
1 

Олег Афанасьєв,  
к.геогр.н., доцент кафедри фізичної та економічної географії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

ПОЛЯРНІ РЕГІОНИ СВІТУ:  

ПОЛЮСИ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 
 

«Південний Полюс – це велика скеля, 

оточена водою. Арктика – океан, 

оточений прибережними державами». 
Міністр закордонних справ Норвегії  

Йонас Гар Стере 

 

У шкільних навчальних програмах і підручниках майже не 

розглядається проблематика політико-географічного статусу полярних 

регіонів світу – Арктики та Антарктики. Єдине, що повідомляється 

учням – тільки те, що Антарктида має нейтральний статус за 

міжнародною угодою «Про Антарктику» і жодна країна не має права 

висувати територіальних претензій, вести промислову діяльність тут. 

Тоді як в окремих атласах для 10 (11) класів, навчальних стінних картах 

подекуди можна знайти кордони територіальних претензій окремих 

держав на простори Антарктиди. І таке протиріччя жодним чином не 

пояснюється. А питання із приналежністю льодових просторів Арктики 

і досі лишається «білою плямою» як для школярів, так і для їх вчителів. 

Тож ми спробуємо цією публікацією допомогти вчителеві спільно із 

учнями розібратися в «політичній географії» полярних зон нашої 

планети. Адже це питання, насправді, є не таким вже й простим. Про це 

свідчить хоча б факт того, що останні роки значно збільшилася 

кількість різноманітних публікацій, присвячених питанням політико-

географічного статусу і прогнозування майбутньої політичної долі 

шостого континенту.  

 

Полярні регіони світу: льодовий дивосвіт природи 

 

Полярними регіонами планети прийнято вважати території та акваторії, що 

розташовані північніше від Північного (Арктика) або південніше від 

Південного (Антарктика) полярних кіл. Їм притаманні суворий полярний 

клімат, низькі температури, сильне обледеніння та особливі зміни дня й ночі 

(цілодобовий полярний день влітку та цілодобова полярна ніч взимку). 

Північний полюс і Південний полюс – центри цих регіонів, що розташовані 

відповідно на арктичній полярній шапці та континентальних льодовиках 

Антарктиди. 

Слово «Арктика» − це грецька назва північного полярного регіону (грец. 

arktikos – північний, від arctos – ведмідь), і воно, власне, означає «край навколо 

сузір’я Великої Ведмедиці». А слово «Антарктика» в перекладі з грецької мови 
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означає лише «протилежний полюс», тобто «навпроти Арктики». Можна 

подумати, що обидва полярні регіони дуже схожі між собою, але здається тільки 

на перший погляд. Насправді різниця між ними куди більша, ніж уся сукупність 

спільних рис. 

В обох полярних регіонах завжди холодно, навіть улітку. Там немає 

чергування дня та ночі. Сонце світить усю літню половину року, а впродовж 

зимової половини року панує темрява. Але про літо навряд чи можна говорити 

взагалі; влітку принаймні не так холодно, як узимку. 

Отже, на обох полюсах лютий холод. А втім, є й велика різниця. Якщо 

Північний полюс – тільки точка серед замерзлого океану, то на Південному 

полюсі є земля. Всю південну полярну зону займає континент, лише трохи 

більший від Австралії. Майже вся Антарктика вкрита кригою, проте є й 

невеличкі вільні від крижаного полону ділянки суходолу. Крига в Антарктиці 

завтовшки кілька кілометрів. 

І хоча в Арктиці набагато менше суходолу, життя там розмаїтніше, ніж в 

Антарктиці. В північному полярному регіоні живуть навіть люди: ескімоси 

мають на островах свої постійні поселення. Антарктика – найнесприятливіший 

для життя людей регіон Землі, і люди там живуть лише на кількох 

дослідницьких станціях, здійснюючи метеорологічні, океанографічні і біологічні 

дослідження, а також наукові дослідження, пов’язані із ядерною геофізикою та 

геомагнетизмом. А останнім часом і приймають численних туристів, потік яких 

до льодового континенту стрімко збільшується.  

В науці існують певні розбіжності щодо визначення просторових меж як 

Арктики, так і Антарктики.  

Так, за межу Арктики може бути прийнятий будь-який з перерахованих: 

1) за липневою ізотермою +10
о
С, яка обмежує територію, де можлива 

вегетація рослин; 

2) по північній межі поширення лісів або південній межі тундри; 

3) вздовж Північного полярного кола – 66
о
33′ пн.ш. 

Таким чином, загальна площа Арктики може коливатися від 27 до 21 млн. км
2
.  

Межу Антарктики виділяють по наступних варіантах: 

1) по ізотермі +10°C найтеплішого місяця; 

2) по крайній північній межі пакового льоду (на 1 листопада), або по межі 

поширення айсбергів; 

3) по зоні антарктичної конвергенції, тобто збіжності полярних вод з 

водами помірних широт, яка розташована між 48° та 55° південної 

широти; 

4) вздовж Південного полярного кола – 66
о
33′ пд.ш. 

Загальна площа Антарктики, таким чином, може коливатися в межах 50–60 млн. 

км
2
, з яких понад 3/4 припадає на водні простори з плаваючою морською кригою 

та айсбергами. 

