terror 

(Internet 17). 

Podle MHO je Weddellovo moře částí Jižního oceánu. Rozprostírá se mezi 

Coatsovou zemí a Antarktickým poloostrovem s rozlohou 2, 91 mil. km2. Hloubka se 

pohybuje okolo 2 878 m. Právě do tohoto moře se noří ostatní šelfové ledovce, 

např. Filchnerův nebo Larsenův. Moře bylo objeveno Jamesem Weddellem, prvně 

prozkoumáno Williamem Brucem nebo zde byl také uvězněn Ernest Shackleton se 

svou lodí Endurance (Internet 20). 

Okrajovým mořem Tichého oceánu je Amundsenovo moře. Je zálivem u pobřeží 

Antarktidy jižně od Austrálie. Sousedí s Rossovým a Bellingshausenovým mořem. 

Bylo pojmenováno podle Roalda Amundsena (Internet 1). 

Bellingshausenovo moře se rozprostírá rovněž u pobřeží Antarktidy. 

Bylo pojmenováno podle admirála Thaddeuse Bellingshausena (Internet 2). 
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7.2 Antarktický cirkumpolární proud a termohalinní 

cirkulace 

a) Antarktický cirkumpolární proud 

Oceánské proudy jsou vodní masy v pohybu, které zásadně ovlivňují život 

v oceánech. Nejvíc jsou na nich závislé organismy hlubokomořského prostředí, protože jim 

proudy přinášejí neustálý přísun kyslíku. Kromě hlubokomořského prostředí působí proudy 

také v povrchových vodách a to tak, že mají vliv na růst mikroskopických řas. 

Proudy pomohly i člověku cestovat po moři a osídlit např. ostrovy Tichého oceánu. 

Nejznámějším a nejprozkoumanějším proudem je Golfský proud, ale pro Antarktidu je 

důležitější antarktická cirkulace  (Thurman, Trujillo; 2005). 

Je třeba i trochu naznačit, co je to Golfský proud (obr. 16). Říká se mu také 

Severoatlantský proud, ale tento název není zcela správný, protože Severoatlantský proud 

je jen evropskou prodlouženou rukou Golfského proudu. Vzniká severně od Bahamských 

ostrovů, směřuje na jihovýchodní pobřeží Severní Ameriky a pak zahýbá k Evropě. 

K západnímu pobřeží Evropy s sebou nese masy teplé vody a ohřívá vzduch. Způsobuje to, 

že v severní, západní a střední Evropě je tepleji, než na jiných místech stejné zeměpisné 

šířky. Největší vliv na klima má tedy v Evropě a USA (Stürmerová, 2007). 

      
Obr. 16 Golfský proud – modré šipky znamenají studený proud a červené šipky  

pak teplý proud (Goudie et al. 2007) 
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Antarktická cirkulace patří mezi povrchové proudy oceánu, které se v jednotlivých 

oceánech liší v závislosti na sezónních faktorech, uspořádání hlavních větrných pásů 

či tvaru oceánské pánve. Této cirkulaci dominuje pohyb vodních mas v jižních oceánech 

(Atlantském, Indickém a Tichém) na jih od 50° jižní šířky. Severní hranice 

Jižního ledového oceánu je vyznačena touto zeměpisnou šířkou a dochází zde také 

k antarktické konvergenci – sbíhavosti (Thurman, Trujillo; 2005).  

Polárními východními větry je poháněn povrchový proud, který se nazývá 

Východní příhon a teče západním směrem kolem Antarktidy. Západní příhon 

(antarktický cirkumpolární proud, obr. 17) je hlavním proudem v antarktických vodách 

a jako jediný úplně obtéká celou Zemi. Teče od západu k východu mezi 40 až 60° jižní 

šířky a je poháněn silným západním prouděním. Proud sice není rychlý, ale zato přenáší 

více vody než ostatní proudy. Antarktická divergence a konvergence je způsobena 

interakcemi na hranicích těchto dvou proudů (Thurman, Trujillo; 2005). 

                  

Obr. 17 Antarktická povrchová cirkulace (Thurman, Trujillo; 2005) 
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Tyto dva hlavní proudy tečou v opačných směrech kolem Antarktidy. 

Východní příhon je odkláněn směrem ke kontinentu a západní od něj, což vytváří 

antarktickou divergenci (odchýlení), která je způsobena Coriolisovým efektem – vlivem 

uchylující síly zemské rotace odklání předměty i vzdušné a oceánské masy na jižní 

polokouli doleva (Thurman, Trujillo; 2005). 

b) Termohalinní cirkulace 

Termohalinní cirkulace patří mezi hlubinné proudy, ovlivňují asi 90 % vod 

světového oceánu a název je složen ze dvou slov – thermo (teplo) a haline (slaný). 

Jsou vyvolány rozdíly v hustotě mořské vody a to způsobuje pokles povrchových vod 

do hlubinných (Thurman, Trujillo; 2005). 

Zvýšení hustoty mořské vody může být způsobeno zvýšením salinity nebo snížením 

teploty vody, ale na hustotu má větší vliv teplota. Změny hustoty, kterou způsobuje 

salinita, jsou důležité spíše ve vysokých zeměpisných šířkách. Teploty vody zde zůstávají 

nízké a konstantní (Thurman, Trujillo; 2005).  

Většina vody je zapojená do hlubokomořských proudů (termohalinní cirkulace). 

Tato termohalinní cirkulace se do cirkulace dostává na povrchu ve vysokých zeměpisných 

šířkách. Právě v těchto místech se voda ochladí a stoupne její salinita, což je důsledkem 

tvorby mořského ledu. Hlubokomořský proud vznikne tak, že hustota povrchové vody 

vzroste a voda klesne. Pokud tedy voda klesne, pak její teplota a salinita zůstává už stejná. 

K těmto jevům dochází i ve vyšších zeměpisných šířkách. Zde je voda stejná jak 

na povrchu, tak i v hloubce. Proudy hlubinné vody jsou pomalejší než proudy povrchové, 

protože přemisťují vody s vyšší hustotou. Hlubinný proud urazí stejnou vzdálenost za rok, 

co povrchový proud za hodinu (Thurman, Trujillo; 2005). 
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7.3 Jezero Vostok 

Jezero Vostok je jedno z jezer, které je uloženo pod antarktickým ledem. Rovněž je 

i jedním z největších ze 70 známých sladkovodních jezer na Antarktidě. Je ukryto 

uprostřed kontinentu pod asi 4 km mocným ledovým příkrovem a leží zde už několik 

miliónů let. Polárníci říkají, že je izolováno štěrkovými půdami a je možné, že se zde 

nacházejí neznámé pravěké organismy. Jezero však není ještě zcela prozkoumáno. 