У міжнародному політичному праві загальновизнано межами полярних 

регіонів вважати лінії полярних кіл – Північного за межу Арктики, Південного 

кола – за межу Антарктики.  
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Втім, незважаючи на те, що в обох полярних регіонах суцільне «Царство 

льоду і холоду», останнім часом вони все більше привертають до себе увагу 

окремих країн світу, зацікавленість у наукових дослідженнях приполярних 

районів висловлюють все більша кількість країн світу. І цьому є логічне 

пояснення – людський світ набуває новітніх технологій, що дозволяють тепер 

видобувати природні ресурси там, де це здавалося неможливим ще 30–50 років 

тому.  

 

Полюс інтересів «Великих держав»: суперечливість принципів володіння 

арктичними просторами 

 

До Арктики прилягають території п'яти держав світу: Російської Федерації, 

США, Канади, Данії (Гренландія) і Норвегії. Фінляндія з передачею Радянському 

Союзу району Печенги (Петсамо) в 1944 р. позбулася виходу до Північного 

Льодовитого океану. Ісландія визначає усю територію країни як таку, що 

входить в арктичну зону, але претензій на володіння якою-небудь частиною 

океанічних просторів Арктики не пред'являє. Усі ці країни, звані 

приарктичними, внесли найбільший вклад в дослідження і освоєння цього 

унікального природного регіону. 

Міжнародно-правовий режим арктичних територій формувався впродовж 

століть і тісно пов'язаний з практикою міжнародного права відносно придбання 

суверенітету на нічийні землі – terra nullius. Міжнародно-правова практика 

твердо дотримувалися положення, що факт відкриття terra nullius при залишенні 

деяких ознак приналежності державі-першовідкривачеві (як-от встановлення 

прапору) достатній для отримання права володіння на цю землю. 

В силу свого географічного положення і історичних причин приарктичні 

країни традиційно виходять з наявності у них особливих інтересів і відповідно 

переважних прав при використанні арктичних просторів і визначення їх 

правового режиму. Це знайшло відображення в міжнародно-правовій доктрині, 

зокрема в «секторальній теорії», згідно якої кожна приарктична держава має 

особливі права у своєму полярному секторі – трикутнику, основою якого є 

узбережжя відповідної держави, а сторонами – лінії, що проходять по 

меридіанах до Північного полюса. Особливо активно на користь теорії 

секторального ділення Арктики виступали Канада і СРСР, які у ряді 

законодавчих актів і офіційних заявах відстоювали суверенітет на землі, острови 

і морські простори на північ від свого арктичного узбережжя. Згідно із 

«секторальною теорією» встановлюється, що прилеглий до узбережжя сектор 

знаходиться під юрисдикцією приарктичної держави і на острови і землі, що 

знаходяться в цьому секторі, поширюється суверенітет цих держав (табл. 1, 

рис. 1).  

Секторальний поділ Арктики у момент його здійснення (в основному – в 

1920-і рр.) не викликав яких-небудь заперечень інших неарктичних держав і був 

де-факто прийнятий. Це фактичне визнання діяло до тих пір, поки розвиток 

науки і техніки не дозволив державам приступити до практичної розвідки і 

розробки природних ресурсів Арктики. 
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Хоча секторальна теорія отримала відображення в офіційній позиції 

Канади і колишнього СРСР, три інших приарктичні держави не встановили 

власних секторів і не підтримали секторального ділення Арктики в цілому. 

Данія, Норвегія і США не приймали спеціальних актів по арктичних районах, 

прилеглих до їх території, проте законодавство цих країн про континентальний 

шельф, економічні і риболовецькі зони поширюється і на арктичні райони. 

Проти секторального принципу розділення Арктики виступають передусім 

США. Виходячи зі своїх воєнно-стратегічних і інших інтересів, США вважають, 

що реалізація секторального принципу усіма приарктичними державами може 

істотно обмежити можливості їх військово-морських сил в Арктиці. 
 

Таблиця 1 – Характеристика заполярних регіонів приарктичних країн 

Приарктичні країни 

Площа заполярних 

територій 

Чисельність 

населення 

Заполяр’я,  

тис. осіб 

Найбільші міста у Заполяр’ї, 

чисельність їх населення, тис. осіб 
млн. км

2
 % 

США 1,7 8 649 Барроу – 4,6 

Канада 4,3 21 87 Інувік – 3,5 

Норвегія 2,7 13 464,6 Тромсе – 68 

Данія (о. Гренландія) 3 14 58 Сісіміут – 5,9 

Росія 9,3 43,3 2 089 
Мурманськ – 325, Норильск – 205, 

Воркута – 85 

Швеція 0,06 0,3 250 Кіруна – 23 

Фінляндія 0,08 0,4 184 Кеміярві – 8,4 

ВСЬОГО 21 100 4 238 Мурманськ 

Метою секторального розділення Арктики стало цілком обґрунтоване 

прагнення окремих приарктичних держав виключити з дії загальних норм 

міжнародного морського права райони, географічні і кліматичні особливості 

яких роблять їх особливо значущими для цих держав. Важливо відмітити, що 

сьогодні самі по собі межі полярних секторів не вважаються державними 

кордонами, а встановлення тією або іншою державою полярного сектора не 

вирішує питання про правовий режим морських просторів, що входять в цей 

сектор. Це важливо, оскільки деякі фахівці вважають, що усі морські простори, 

що входять в арктичний сектор тієї або іншої країни, є її внутрішніми водами. 

Таким чином, з точки зору сучасного міжнародного права лінії, що 

окреслюють бічні межі полярних секторів, не визнаються державними 

кордонами, тобто формально арктичні води за межами державних 

територіальних вод не належать нікому. На сьогодні відносно морських районів 

Арктики, навіть постійно покритих льодом, діють норми міжнародного 

морського права (Конвенція ООН по морському праву від 1982 р.), що 

визначають статус і режим морських просторів (внутрішні води, територіальне 

море, економічна зона, континентальний шельф, відкрите море). Ця Конвенція 

встановила територіальне море шириною до 12 миль, на яке, так само як і на 

повітряний простір над ним, на його дно і надра, поширюється повний 

суверенітет прибережної держави, і 200-мильну виключну економічну зону, 

відлічувану від початкових ліній, від яких відмірюється ширина територіальних 

вод. Дно морів і океанів і надра під ними, що не знаходяться під чиєю-небудь 
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Рис. 1 – Територіальні претензії в Арктиці 
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юрисдикцією, оголошуються загальною спадщиною людства, тобто усі держави 

світу мають рівні права на розробку їх природних ресурсів, і будь-яке з них має 

право подати в ООН і інші спеціалізовані міжнародні органи заявку на розробку 

глибоководних ресурсів морського дна. В даному випадку не виключені подібні 

дії і відносно арктичної зони. Рішення про розробку таких ресурсів приймається 

Міжнародним органом по морському дну. 

Складність вирішення проблеми територіальної приналежності просторів 

Північного Льодовитого океану і прибережних арктичних морів обумовлена 

різними підходами до визначення цієї ділянки земної кулі. З одного боку, океан 

може розглядатися як відкрите море. З іншого боку, Північний Льодовитий 

океан у своїй значній частині представляє крижану поверхню і тому може 

розглядатися як особливий вид державної території п'яти прилеглих до нього 

країн світу, які можуть розділити океан на полярні сектори, а усі землі і острови, 

а також покриті льодом поверхні, що знаходяться в межах полярного сектора тієї 

або іншої країни, входитимуть до складу державної території. Це і пояснює 

різницю підходів приарктичних держав в застосуванні міжнародно-правових і 

внутрішньодержавних актів при рішенні міждержавних суперечок, що все 

збільшуються, із використання просторів і ресурсів Арктики. 

 

Історична політична географія Антарктики 

 

У міжнародному праві існують декілька нормативних засад, якими 

регулюється можливість висунення претензій на суверенне володіння тією чи 

іншою «нічийною» землею певною державою. Це право «Першовідкривача», 

«Першоосвоювача» і «Володіння територією достатньо тривалий час». Саме на 

цих засадах ґрунтувалися територіальні претензії всіх тих країн, які у свій час 

висунули такі претензії на Антарктиду. Спробуємо стисло розглянути політичну 

історію Антарктики. 

Про існування Антарктиди підозрювали ще давні греки, термін 

«Антарктика», як протилежність Арктиці, вперше застосував Марін Тирський у II 

ст. н.е. Земля навколо Південного полюса зображувалася на більшості карт з 

глибокої давнини до XVIII ст. Обриси материка середньовічними картографами 

зображувалися довільними, нерідко тут помічалися гори, ліси й ріки. При цьому 

застосовувалися доволі різноманітні назви для цієї гіпотетичної частини 

суходолу: Невідома Південна земля (лат. Terra Australis Incognita), Таємнича 

Південна земля, іноді просто – Південна земля. У 1770 р. маловідомий 

англійський мореплавець А. Далрімпль видав працю, де навів докази, що 

населення Південного континенту перевищує 50 мільйонів осіб. Втім, це були 

тільки припущення.  

Вперше люди перетнули межу сучасної «Політичної Антарктики» (тобто, 

лінію паралелі 60
о
 пд.ш.) в 1559 р., коли голландське судно під командуванням 

Дірка Геєритца внаслідок шторму відбилося від ескадри і досягло 64
о
 пд.ш.  

У 1772 р. англійський мореплавець Джеймс Кук на меридіані 37°33′ сх.д. 

майже впритул підійшов до Антарктиди. У січні 1774 р. він досяг широти 71°15′ 

пд. ш. на південному заході від Вогняної Землі. Однак суцільний льодовий 
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покрив не дозволив йому рушити південніше. Після повернення він заявив, що 

якщо Південний континент і існує, то лише поблизу полюса, тому не 

представляє ніякої цінності. 

Перше географічне відкриття землі південніше 60° пд.ш. здійснив 

англійський купець Вільям Сміт, який 19 лютого 1819 р. випадково натрапив на 

невідому землю, яку сприйняв за Південний материк. В тому ж році було 

доведено, що відкрита Смітом земля є островом (названий Лівінгстон), і до того 

ж, є частиною архіпелагу Південні Шетландські острови (первинна назва, надана 

Смітом – Нова Південна Британія).  

Нарешті, 1820 р. одразу три експедиції віднайшли Антарктиду.  

16 (28) січня 1820 р. російська антарктична експедиція під командуванням 

Фаддєя Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва в точці 69°21'28" пд.ш., 2°14'50" з.д. 

в 20 км від берега відкрили Землю Олександра I, яка, як з'ясувалося лише в 1940 

році, є островом, відокремленим від материка протокою. Ця ж експедиція 

здійснила і перше плавання навколо Антарктиди (водночас воно було і 

навколосвітнім, оскільки перетиналися всі меридіани). Але Беллінсгаузен і 

Лазарев тільки проголосили про те, що їм вдалося відкрити останній, шостий, 

континент. На його узбережжя мореплавці не виходили й певних заходів щодо 

позначення своєї присутності на континенті та державної його належності не 

робили. Втім, право першовідкривачів за російськими мореплавцями тривалий 

час було беззаперечним. 