Kdyby jezero provrtali, hrozilo by jeho velké znečištění (Stürmerová, 2007). 

   Dlouhé je asi kolem 250 km, široké 60 km a hluboké 700 m. Jezero nikdy 

nezamrzává a to z důvodu, že led, který na něj působí, vytváří obrovský tlak 

(Stürmerová, 2007).  

7.4 Ledovce jako zásoby pitné vody? 

Bez vody by nebyl život na Zemi. Bez potravy nějaký čas vydržíme, bez vody sotva 

týden. Voda neustále koluje – odpařuje se z řek, jezer či moří a oceánů a pak dopadá zpět 

na zem v podobě srážek. 70 % povrchu Země je kryt vodou. Množství vody se odhaduje 

asi na 1, 348 mld. km3 (1, 348 mld. km3 je slaná mořská voda a 0, 036 mld. km3 je voda 

sladká) a z tohoto množství je kolem 28 mil. km3 přechodně zmrazená voda jako led 

a sníh. Tato zmrazená voda se však neúčastní koloběhu (Stürmerová, 2007).  

Za největší zásobárnu pitné vody považujeme Antarktidu (3/4 celosvětových zásob 

pitné vody), tedy přímo její ledovcové kry. V každé ledovcové kře je obrovské množství 

zmrzlé sladké vody, která se táním pomalu uvolňuje do okolního prostředí. Při tání 

v mořské vodě se rozpouští a přitom dochází ke snižování obsahu solí ve vodě, která kru 

obklopuje ze stran. Vědci chtěli tyto kry zavléct až do Afriky, kde je největší nedostatek 

pitné vody, ale tato záležitost je velmi drahá (Stürmerová, 2007). 

I když se na první pohled zdá, že když ledovce (obr. 18) odtávají, zvyšují zásoby 

pitné vody, ale není tomu tak úplně. WWF prohlásil, že ustupující ledovce zásoby pitné 

vody někdy i ohrožují. Když se podíváme např. do himálajské oblasti, kde jsou řeky 

z velké části napájeny vodou z horských ledovců, jsou zde právě nedostatkem pitné vody 

zasaženy asijské regiony. Nejprve sice odtává velké množství vody a ta napájí ledovcové 
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řeky, ale po odtáni ledu a sněhu klesne stav vody v řekách a od této chvíle přilehlé oblasti 

začínají trpět nedostatkem vody (Stürmerová, 2007). 

                                   
Obr. 18 Ledovec (Internet 12) 

8 FLÓRA 

Rostlinstvo je na Antarktidě velice chudé, protože jsou zde nízké roční úhrny 

srážek, značný rozsah zalednění, nedostatek slunečního záření v období polární noci 

a extrémně nízké teploty. Rozvoj vegetace je vázán na antarktické pobřeží a antarktické 

ostrovy, protože tam jsou příznivější podmínky (Internet 11). 

8.1 Suchozemská vegetace 

Suchozemskou vegetaci tvoří vyšší i nižší rostliny. Z nižších rostlin to jsou hlavně 

lišejníky, mechy, játrovky, houby a řasy. Nacházejí se buď ve sladké vodě, puklinách 

a štěrbinách (pískovcových a žulových hornin), tak i v ledovcích. Vyšší rostliny se 

vyskytují hlavně na Antarktickém poloostrově a to druhy z čeledi trav 
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a silenkovitých rostlin – další druhy jsou vázány na oázy antarktických a sub-

antarktických ostrovů (Internet 11). 

Řasy (Algae), jsou příčinou červeného zbarvení sněhu. Žijí tedy 

ve vysokých horách nebo polárních oblastech na sněhu. Živí se fotosynteticky – za pomocí 

oxidu uhličitého, živin, vody a sluneční energie. Samy slouží jako potrava jiným 

organismům, např. bakteriím, houbám, červům a pavoukovcům žijícím na sněhu. 

Barvu mají řasy většinou zelenou, protože jejich buňky obsahují chlorofyl a tím využívají 

světlo pro fotosyntézu. Řasy mají navíc ve sporách (výtrusné listy) červené barvivo zvané 

astaxanthin, který jim slouží jako slunečník tzn., že je chrání před negativními účinky 

UV záření. Kromě červeného barviva chrání řasy, houby a bakterie proti škodlivým 

slunečním paprskům také kamenitý podklad (Stürmerová, 2007). 

Z trav to jsou čeleď hvozdíkovitých (Colobanthus quitensis) a antarktický 

ovsíček (Deschampsia antarctica), což jsou kvetoucí rostliny (Stürmerová, 2007). 

Zajímavé jsou určitě i lišejníky (Lichenes), které jsou tvořeny ze symbiotického 

partnera s fotosyntézou a hub. Takovým symbiotickým partnerem bývá buď zelená řasa, 

nebo sinice. Prospěšné jsou si tak, že houba je vyživována zeleným partnerem 

a ten získává zase od houby minerální látky a vlhkost. Jsou snad nejméně náročné, 

protože se jim daří na suchých a na živiny chudých skalách a kamenech. Na Antarktidě je 

jich známo kolem 750 druhů stáří 200 až 400 let (Stürmerová, 2007). 

Mechy (Bryatae, zařazujeme zde i játrovky – Marchantiatae) patři mezi 

nejjednodušší suchozemské rostliny. Vyskytují se především na skalách. K životu potřebují 

pouze lokální vlhkost. Na Antarktidě je jich asi 25 druhů. Samostatnou skupinou jsou 

houby (Fungi), protože nepatří mezi živočichy ani rostliny – na Antarktidě je 20 druhů 

mikroskopických hub (Stürmerová, 2007). 

Všechny tyto rostliny však ke svému životu potřebují leduprosté místo 

(na Antarktidě to jsou asi jen 2 % z celkové rozlohy). Jedná se především o suchá údolí 

Viktoriiny země a horské vrcholy, co vyčnívají z ledu (nunatakery). V těchto místech jsou 

srážky velmi vzácným jevem (Stürmerová, 2007). 
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8.2 Mořská vegetace 

Je to hlavně fytoplankton . Fytoplankton a drobný zooplankton jsou hlavním 

zdrojem potravy živočichů polárních moří (pro tzv. kril ) a tvoří základ potravních řetězců. 

Kril je zase základem potravy mnohých antarktických živočichů a právě na něm závisí 

rozmanitost fauny na Antarktidě – všeobecně o planktonu a krilu viz kapitola 8 Fauna 

(Internet 11).  

9 FAUNA 

Podobně jako vegetace se i fauna vyskytuje spíše na antarktických a sub-

antarktických ostrovech. Na Antarktidě se nevyskytují žádní obojživelníci, plazi, 

suchozemští savci ani sladkovodní ryby. Kromě bezobratlých mořských živočichů, ryb, 

ptáků, ploutvonožců a kytovců tady jsou i různé druhy drobných členovců, které patří mezi 

suchozemské bezobratlé živočichy. Jsou to roztoči (Acarina), bezkřídlé mouchy 

či chvostoskoci (Collembola). Ve sladkých vodách pak můžeme najít buď žábronožky 

(Anostraca) a vířníky (Rotatoria) nebo také želvušky (Tardigrada) ve vlhkém mechu 

(Internet 11). 

9.1 Ptáci 

Nejoblíbenějšími ptáky Antarktidy jsou tučňáci. Na první pohled nás určitě zaujme 

jejich batolivá chůze, která spoří jejich energii. Ve vodě však přímo létají a to rychlostí 

20 km/hod. Prochladnutí zamezuje tuková a péřová vrstva. Na Antarktidě jsou tři druhy 

tučňáků – kroužkový (Pygoscelis adeliae), císařský (Aptenodytes forsteri) 

a uzdičkový (Pygoscelis antarctica). V Jižní Georgii to je ještě tučňák královský 

(Eudyptes schlegeli), který potřebuje ke svému životu mírnější klima. Jsou masožraví 

a rybožraví (Stürmerová, 2007).  

Tučňák kroužkový a uzdičkový (obr. 19) si k hnízdění vyhledává pevnou zem, 

zato tučňák císařský hnízdí na ledě. Hnízdo tučňáka kroužkového má podobu hvězdicovitě 

uspořádaných světlých pruhů na tmavém kamenitém podkladu. Toto hnízdo tučňák vytváří 

vystřelováním svého trusu, který je tuhý, lepkavý a na tmavém podkladu vytváří 
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hvězdicovitě uspořádané pruhy. Trus je složen z jejich potravy – bílkovin a dusíkatých 

látek (Stürmerová, 2007). 

            
Obr. 19 Tučňák uzdičkový (Internet 11) 

 

Na rozdíl od ostatních ptáků pečuje o mláďata otec. Nejsilnější rodičovský pud má 

tučňák císařský. Hnízdí převážně na šelfovém ledu. Odchov trvá několik měsíců, hned po 

snesení vajec samice převezme rodičovskou úlohu samec a přemístí si je pomocí zobáku 

na zadní končetiny, nakonec je překryje ochranným kožním záhybem (kapsou), kde vejce 

zahřívá. V průběhu líhnutí samec nepřijímá potravu a ztratí tak polovinu své hmotnosti. 

Sameček vlastně čeká na samičku, která se vydala hledat potravu. Pokud se samička 

nevrátí do 10 dnů, vydá se za potravou také a opouští mládě. Pokud se samička do té doby 

stihne vrátit, pak přebírá rodičovskou úlohu zase ona. Někdy se však stává, že tučňáci 

kradou jiným tučňákům mláďata. Důvodem je to, že když při předávání mláďat samce 

samici mládě vypadne, tak zmrzne. Rodiče tak mají potřebu někomu jinému mládě ukrást 

(Stürmerová, 2007).  

Další zajímavostí je, že žaludek tučňáků uchovává potravu v čerstvém stavu. 

To umožňují látky v žaludku, které potravu konzervují. Je to např. kyselina akrylová, 

která je obsažená ve fytoplanktonu (Stürmerová, 2007). 
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9.2 Ploutvonožci 

Ploutvonožci (Pinnipedia) jsou skupina šelem, které se přizpůsobily životu ve vodě. 

V této skupině jsou tři čeledi – tuleňovití (Phocidae), lachtanovití (Otariidae) 

a mrožovití (Odobenidae). Na Antarktidě se vyskytuje převážně tuleň Weddellův, 

tuleň krabožravý, tuleň Rossův, tuleň leopardí a rypouš sloní z čeledi tuleňovitých. 

Na Antarktidě mrožovití nežijí – jsou jen na Aljašce a v Grónsku. Dále se zde vyskytuje 

např. lachtan antarktický (Arctocephalus gazella) z čeledi lachtanovitých 

(Stürmerová, 2007). 

Lachtani mají proti ostatním čeledím ploutvonožců krátké ušní boltce. 

Tuleňům a mrožům zůstaly pouze uzavíratelné otvory. Těmito otvory vnímají akustické 

signály zpracovatelné ve vnitřním uchu. Ploutvonožci jsou jediní savci uzpůsobeni životu 

ve vodě i na souši, ale potravu loví jen ve vodě. Jsou dobrými plavci a potápěči. 

Mají uzavíratelné nozdry, které jim umožňují zadržovat vzduch pod vodou v dýchacích 

cestách (Stürmerová, 2007).  

I když to na první pohled není vidět, ploutvonožci jsou slabozrací. K orientaci 

využívají orgán – smyslové vousy (vibrissy). Smyslové vousy jsou něco jako u ryb 

postranní čára, což je smyslový kanálek se skupinami obrvených smyslových buněk. 

Brvy se nárazem tlakové vlny, která vznikla ve vodním prostředí, ohýbají. Tento pohyb 

smyslových brv je pak přenášen v podobě vzruchu do nervové soustavy, tedy vnímán 

rybou (Stürmerová, 2007). 

     
Obr. 20 Tuleň leopardí (Internet 3) 
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Ploutvonožci při chytání ryb uzavírají jazykem a měkkým patrem zadní část hltanu, 

aby se jim nedostala voda do dýchacích cest. Jednotlivé čeledi se od sebe liší i v technice 

plavání – tuleni se pohybují ve vodě (i na souši) zadními končetinami, zato lachtani 

a mroži předními končetinami a na souši jsou schopni se pohybovat i zadními končetinami. 

Mláďata rodí na pevné zemi (Stürmerová, 2007). 

Tuleň Weddellův (leptonychotes weddellii) patří mezi nejběžnější tuleně. 

Obývá pobřežní vody daleko na jihu. Jeho protikladem je tuleň kroužkovaný, který však 

žije v Arktidě. Tuleň Weddellův je proti tuleni kroužkovanému obr. Už novorozeně tuleně 

Weddelového je velké jako dospělý jedinec tuleně kroužkovaného (3 m a 1, 5 t). 