18 (30) січня того ж року британська експедиція Едварда Бренсфілда 

також бачила Антарктиду. Нарешті, в листопаді до континенту підходив 

американський китобійний корабель капітана Натаніела Палмера. 

Першою людиною, що ступила на Антарктичний континент, вважають 

норвезького полярного дослідника Карстена Егеберга Борхгревінка, який 24 

січня 1895 р. разом із іншими трьома членами екіпажу норвезького судна 

«Антарктик» Генрихом Буллом, Леонардом Кристенсен (капітан) і 

новозеландським моряком Олександером фон Тунзельманном висадилися на 

північній околиці Землі Королеви Вікторії. Борхгревінк став і першою людиною, 

що влаштувала зимівлю в Антарктиді. Цікаво, що новозеландці вважають саме 

Тунзельманна першопрохідцем материка. Також існує не підтверджена версія, 

що першими, хто ступив на антарктичне узбережжя, були англійські китобої під 

командуванням Джона Девіса в 1821 р.  

Відтоді розгорнулося змагання за те, хто відкриє якомога більше 

внутрішніх районів материка і першим досягне Південного полюсу планети. 

Першою Південного полюсу 14 грудня 1911 р. досягла норвезька експедиція під 

головуванням Руаля Амундсена; через місяць після нього в заповітну точку 

прибула англійська експедиція Роберта Скотта, яка загинула по дорозі назад. 

Економічне освоєння Антарктики почалося ще після експедиції Джеймса 

Кука, який відмітив величезні кількості китів і тюленів в приантарктичній 

акваторії. У кінці XVIII – початку XIX ст. китобійний промисел процвітав в 

районі мису Горн, Південній Джорджії, Фолклендських і Південних Сандвічевих 

островів.  

Отже, питання із правом першості на першовідкривання і 
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першоосвоювання земель Антарктики є досить неоднозначним і суперечливим. 

Претензії на політичний суверенітет над антарктичними землями 

простежувалися вже в XIX – на початку XX ст. Серед країн, що їх висували, 

були Велика Британія, Нова Зеландія, Франція, Австралія, Норвегія, Чилі, 

Аргентина (табл. 2, рис. 2).  

 
Рис. 2 – Територіальні претензії в Антарктиці 

 

В 1819 р. британські китобої відкрили перше поселення на Південних 

Шетландських островах, відповідно, проголосивши острови британським 

володінням. Однак перше поселення, призначене для тривалого проживання 

людей, було засноване Аргентиною у 1904 р. на Південних Оркнейських 

островах в якості метеорологічної обсерваторії. 

Втім, офіційні претензії на територіальні володіння в Антарктиді першою 

висунула в 1908 р. Велика Британія – на Південну Джорджію, Південні 
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Оркнейські острови, Південні Шетландські острови, Сандвічеві острови, землю 

Грейама (до цього з 1841 р. на неофіційному рівні були територіальні претензії 

на Землю Вікторії). Землі повинні були управлятися губернатором 

Фолклендських островів. У 1923 р. Велика Британія «подарувала» Новій Зеландії 

частину Землі Вікторії з акваторією моря Росса. Так замість однієї антарктичної 

держави стало дві. У 1933 р. Велика Британія поділилася більшою частиною 

своїх володінь з Австралією.  

У 1924 р. Франція оголосила свої права на Землю Аделі, але постійна 

французька база там з'явилася тільки в 1956 р.  

Норвегія заявила свої претензії тільки в 1929 р., оголосивши своїм острів 

Петра І. Попри те, що острів був відкритий ще Беллінсгаузеном, до 1929 р. туди 

нога людини не ступала, першими людьми на острові були двоє учасників 

норвезької експедиції, які відразу і оголосили острів норвезьким. У 1931 р.  

Норвегія анексувала острів, надавши йому статус володіння в 1933 р. Пізніше 

вона приєднала до своїх територіальних претензій і величезний материковий 

сектор – Землю Королеви Мод.  

У 1939 р. Третій Рейх фактично анексував частину Землі Королеви Мод 

(регіон під назвою «Нова Швабія»), проте офіційно про територіальні претензії 

не оголошував і баз там не будував.  

У 1940 і 1942 рр. Чилі і Аргентина відповідно оголосили про територіальні 

претензії на антарктичні території і острови між берегами Антарктиди і цих 

держав. У Сантьяго і Буенос-Айреса були географічні аргументи: 

«Антарктичний півострів – продовження Південної Америки». Чилійська 

сторона оголосила дуже серйозні обґрунтування своїх територіальних претензій, 

спираючись на факт, що іспанський король Карл V поставив під контроль 

губернатора Чилі Педро Санчо де ла Хоза усю південну частину Південної 

Америки, включаючи усі південні недосліджені території. Аргентина мотивувала 

свої претензії тим, що аргентинці ще з 1901 р. ведуть наукову діяльність на 

території Антарктиди, а першою постійною полярною станцією на континенті 

була саме аргентинська станція Оркадас, заснована в 1904 р. І лише через 40 

років на континенті з'явилася друга (британська) база. Також претензії 

Аргентини ґрунтуються на тому, що вже у 1818 р. уряд Сполучених провінцій 

Ріо-де-Ла-Плати, майбутньої Аргентини, продав перші ліцензії на освоєння 

антарктичних Південних Шетландських островів. 

Після Другої світової війни антарктичні держави стали напружено думати 

про те, як би узаконити свої заявлені права на антарктичні території. 