Tloušťka podkožního tuku je kolem 10 cm. V nouzi poskytuje, kromě tepelné izolace také 

produkci mateřského mléka. Pomocí svých zubů si udržuje průchodnost dýchacích otvorů 

v mořském ledu, potápí se do hloubky až 700 m a pod hladinou vydrží i hodinu. 

Oblíbenou potravou tuleňů je ryba druhu Pleuragramma antarcticum, kterou také loví 

tučňák císařský (Stürmerová, 2007). 

             
Obr. 21 Rypouš sloní (Internet 3) 

 

Nejrozšířenějším tuleněm na Antarktidě je určitě tuleň krabožravý 

(Lobodon carcinophagus). Živí se krilem – jeho zuby jsou přizpůsobeny k požírání 

systémem hrbolků, kterými kril z vody filtruje. Jeho nejobávanějším predátorem je 

tuleň leopardí (obr. 20), který pomocí špičatých zubů vyskakuje až na 2 m vysoké ledové 

kry. Tam napadá kromě tuleňů také tučňáky (Stürmerová, 2007).  
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Rypouši sloní (obr. 21), patřící do čeledi tuleňovitých, vydrží pod vodou i dvě 

hodiny v hloubce 500 m. Jsou největšími ploutvonožci (samci 6, 5 m a 3 t). Zhruba 1/3 

hmotnosti tvoří tuk. Samci mají navíc nos protažený v chobot, který jim asi slouží jako 

rezonanční orgán. Ve vodě loví ryby a hlavonožce (Stürmerová, 2007). 

9.3 Kytovci 

Mezi nejznámější zástupce kytovců (Cetacea) z podřádu kosticovitých (Mysticeti) 

patří: čeleď plejtvákovcovitých – keporkak (Megaptera novaeangliae), plejtvák obrovský 

(Sibbaldus mutulus), plejtvák myšok (Balaenoptera physalus), plejtvák sejval 

(Balaenoptera bodalis) a plejtvák malý (Balaenoptera acutorostrata) nebo 

čeleď velrybovitých – velryba černá (Eubalaena glacialis). Z podřádu 

ozubených kytovců (Odontoceti) patří: čeleď vorvaňovitých – vorvaň 

(Physeter macrophalus) a čeleď delfínovitých – kosatka dravá (Orcinus orca) 

a plískavice jižní (Lagenorhynchus australis), která slouží i jako potrava kosatky a vorvaně 

(Internet 11). 

Během antarktické zimy migrují jižní velryby rodit mláďata do teplých tropických 

vod, protože by zimu nepřežily. Na jaře se však zase vracejí zpět (Internet 11). 

Většina kytovců se dožívá stáří asi 40 let a hyne přirozenou smrtí. Uhynulé tělo 

kytovce pak rozkládá několik set druhů organismů. Kytovci jsou dobří potápěči a plavci, 

mají ploutvovité končetiny a proudnicový tvar těla. Dnes dýchají plícemi a patří mezi 

homoiotermní savce – mají stálou teplotu těla. Homoiotermie znamená teplokrevnost 

(Stürmerová, 2007).  

Kytovci se mezi sebou dorozumívají – sténáním, vrzáním, štěkáním, skuhráním, 

řehtáním nebo kvičením. Všechny tyto zvuky byly nazvány zpěvem, protože skládají více 

hlasů ve sloky, které mají určitý rytmus a používají i refrén. Důvodem vydávání zvuků je 

asi vábení partnera k páření, odhánění rivalů, značkování revírů aj. Nejlepšími hudebními 

virtuózy jsou keporkakové (Stürmerová, 2007). 

Ozubení mají v čelisti zuby a jako predátoři jsou menší, ale rychlí. Kořist loví 

pomocí echolokačního systému (orientace živočichů pomocí vysílání a zpětného přijímání 
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ultrazvuku). Kosticovci jsou oproti ozubeným mnohem větší. Místo zubů mají v ústní 

dutině prodloužené rohovité patrové lišty tzv. kostice, co vypadají jako cedník a jsou 

ze stejné rohoviny, jako naše nehty. Těmito lištami procezují plankton (kril). 

Mohou dorůstat až 4 m. Pod vodou jsou schopni vydržet déle než hodinu. 

Mají uzavíratelné nozdry, které mají uloženy na horní straně hlavy. Těmito nozdrami 

mohou ihned po vynoření vydechovat vzduch z plic. Vydechovaný vzduch se mísí 

s vodními parami a může dosahovat do výšky až 10 m (Stürmerová, 2007).  

Tvrdí se, že na Antarktidě nežije trvale žádný druh kytovců. Kromě již zmíněných 

kytovců se ještě zde vyskytují v letním období velryba jižní, narval a vorvaňovec 

plochočelý (Hyperoodon planifrons), který má nápadné kachní čelisti. Velryba jižní loví 

potravu tak, že propluje vodou s otevřenými ústy. Plejtváci mají zase schopnost rozevřít 

kožní vak a plnit jej za rychlého pohybu vodou s planktonem. Vodu procedí a vypudí 

z vaku opět ven (Stürmerová, 2007). 

Kosatka dravá je považována za velkého predátora. Příčinou je způsob, jakým loví 

tuleně nebo jiné kytovce. Svou kořist obvykle zatlačuje pod vodu, dokud se neutopí. 

Další strategii lovu je to, že kosatky vplují na břeh mezi tuleně, tam jej chytnou do čelistí 

a pak si sním na volném moři jen tak pohrávají. Třetí strategii využívají 

na lov racků: předhazují jim ulovené ryby, potopí se a pak racka stáhnout pod vodu. 

Z toho je jasné, že kosatky jsou velice inteligentní a vynalézavé. Rozeznáváme tři typy 

populací a to podle toho, kde se vyskytují. Vyskytují se např. v blízkosti pobřeží 

a v zálivech, volném moři, nebo pendlují mezi studenými a teplými regiony 

(Stürmerová, 2007). 

Plejtvák obrovský měří více než 30 m a váží až 150 t. Jeho váha by se dala 

přirovnat k váze třiceti africkým slonům. Je největším zvířetem na Zemi. Většina kytovců 

je menších. Nejmenší kytovec je asi jen 1, 2 m dlouhý (Stürmerová, 2007). 

Narvalovi se říká mořský jednorožec a to proto, že se může chlubit svým až 3 m 

dlouhým, ostře zahroceným a spirálovitě stočeným rohem. Jedná se vlastně jen o řezáky. 

Roh je o polovinu kratší než jeho tělo. Dodnes není jisté, k čemu mu roh slouží 

(Stürmerová, 2007).  
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9.4 Kril 

Kril (obr. 22) je nejdůležitějším zdrojem potravy tuleňů, velryb a tučňáků. 