Останньою права на частину Антарктиди у 1986 р. заявила Бразилія, 

щоправда, не у вигляді територіальної претензії, а в якості «зони інтересів». 

Таким чином, в Антарктиді склалися територіальні претензії за принципом 

«секторальної теорії», де кожний територіальний сектор формує трикутник, 

основою якого є узбережжя материка, а сторонами – лінії, що проходять по 

меридіанах до Південного полюсу. Цікаво, що ті ж самі держави, що 

дотримуються у своїх територіальних претензіях цієї теорії, виступають 

категорично проти подібного принципу в Арктиці, про що вже говорилося вище. 
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Таблиця 2 – Політико-географічна характеристика територіальних претензій на Антарктиду 
 

№ 

п/п 

Назва сектору територіальних 

претензій 

Країна – 

претендент на 

частину території 

Рік 

висунення 

претензій 

Межі сектору 
Орієнтовна 

площа, км
2
 

Орієнтовна max 

чисельність населення 

полярних станцій, осіб 

1 

С
ек

то
р
 А

н
та

р
к
ти

ч
н

о
го

 

п
ів

о
ст

р
о
в
а 

Чилійська 

Антарктика 
Чилі 1940 53°00' – 90°00' зх.д. 1 250 257,6 до 130 

2 
Аргентинська 

Антарктика 
Аргентина 1942 25°00' – 74°00' зх.д. 965 597 до 300 

3 
Бразильська 

Антарктика 
1
 

Бразилія 1986 28°00' – 53°00' зх.д. 341 000 до 100 

4 

Британська 

Антарктична 

територія 

Велика Британія 1908 20°00' – 80°00' зх.д. 1 709 400 до 3000 

5 Земля Королеви Мод 

Норвегія 

1939 
20°00' зх.д. – 44°38' сх.д., 

на півдні 64-65° – 84-86° пд.ш. 
2 500 000 

 

6 

Острів Петра I 

[Тихоокеанський сектор, море 

Белінсгаузена] 

1929 68°50′пд.ш., 90°35′зх.д. 243 

7 
Австралійська Антарктична 

територія 
Австралія 1933 

44°38' – 136°11' сх.д. 

142°02' – 160°00' сх.д. 
5 896 500 бл. 1000 

8 Земля Аделі Франція 1924 136°11' – 142°02' сх.д. 432 000 до 80 

9 Територія Росса Нова Зеландія 1923 150°00' зх.д. – 160°00' сх.д. 450 000 1300 

10 
Тихоокеанський сектор 

(Земля Мері Берд) Немає 

претендентів 

90°00' – 150°00' зх.д. 1 610 000 

до 300 

11 
Внутрішній сектор  

(Полярне плато) 

20°00' зх.д. – 44°38' сх.д., 

84-86° – 90°00' пд.ш. 
 

12 

Претензії не висуваються, але 

резервується право на 

територіальний інтерес 
1
 

Росія, США 1959 Весь материк 13 900 До 100 

Історичні територіальні претензії 

Нова Швабія (Нойшвабенланд) Третій Рейх 1939 – 1945 10°00' зх.д. – 20°00' сх.д. 600 000  
1
 – Офіційно територіальні претензії не висуваються, тільки проголошується «зона власних інтересів». 
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Рис. 3 – Країни світу, що ведуть активну діяльність в Антарктиці 
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Отже, межі територіальних претензій узгоджені між Новою Зеландією, 

Австралією, Францією і Норвегією, у яких перспективні володіння не зачіпають 

Антарктичний півострів і прилеглі до нього регіони. На сам Антарктичний 

півострів одночасно претендують Аргентина, Британія і Чилі, утворюючи тим 

самим територіальний спір.  

Єдиний сектор, на який не було висунуто офіційних претензій, – Земля 

Мері Берд, на заході континенту. Причина тому – сильна віддаленість і 

важкодоступність території. Існують свідчення, що на неї хотіли претендувати 

США, але вони не встигли офіційно оголосити про це до 1959 року. Проте 

натяки на права США на цю територію містяться в неофіційних американських 

джерелах. 

Тож до 50-х років ХХ ст. Антарктика знаходилася на межі територіального 

розділу, який, якби він здійснився, то природно б, позбавив усі інші держави якої 

б то не було можливості доступу в цей район. Лише в силу втручання СРСР і 

США і завдяки ряду об'єктивних сприятливих обставин вдалося запобігти 

подібному розділу. Після успішного проведення Міжнародного геофізичного 

року (1957–1958 рр.) 12 його держав-учасників (включаючи і ті, що висунули 

територіальні претензії) домовилися про необхідність міжнародної співпраці в 

Антарктиці. 1 грудня 1959 р. у Вашингтоні був підписаний Договір про 

Антарктику, яким проголошений нейтральний статус регіону південніше 

паралелі 60
о
 пн.ш. і «заморожені» усі територіальні претензії. 

 

Договір про Антарктику – основа сучасного політико-географічного статусу 

південнополярного регіону 

 

Антарктичний договір або Договір про Антарктику – міжнародна угода, 

метою якої є забезпечення наукових досліджень і збереження миру на 

континенті. Укладений 1 грудня 1959 р. у Вашингтоні 12 державами, що мали на 

той час свої наукові представництва в Антарктиці (Аргентина, Австралія, 

Бельгія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-

Африканський Союз, СРСР, Велика Британія, США). Набув чинності 23 червня 

1961 р. після його ратифікації державами – первісними учасниками. Нині до 

числа учасників договору входять 47 держав: 28 з них мають статус 

Консультативних сторін, а інші 19 не мають права голосу при ухваленні рішень 

на щорічних Самітах Антарктичного договору (рис. 3). Дія договору 

поширюється на всю територію на південь від 60
о
 пд.ш. Договір про Антарктику 

безстроковий. Він допускає внесення в нього змін і поправок з відома і за згодою 

усіх Консультативних сторін. 