Jsou to malí průsvitní korýši řádu kruný řovek (Euphausia superba). Dorůstá maximálně 

do 6 cm a vyskytuje se v hejnech. Průměrné hejno krilu měří 40 až 45 m, ale hustota je 

vždy rozdílná. Důvodem proč kril žije v hejnech je asi to, že může najít jednodušeji 

partnera (Stürmerová, 2007).  

Na Antarktidě je množství krilu odhadováno na 65 až 300 mil t a každým rokem je 

ho vyprodukováno jednou tolik. V tomto ohledu se mu podobají mravenci nebo buchanky 

(jiné druhy malých korýšů, Copepoda). Potravu si kril zajišťuje podobně jako buchanky 

filtrací vody (Stürmerová, 2007). 

          
Obr. 22 Kril (Internet 3) 

 

Živí se řasami, které se vyskytují na ledových krách. Tyto kry zároveň chrání kril 

před šerem a chladem v zimním období. Jejich růst může omezovat krunýř, který občas 

svlékají (později jim ale naroste nový). Takový krunýř obsahuje např. chitin. Z chitinu se 

pak dá získat chitosan a ten lze upotřebit v lékařství jako obvazový materiál. Dále je možné 

z krunýře získat enzymy vhodné k léčení vředových chorob. Z toho je jasné, že kril nemá 

upotřebení pouze u živočichů, ale je prospěšný i lidem (Stürmerová, 2007). 
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Kril je schopen se v krizových situacích pohybovat rychlostí až 0, 6 m/s trhavými 

pohyby končetin a následným vracením do původní polohy. Tato strategie ústupu se 

nazývá lobsteringem – lobster znamená humr (Stürmerová, 2007). 

Korýši migrují za kladením vajíček na otevřená moře. Vajíčka klesají do hloubky 

až 2 000 m, kde se teprve líhnou larvy. Tyto larvy po vylíhnutí stoupají k hladině. 

Taková cesta k hladině trvá měsíc a až poté poprvé přijímají potravu. Vajíčka měří asi jen 

0, 6 mm. Občas se stává, že potomstvo je požíráno i svými rodiči (Stürmerová, 2007). 

9.5 Plankton 

Plankton je charakterizován jako sem tam se potulující organismy. 

Stojí na začátku potravního řetězce, pak následuje teprve kril, ryby, ptáci, tuleni, velryby 

a na konci je člověk. Není schopen se pohybovat proti směru vodního proudu 

(Stürmerová, 2007).  

Plankton se rozděluje do tří skupin podle toho, jaký je jeho obsah. Pokud je složen 

z rostlin, hovoříme o fytoplanktonu . Jestliže je jeho obsah živočišný, pak to je 

zooplankton. Bakterie jsou zase obsahem bakterioplanktonu . Charakteristickým znakem 

všech druhů planktonu je pomalý a pasivní pohyb ve vodách (Stürmerová, 2007). 

Součástí planktonu jsou i drobní korýši – buchanky např. rodu Calanus. 

Měří sotva 1 mm, ale pro život v oceánech mají velký význam. Patří mezi mnohobuněčné 

organismy. Tyto organismy se vyskytují jak v mořích, tak i sladkých vodách 

(Stürmerová, 2007). 

10 PALEOKLIMATICKÝ A GEOLOGICKÝ VÝZKUM  

Nejdůležitějším rokem pro polární výzkum byl rok 2007. Prvního března roku 2007 

totiž začal Mezinárodní polární rok , který skončil 1. března 2009. V těchto dvou letech 

zkoumalo asi 50 000 vědeckých pracovníků z více než 60 zemí polární oblasti 

(Stürmerová, 2007). 
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10.1 Neumayerova výzkumná stanice II 

Neumayerova výzkumná stanice II (Neumayerova stanice Antarctica) je 

nejdůležitějším opěrným bodem německého výzkumu. Nalézá se 12 m hluboko pod 

sněhovým a ledovým příkrovem. Leží na 70° 39´ jižní šířky a 8° 15´ západní délky 

na severovýchodním výběžku Wedellova moře v zátoce Atka. Provozovatelem stanice je 

Ústav Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum. Sídlo má v Bremerhavenu 

v Německu a pojmenovaná je podle polárního výzkumníka Georga von Neumayera. 

Je druhou největší německou výzkumnou stanicí v Antarktidě a v letním období na ní 

pracuje až 50 vědeckých pracovníků. Pracovníci obsluhují přístroje a provádějí výzkumy 

během letních měsíců téměř 24 hodin denně. Studují se zde hlavně vrtné vzorky ledu, 

proměřuje ozónová díra, zkoumá kvalita ovzduší a pozoruje klima (Stürmerová, 2007). 

Neumayerova stanice není první stanicí – první vznikla několik kilometrů odtud 

v roce 1981. Provoz na této stanici musel být po deseti letech ukončen, protože klesla 

hluboko pod povrch a tíha ledových mas začala deformovat původně kruhové roury na 

oválné. Při dalším provozu by totiž hrozilo jejich prolomení. Sníh samozřejmě zasypává 

i Neumayervou stanici II, což byl důvod, proč se začala stavět další stanice, v pořadí již 

třetí německé (Stürmerová, 2007).  

Stávající stanice je v provozu od roku 1980, takže je činná téměř 30 let. Ústav má 

navíc i dvě letadla a šest lodí, z nichž nejznámější je ledoborec Polarstern (Polárka). 

Tento ledoborec slouží (kromě přepravy zásob a přístrojové techniky) také jako laboratoř, 

ve které výzkumníci shromažďují data a některá z nich dokonce hned vyhodnocují. Na lodi 

se nachází devět laboratoří, tři chladící komory a různá akvária (Stürmerová, 2007). 

AWI  je členem Helmholtzova společenství německých výzkumných center. 

Kromě vztahů mezi oceány, ledu a atmosféry se zabývá také faunou a flórou, historickým 

vývojem polárního kontinentu a moří Antarktidy a Arktidy. Ústav je v kontaktu 

s univerzitními pracovišti celého světa a také se podílí na mezinárodních výzkumných 

programech. AWI zajišťuje dokonce exkurze a kurzy pro školáky a odborná praktická 

cvičení pro studenty. Úkolem pracovníků tedy není jen jejich odborná práce a organizace 

expedic do polárních oblastí, ale i vědecká výchova (Stürmerová, 2007). 
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10.2 Mac Town – m ěsto v Antarktid ě 

V Antarktidě je v současné době více než 80 výzkumných stanic. Největší z nich je 

americká Mc Murdo-Station, která leží na Rossově ostrově. Na holé skále byla 

vybudována stanice pojmenovaná Mac Town. Má kolem jednoho sta jednotek. 

Zajímavostí je, že stanice vydává vlastní noviny, dále jsou zde také obchody, restaurace, 

bary, požární stanice, kostel a televizní vysílač. Ruská antarktická stanice Vostok je známá 

svými nejnižšími teplotami, v červenci 1983 zde teplota klesla až na – 89, 2 °C 

(Stürmerová, 2007). 

Každým rokem v Mac Town přezimuje 200 vědeckých pracovníků a techniků, 

v létě se počet obyvatel dostane až na 1000. Američané provozují i stanici 

Amundsen Scott. Ta leží ve výšce 2 835 m a vzdálená je několik stovek metrů 

od jižního pólu (Stürmerová, 2007). 

10.3 EPICA 

EPICA je zkratkou mnohonárodnostního Evropského projektu pro průzkum 

ledového pokryvu v Antarktidě. Cílem tohoto projektu je získat úplnou dokumentaci 

o podnebí a atmosféře uvnitř antarktického ledu vrtáním a analýzou ledových jader. 

Výzkumy pak porovnává s Grónskem. Vyhodnocení těchto záznamů poskytne informaci 

o přirozeném klimatu, proměnlivosti a mechanismech, které zapříčinily rychlé změny 

podnebí během poslední doby ledové. V roce 2008 projekt dostal cenu Reného Descarta 

(Internet 9). 

EPICA je pravidelně podporovaná týmem vědců z AWI z Bremerhavenu. 

Tento program byl motivovaný naléhavou potřebou přesněji předpovídat, jak bude klima 

reagovat na větší koncentraci skleníkových plynů, které budou produktem lidí. Nezbytné je 

i určit, jak klima reagovalo na změny skleníkových plynů v minulosti, v kombinaci 

s dalšími faktory jako je sluneční záření nebo oběžná dráha Země (Internet 8).  

Polární pevninské ledové příkrovy jsou jediné archivy, které uchovávají informace 

o změnách klimatu a atmosférickém složení v minulosti. Záznamy z Antarktidy jsou 

důležité, protože doplňují nedávno získané záznamy z Grónska. Žádný záznam z jediného 
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kontinentu nemůže zaručovat jednotnost klimatu na celé Zemi. Je třeba jít zpět v čase 

a zjistit, zda nedávné charakteristické prvky klimatu jsou jedinečné a vztahovaly se jen 

na určitou dobu nebo jsou typické i pro další podnebné cykly (Internet 8). 

Vrty jsou také podporovány Evropskou komisí (EC) a národními příspěvky 

z Belgie, Dánska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Norska, Švédska, Švýcarska 

a Spojeného království. Hluboké vrtání se konalo na dvou místech v Antarktidě: ve stanici 

Concordia (Dome C) a ve stanici Kohnen (Internet 9).  

      
Obr. 23 Concordijská stanice, Dome C (Internet 7) 

 

Stanice Concordia (obr. 23) byla vybrána za účelem studie potenciálního klimatu 

a jeho vztahu k událostem v dalších regionech. Vrtání zde bylo dokončeno v roce 2004 

a dosažená hloubka vrtání byla 3 270, 2 m. První informace o jádru byly publikovány 

v časopise Nature. Zjistilo se, že klima by mohlo být stejné i v příštích letech, ale bez vlivu 

člověka. Tohle je ale nepravděpodobné. Do budoucna se počítá s dalším nárůstem 

koncentrace skleníkových plynů a tedy i dalším globálním oteplováním (Internet 9). 
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11 ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉMY  

11.1 Globální oteplování 

Ke změnám klimatu opravdu dochází. Průměrné teploty na naší planetě stouply 

od roku 1861 asi o 0, 7 °C. Na první pohled se to nemusí zdát dramatické, ale na severní 

polokouli k tak velkému zvýšení teploty nedošlo ani za posledních 1 000 let. 

Do roku 2 100 by se teplota teoreticky mohla zvednout až o 1, 5 až 4, 5 °C. Na tom, 

jak velké změny klimatu mohou nastat, závisí produkce skleníkových plynů (obr. 24), 

tedy oxidu uhličitého – CO2 (Stürmerová, 2007).  

     
Obr. 24 Narůstání CO2 a výkyvy teplot během let (Bradley, 1999) 

 

Sice se jedná jen o pár stupňů, ale na přírodu to může mít špatný vliv. Vezměme si 

třeba nejvyšší fázi doby ledové (LGM), kdy byla průměrná teplota nižší jen o 5 až 6 °C než 

dnes a důsledky byly velké (dnes je Země pokryta ledem asi už jen z desetiny, 

kdežto předtím to byla až třetina). Proto může o pár stupňů vyšší teplota ovlivnit dění 

na planetě stejně jako teplota nižší. Veškeré dění bude tedy ovlivňovat rostlinné 

a živočišné druhy. Některé druhy mohou vymřít a jiné by z oteplení mohly naopak těžit. 

Pro změnu biotopů či k adaptaci (přizpůsobení) jim zbývá málo času, protože změny 

probíhají rychleji než v minulosti (Stürmerová, 2007).  

Oteplování po době ledové trvalo asi 5 000 let, ale nyní můžeme zaznamenat 

podobné změny teploty během jednoho století (obr. 25). Následky pociťujeme už dnes. 
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11.2 Ozónová vrstva 

Nad Antarktidou je ozónová díra, která dosahuje obrovských rozměrů. Dnes je větší 

o 27, 45 mil. km2 než byla v minulosti. Plocha se velikostí rovná USA a Ruska 

dohromady. Tyto údaje zjistil Národní úřad pro letectví a kosmonautiku – NASA 

(Stürmerová, 2007). 

11.2.1 Charakteristika a vznik ozónu 
 

Ozón je velice nestabilní molekula tvořená atomy kyslíku – trikyslík (O 3). 

V přírodě vzniká fotochemickou reakcí, což znamená, že působením UV záření jsou 

rozkládány dvouatomové molekuly kyslíku O2 na atomární kyslík O. Atomární kyslík se 

pak slučuje s O2 na ozón O3. Průběh reakce se zrychluje s klesajícím tlakem a stoupající 

teplotou. Tuto přeměnu mohou urychlovat některé chemické sloučeniny a radikály 

např. atomy chlóru – Cl (Horník et al. 1986). 

Při normální teplotě a tlaku má ozón intenzivní zápach a namodralou barvu. 