Договір передбачає демілітаризацію району Антарктики, її використання 

виключно в мирних цілях, забороняє створення в регіоні військових споруд, 

проведення військових маневрів, випробувань будь-яких видів зброї, у тому 

числі ядерної, розміщення радіоактивних відходів. Для забезпечення дотримання 

положень договору можуть проводитися інспекції в будь-який час і в будь-якому 

районі Антарктики. Перевірці можуть піддатися всі наукові станції, установки, 

морські та повітряні судна в пунктах розвантаження та завантаження. 
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На всій території Антарктики оголошена свобода науково-дослідницької 

діяльності, обміну інформацією та співробітництва (за посередництвом ООН та 

інших міжнародних організацій). 

Сьогодні Договір про Антарктику складається із цілої системи окремих 

угод, конвенцій та інших міжнародних правових документів, що уточнюють та 

доповнюють Договір. Серед них найважливіші – Конвенція про збереження 

антарктичних тюленів (1972 р.); Конвенція по збереженню антарктичних 

морських живих ресурсів (1980 р.); Протокол з охорони довкілля (1991 р.), яким 

запроваджений 50-річний мораторій на будь-яку діяльність, пов'язану з 

видобутком мінеральних ресурсів Антарктики, за винятком наукових 

геологічних досліджень.  

У вересні 2004 р. створено Секретаріат Антарктичного договору зі штаб-

квартирою в Буенос-Айресі (Аргентина). 

Договір про Антарктику став тонко збалансованим компромісом. З одного 

боку, держави, що заявили територіальні претензії, пішли на міжнародне 

врегулювання режиму використання Антарктики. Але від своїх прав вони далеко 

не відмовилися, а тільки тимчасово «заморозили», і час від часу продовжують 

наполегливо нагадувати про ці права. Окремі країни, не висуваючи офіційно 

територіальних претензій на Антарктичний континент або його частину, 

оголошують його «зоною власних інтересів».  

Так, Радянський Союз, який не визнав висунених претензій на Антарктику, 

напередодні Вашингтонської конференції заявив, що «зберігає за собою усі 

права, засновані на відкриттях і дослідженнях російських мореплавців і учених, 

включаючи право на пред'явлення відповідних територіальних претензій в 

Антарктиці». Подібну заяву зробили і США. Цієї ж позиції сьогодні 

дотримується Росія. При цьому США і Росія не визнають і претензії одне одної. 

Тим не менш, ряд країн розвивають свою присутність на континенті (в 

якості науково-дослідницьких баз) з метою контролю за територією, 

дотримуючись концепції «ефективної окупації», а не секторального володіння.  

Практично відразу після підписання Договору про Антарктику Велика 

Британія офіційно створила нову адміністративну одиницю – Британську 

Антарктичну територію. У 1961 р. була створена чилійська комуна Антарктика, 

якій в 1975 р. був присвоєний статус провінції із столицею в Пуэрто-Вільямсі, 

одному з найпівденніших населених пунктів світу. Наступною закріпила 

законодавчо права за своїм антарктичним сектором Аргентина. У 1976 р. 

Аргентина порушила умови Договору, розмістивши на о. Туле на Південних 

Сандвічевих островах військову базу Корбета Уругвай. Це стало однією із 

причин «Фолклендської війни» з Великою Британією у 1982 р. У 1986 р. 

Бразилія оголосила про свої геополітичні домагання на частину Антарктиди, які 

так і залишилися невизнаними. Зараз Бразилія продовжує наполягати на праві на 

частину Антарктиди, при цьому бразильська наукова база активно відвідується 

державними діячами країни. 

Території на північ від 60° пд.ш. не підпадають під дію Договору, 

переважна більшість приполярних територій є спірними й мають 

неврегульований статус. Так, Норвегія вважає о. Буве своєю територією, 
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Південна Джорджія і Південні Сандвічеві острови, а також Фолкленди є спірною 

територією між Аргентиною і Великою Британією. Також існують розбіжності 

між Аргентиною і Чилі з приводу приналежності деяких островів архіпелагу 

Вогняна Земля. 

Господарі і постійні жителі Антарктиди – пінгвіни і інші представники 

місцевої украй бідної фауни. Людей майже немає, проте є величезна територія. 

Зараз це єдиний континент, що є офіційно нічийним, являючи собою суцільний 

природний резерват. Але це зовсім не означає, що господарська діяльність 

людини тут відсутня. Навіть навпаки – вона активно розвивається і 

поглиблюється.  

 

Населення Антарктиди: не лише пінгвіни 

 

У Середньовіччі основним мотивом для досягнення Південної землі було 

поширення християнства серед місцевих жителів. 

У Ранньому Середньовіччі вважалося, що на території (або на частині 

території) Південної землі жили «плішиві люди», «люди з собачими головами», 

велетні, дракони та інші чудовиська. Інші стверджували, що людей і чудовиськ 

там взагалі немає, але є ліса і родючі землі. Локак, Країна Папуг, Аніан, Чудовий 

острів – ось деякі з назв Невідомої Південної землі. 

Пізніше про жителів явно нічого не повідомлялося (англієць А. Далрімпль 

з його припущенням про 50-мільйонне населення – виняток), а до відкриття 

прагнули тільки для розширення земель тієї чи іншої держави. 

Усупереч стереотипам, ніяка Антарктида не «біла пустеля». Вірніше, вже 

не лише пустеля. Через суворий клімат в Антарктиді немає постійного 

населення. Проте там розташовані наукові станції. Тимчасове населення 

Антарктиди коливається від 6000 чоловік влітку до 1000 чоловік взимку. 

Сполучені Штати утримують в регіоні найбільшу базу – майже ціле місто, яке 

називають «Столицею Антарктики» – «МакМурдо» (рис. 4, 5). У 1960-1972 рр. 

на станції працювала перша на континенті атомна електростанція. Зараз 

станція є функціональним сучасним науковим центром і найбільшим 

співтовариством в Антарктиці, має 3 аеродроми (з них 2 сезонних), місце для 

посадки вертольотів і більше 100 будівель. На станції діють оранжереї, що 

забезпечують персонал свіжими продуктами. Ініційоване будівництво першого 

Трансантарктичного шосе – від станції МакМурдо до станції Амундсен-Скотт на 

Південному полюсі. Це серйозний військовий комплекс, куди щорічно сідають 

близько 400 військово-транспортних літаків «Геркулес» – тобто щодня по літаку, 

а то і по два. При цьому МакМурдо числиться тільки метеорологічною станцією, 

адже мілітаризація Антарктиди заборонена.  

Деякі станції, як і МакМурдо, настільки облаштовані і обжиті, що там 

встановлюють світлофори – настільки інтенсивний рух. Будують двоповерхові 

кам'яні будинки, офіси. Зараз і Китай створює величезну базу на декілька тисяч 

чоловік. Вони накривають скляним куполом частину материка і облаштовуються 

серйозно. Вже і кабельний Інтернет протягнули до Південного полюсу. Свої бази 

облаштовують Індія, Південна Корея, Бразилія, Франція, Німеччина, Японія. 
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Рис. 4 – Американська антарктична станція МакМурдо – ціле місто 

з населенням понад 1 000 чоловік 
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Рис. 5 – Антарктичні пінгвіни вже давно звикли до гулу моторів літаків 

та вертольотів 

 

Не відстають в освоєнні Антарктики і ті країни, що «заморозили» свої 

територіальні претензії, плануючи підтвердити їх в майбутньому принципом 

«давності освоєння».  

Чилійці свою найбільшу базу Фрей (повна назва «Президент Едуардо Фрей 

Монталва»), що на о. Кінг-Джордж (Ватерлоо), називають не базою, а 

поселенням. Тут побудовані злітно-посадочна смуга, здатна приймати 

комерційні авіарейси, великий житловий комплекс, готель на 80 постояльців, є 

пошта і банк, школа і поштове відділення. Сюди навіть цілеспрямовано 

відправляли офіцерів ВПС з вагітними дружинами, щоб народжували саме тут, 

тому Чилі сьогодні – чи не єдина країна, де живуть уродженці Антарктиди. І 

дитячі сади є на станції. А все задля того, щоб довести: це така ж Республіка 

Чилі, як і «велика земля».  

Не відставали від чилійців і аргентинці. Першою дитиною, що народилася 

в Антарктиді, був аргентинець. В усіх довідниках, шкільних підручниках, на всіх 

картах, що видаються в країні, Антарктичний сектор неодмінно подається як 

складова частина території держави, одна з її провінцій. Відповідно і значення 

площі державної території Аргентини подається разом із цим сектором – 

3,75 млн.км
2
 (так виходить, що Аргентина шоста за розмірами в світі). 

Державні діячі також своїми відвідуваннями намагаються засвідчити 

приналежність того чи іншого сектору їхній країні. Так, в 1977 г. Чилійську 

Антарктику відвідав президент Аугусто Піночет, у 1991 р. бразильську 

антарктичну базу відвідував президент Фернандо Коллор де Мелло, а в 2008 р. – 

президент Луіс Інасіу Лула да Сілва. У лютому 2005 р. Землю Королеви Мод 

відвідала норвезька королева Соня. 

Отже, господарське освоєння шостого континенту і його заселення 

поступово нарощується. Проте, аби заселити Антарктиду постійними жителями, 

мови бути поки що не може. По-перше, кількість населення на материку 

регулюється антарктичними угодами, які також забороняють ввезення на 

континент тварин, не властивих для антарктичної природи, що сильно 

ускладнює господарську діяльність. По-друге, більш-менш придатні для 

людського життя умови є тільки в оазисах, площа яких складає менше 1% від 
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усієї площі Антарктиди. 

Тим не менш, все більше країн світу прагнуть відкрити в Антарктиці свою 

станцію. Швидко нарощують їхню кількість Китай, США, Чилі, Німеччина та ін. 

Серед найбільш «екзотичних» для Антарктики варто назвати Еквадор, Перу, 

Пакистан, Індію, Респ. Корею. Лунали заяви про прагнення приєднатися до 

списку «антарктичних держав» з боку Казахстану, Естонії, Данії, Венесуели, 

Індонезії та ін. Виникає резонне питання: невже всі ці країни так не можуть 

прожити без наукових досліджень в Антарктиці? Чи їм більше нема куди подіти 

близько 10 млн. доларів, необхідних на відкриття однієї станції, а потім щорічно 

її підтримувати за 2 млн. доларів? Та навіть особливо і не приховується 

відповідь на це питання. Сьогодні «наукова діяльність» в регіоні є перш за все 

чинником геополітичної присутності найбільш зацікавлених у майбутньому 

поділі континенту держав, або хоча б у промисловому видобутку корисних 

копалин, мораторій на який добігає свого кінця не так вже й далеко – у 2041 р. 