Při ochlazování se nejprve změní na tmavě modrou kapalinu a poté na pevnou látku 

(Horník et al. 1986). 

11.2.2 Výskyt a význam ozónu 
 

Ozón je součástí nízké atmosféry – fotochemického smogu. Vyšší koncentrace pak 

můžeme najít ve stratosféře v 10 až 50 km (Horník et al. 1986). Pro stratosféru je 

charakteristické horizontální proudění vzduchu, ve výšce 20 až 25 km se teplota nemění 

a odtud výše roste až k 0 °C. Tento vzestup teploty je způsoben právě zvýšenou 

koncentrací ozónu. Stratosféra zachycuje většinu ultrafialového záření (UVB) 

přicházejícího ze Slunce a vzduch silně zahřívá. Oblast, kde je koncentrace ozónu zvýšená, 

se nazývá ozónosféra. Ozónosféra je vrstva ve výšce 25 až 30 km nad zemí 

(Kulčák, 2006). 

I když se v atmosféře vyskytuje ve velmi malém množství, má velký význam 

pro všechny organismy žijící na Zemi. Výskyt ozónu má buď negativní, nebo pozitivní vliv 

podle toho, ve kterých částech atmosféry se nachází (Horník et al. 1986).  
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a) Pokud je ozón jen ve stratosféře, pak plní funkci UV filtru, který brání pronikání 

škodlivého krátkovlnného UV záření na zemský povrch. Má tedy pozitivní vliv 

pro život na Zemi. Při úbytku stratosférického ozónu může u živých organismů 

zvyšovat riziko rakoviny kůže, oční choroby nebo oslabení imunitního systému. 

b) Ozón se také může vyskytovat i v dolní části atmosféry – v troposféře. Zde se dostává 

jako produkt spalování fosilních paliv. Ozón v troposféře působí velice škodlivě 

na živé organismy, poškozuje dýchací orgány živočichů a rostlin (Horník et al. 1986).   

V poslední době bylo zjištěno, že právě stratosférického ozónu ubývá a naopak 

troposférického přibývá. V procesech kolísání mocnosti ozónové vrstvy hraje významnou 

roli také cirkulace nad polárními oblastmi v době polární noci, zvláště nad Antarktidou se 

vytváří cirkumpolární vzdušný vír zvaný vortex. Tento vzdušný vír je téměř izolovaný 

od cirkulace nižších zeměpisných šířek a tím zabraňuje přísunu vzduchu s vyšším obsahem 

O3. Ozón se nejvíce vytváří v místech, kde je nejsilnější sluneční záření – oblast rovníku 

(Horník et al. 1986).  

11.2.3 Ztenčování ozónové vrstvy 
 

Přirozená rovnováha v procesech vzniku a zániku ozónu ve stratosféře byla 

narušena opět lidskou činností. Přesněji se jedná hlavně o působení freonů, halonů, 

oxidů dusíku a produkci fluorochlorouhlovodíků (CFC). Fluorochlorouhlovodíky jsou 

látky složené z fluóru, chlóru a uhlíku. Tyto látky vytvářejí velmi stabilní molekuly 

nereagující v troposféře s jinými látkami. Pokud se ale dostanou do stratosféry, UV záření 

rozruší jejich pevné vazby a uvolní volné atomy chlóru. Ty pak reagují s molekulami 

ozónu na oxidy chlóru tak, že se ozónové molekuly úplně rozbijí (Horník et al. 1986). 

Největší úbytek ozónové vrstvy byl zaznamenán právě v oblasti Antarktidy. 

Tento jev je označován jako ozónová díra. Ozónovou dírou se rozumí pokles koncentrace 

O3  o 30 – 50 % trvající po dobu 6 – 8 týdnů. Největší rozsah ozónové díry 

nad Antarktidou je v září a říjnu. Množství ozónu se neustále sleduje a měří 

v tzv. Dobsonových jednotkách (D.u.), přičemž hodnota 300 D.u. odpovídá tloušťce 3 cm 

při hypotetickém stlačení ozónové vrstvy (Horník et al. 1986). 
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Další důležitou roli podle vědců hrají povětrnostní podmínky, kdy při extrémně 

nízkých teplotách vzniká ve stratosféře z kyseliny sírové a dusičné jistý druh sněhu. 

Tato chemická směs odbourává ozónovou vrstvu. Čím nižší teplota, tím jsou tedy horší 

podmínky pro ozón (Stürmerová, 2007). 

Jak ale ovlivňuje ozónová díra oteplování klimatu, není dosud známo. Jisté je jen 

to, že na změně klimatu se podílí i ozón jiného (troposférického) původu 

(Stürmerová, 2007). 

11.3 Živočichové 

11.3.1 Ptáci 
 

Na přežití mláděte tučňáka má především negativní vliv chlad. Pokud nebude vejce 

dostatečně zahříváno nebo mládě nenajde včas úkryt v teple kožní kapsy rodiče, snadno 

zmrzne. Dalším případem uhynutí mláděte může být i vyhladovění nebo mohou být 

ohrožována predátory, jako jsou chaluhy (Stercorariidae) či buřňák obrovský 

(Macronetes giganteus). Jen malá část např. tučňáka císařského přežívá déle než 1 rok 

(Stürmerová, 2007). 

Kromě predátorů mohou tučňáky také ohrožovat lidé, tedy přesněji řečeno lidská 

činnost. Kromě letadel, kdy tučňáky nejvíce vyrušují nízké přelety nebo zvýšený počet 

kotvících lodí u břehu Antarktidy, se k největším katastrofám řadí např. potopení lodě 

Bahia Paraiso v roce 1989. Vyteklo asi 600 000 l nafty a olejová skvrna, která se vytvořila 

na hladině, poškodila nejen ptáky, ale i ostatní živočišné druhy. V následných letech se 

kromě jejich úhynu snížil i počet hnízdišť. Za škodlivý můžeme považovat i rybolov, 

neboť při něm dochází i k lokálnímu odlovu krilu, což je jejich hlavní zdroj potravy. Kril je 

ale ovlivňován i oteplováním klimatu (v zimě se živí řasami, které jsou na spodní straně 

ledového krytu). Pokud se tedy otepluje, tak dochází k úbytku ledu a kril hyne nedostatkem 

potravy (Stürmerová, 2007). 

Za nejvíce ohrožené druhy se v souvislosti s oteplováním klimatu považují 

tučňák kroužkový a tučňák uzdičkový. V posledních letech v západní části Antarktického 

poloostrova pokleslo ze 40 000 páru tučňáka kroužkového na pouhých 14 000. 

(Stürmerová, 2007). 
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11.3.2 Mořští savci 
 

Kytovce a ploutvonožce ohrožoval asi nejvíc rybářský průmysl. Největší poptávka 

byla po velrybím tuku za velmi vysokou cenu. Když se velryby objevily u hladiny, aby se 

nadechly, byly hned harpunovány a poté vytaženy na břeh. Někdy byly zbaveny své vrstvy 

tuku už v moři. Tuk z velryb byl použit např. na svíčky. Z vorvaňů získávali velrybáři 

až 2 t vorvaňoviny, která byla využívána k výrobě jedlého tuku nebo do kosmetiky. 

Kromě tuku kytovců se využívaly i jejich kostice na výrobu korzetů nebo do kočárových 

pér. U tuleňů se využíval nejen tuk, ale i maso a kožešina (Stürmerová, 2007). 

Velryba černá (spolu s velrybou grónskou) je označována jako right whale, což 

znamená v překladu správná velryba, protože byla a dodnes je velryba, která se dá 

nejsnadněji ulovit. Má vysoký obsah tuku a plave klidně (Stürmerová, 2007).  

Jakmile se zdokonalila technika lovu, zájem přešel i na plejtváky a následky byly 

děsivé. Stovky tisíc velryb umíraly a některé druhy byly dokonce vyhubeny. 

Proto byla v roce 1946 ustavena Mezinárodní komise pro lov velryb (IWC), jejímž úkolem 

je udržovat počet velryb a nepřipustit jejich vyhubení. K zákazu lovu v celosvětovém 

měřítku došlo teprve až v roce 1986 a od roku 1994 byl Jižní ledový oceán prohlášen 

za chráněné velrybí pásmo. Přesto některé národy tento zákaz porušují a velryby loví dále 

(Stürmerová, 2007). 

Často se také opakuje, že velryby uvíznou spolu s ostatními mořskými savci 

v rybářských sítích. Velryby ale neohrožuje jen rybářský průmysl. Vědci upozorňují 

i na to, že člověk znečišťuje životní prostředí kytovců ropnými katastrofami a jinými 

škodlivinami nebo podmořským rachotem těžebních strojů a dalším bolestivým hlukem. 

Hluk poškozuje citlivý sluchový orgán trvale nebo jej dočasně vyřadí z činnosti. 

Postižení kytovci tak ztratí schopnost orientace a často uvíznou u břehu. Nejsou schopni se 

dostat zpět do hlubší vody, jejich citlivá kůže rychle vysychá a tělo není schopno čelit 

vztlakovému efektu – svou hmotností stlačuje vnitřní orgány. Za několik hodin uhynou 

(Stürmerová, 2007). 

  



Silvie Strakošová: Antarktida jako fenomén světové ochrany přírody 
 
 

2010                                                                                                                                      56 
 

12 ZÁVĚR  

Ve své práci jsem se snažila shromáždit nejdůležitější informace, co se Antarktidy 

týče. Jak vznikala, jaká je nyní a proč je pro nás všechny důležitá.  

Mnozí si určitě položili další otázky, které si nedovedou zcela vysvětlit. 

Vezměme si například to, že Antarktida se považuje za největší zásobárnu pitné vody – je 

tomu tak doopravdy? Faktem je, že ledovce při tání sladké vodě škodí, ale i přispívají. 

Zdůvodnila jsem fakta pro a proti, takže z toho vyplývá, že je v podstatě pravda obojí. 

Dále jsem hovořila o klimatu, které zde panuje nyní a co se může dít do 

budoucnosti. Zda hrozí v nejbližších letech tání ledovců i zde nebo je to zatím problém 

čistě Arktidy. Vědci předpokládají, že na Antarktidě by v nejbližších staletích nemělo dojít 

k výrazným změnám. Dá se předpokládat, že ozónová díra, která zde dosahuje obrovských 

rozměrů, je na ústupu, protože dosáhla své maximální velikosti. Mohla by se tedy 

v nebližších letech pomalu zmenšovat a tím pádem by se neměla ani dále zvyšovat teplota 

(Stürmerová, 2007). 

I když se mnozí domnívají, že na Antarktidě dochází k velkému tání, není tomu tak 

úplně. Vyšší teploty právě podporují sněhové přeháňky, které se mění ve firn a jsou tak 

důležité pro utváření ledovců. Takže Antarktidě možná vyšší teploty zase tak neškodí. 

Pokud by se ale někdy stalo, že by na Zemi vymizel všechen led, mělo by to katastrofické 

následky pro nás všechny. Na naší planetě by se zcela změnil život a v některých případech 

by mohl i zaniknout. Tyto děsivé scénáře byly už námětem mnoha filmů či dokumentů 

(Stürmerová, 2007). 

Globální oteplování je už v plném proudu, dá se však částečně omezit. Stačí se jen 

k přírodě chovat slušně. Každý člověk by měl začít sám u sebe – například tříděním 

odpadu. Proč? Protože se tím šetří přírodní zdroje. Díky recyklovanému papíru se ušetří 

stromy, které jsou důležité pro celý ekosystém Země. Měla by se také omezit výroba 

v továrnách nebo veškerá automobilová doprava přejít na plyn či elektřinu, díky nimž 

stoupá do ovzduší neskutečné množství emisí. Ale automobilová doprava je pořád méně 

škodlivá než letecká. Ochránci přírody proto nabádají turisty, aby raději cestovali pozemní 

dopravou. 
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Velkou hrozbou jsou také ohrožená zvířata. Proti predátorům a nízkým teplotám, 

tedy přírodě, neuděláme nic, ale proti chybám lidí by se mělo rázně zakročit. Určitě by 

se měl omezit co nejvíce rybolov. Tak by se zabránilo odlovu krilu, který je největším 

zdrojem potravy. Navíc tam, kde není stále respektován zákaz lovu velryb či tuleňů, 

bych zavedla přísnější opatření. Dále bych omezila dopravu na Antarktidě jen na nezbytně 

nutnou. Jako poslední věc a možná i jednu z nejdůležitějších – omezit těžbu ropy nebo 

zdokonalit techniku tak, aby nedocházelo k ropným katastrofám. Kdyby se omezila těžba, 

což předpokládám, že díky vysoké poptávce na trhu nehrozí, zabránilo by se tak 

i poškození sluchu kytovců. 

Mým hlavním cílem v této práci bylo poukázat na křehkost a pomíjivost přírody. 

Jak bychom se k ní měli chovat a jak naopak ne. Úkolem každého člověka by mělo být 

zachování přírodního bohatství pro další generace. Přitom někdy stačí málo. 
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