Наявність станцій багатьох країн світу в Антарктиці може вважатися запорукою 

того, що коли-небудь, за умов постання питання по суверенітет над тим чи 

іншим районом Антарктики, невраховувати це буде неможливо, і секторальний 

принцип поділу вже не так легко здійсненний, особливо з позиції «давності 

освоєння і присутності». 

 

Філателія як аргумент у територіальних суперечках за Антарктиду 

 

Серед багатьох способів, які використовують ті країни, які офіційно 

висунули свої територіальні претензії на Антарктику і тимчасово їх 

«заморозили» із підписанням Договору про Антарктику, є філателія – сфера 

діяльності із емісії (випуску), колекціонування і вивчення знаків поштової 

оплати – поштових марок. Філателія є важливим видом діяльності кожної 

держави світу, адже здатна приносити вагомі прибутки до бюджету, а також 

позиціонувати країну в світі, нести певний пропагандистсько-інформаційний 

зміст. І цим «антарктичні держави» широко користуються. Відповідно, вони 

випускають для «своїх» територій спеціальні знаки поштової оплати або 

періодично освітлюють тему своїх претензій (наприклад, публікують географічні 

карти) на звичайних поштових марках. Оскільки регіон не має постійного 

населення, реальна антарктична поштова активність вичерпується потребами 

нечисленного персоналу науково-дослідних баз, експедицій, екіпажів судів і 

туристів. Багато в чому емісія особливих антарктичних поштових марок носить 

символічний характер, що підтверджує актуальність територіальних претензій 

тієї або іншої держави (рис. 6). 
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Рис. 6 – Поштові марки, на яких зображені сектори 

територіальних претензій на Антарктиду (марки з колекції автора) 

 

Новозеландський сектор – Земля Роса – спочатку носив ім'я Короля 

Едварда VII. У 1908 р. поштою Нової Зеландії були надруковані марки 

червоного кольору номіналом в 1 пенні із надписом по вертикалі «King Edward 

VII Land» («Земля короля Едварда VII»). Ці марки використовувалися тільки 

британською антарктичною експедицією і вважаються першими у світі 

антарктичними марками. з 1957 р. новозеландська пошта емітує для цього 

регіону Антарктики спеціальні поштові марки з написом «Ross Dependency» 

(«Територія Роса») для використання в антарктичних експедиціях і на науково-

дослідних станціях Нової Зеландії. 

Перші випуски поштових марок Австралійської антарктичної території 

датуються 1957 роком. Усі вони присвячені антарктичній тематиці і також 

придатні для оплати поштового збору на території Австралії, тому на практиці 

це просто австралійські поштові марки з іншим написом. Першою маркою, 

випущеною спеціально для цієї території, стала двошилінгова синя марка із 

зображенням дослідників і карти Антарктики з австралійським сектором. У тому 

ж році з'явилися ще три марки із зображенням сектору. Пізніше марок із 

картографічним зображенням сектору територіальних претензій Австралія не 

випускала.  

Перші аргентинські марки із зображенням територіальних претензій на 

Антарктичний півострів з'явилися в 1947 р. З тих пір і аж до Фолклендської 

війни 1982 р. на марках Аргентини періодично з'являлися нагадування про 

«Аргентинську Антарктиду», з часу поразки у війні і до кінця 1990-х рр. 

антарктична тематика на марках Аргентини картами не супроводжувалася. З 

2001 р. карта аргентинського антарктичного сектора на її марках публікується 

знову. 

Перші марки, присвячені Чилійській Антарктиці, випущені в 1947 р. 

Відтоді Чилі публікує на своїх поштових марках карту антарктичного сектора 

регулярно, але з меншою інтенсивністю, ніж сусідня Аргентина. Марки мають 

ходіння по всій країні і в окрему категорію не виділяються. 

Земля Аделі адміністративно входить до складу залежної території 

«Французькі Південні і Антарктичні території» (ФПАТ) і формально 

управляється з о. Реюньйон. В 1955 р. була випущена перша поштова марка 

ФПАТ – червоне наддрукування назви території на марці Мадагаскару. Перша 

марка ФПАТ із зображенням територіальних претензій на Землю Аделі 

випущена у 1956 р. і відтоді марки із зображенням сектору емітуються з певною 

періодичністю до сьогодні. 

Велика Британія випускає окремі поштові марки для Британської 

Антарктичної території з 1963 р. Картографічне зображення із британським 

сектором від середини 60-х років ХХ ст. не друкувалося на марках. Тільки в 

2000-х роках територія антарктичних претензій Великої Британії почала 

періодично позначатися.  

Норвегія випустила поштову марку, що демонструє її територіальні 
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претензії, лише одного разу у своїй історії – у 1957 р., в серії, присвяченій 

Міжнародному геофізичному року. У інших випадках карта Антарктики на 

норвезьких марках залишається «чистою» від територіальних зазіхань. 

Інші країни ніколи не друкували поштових марок із зображеннями 

територіальних претензій, а найчастіше позначають належні їй полярні станції. 

Свої поштові марки антарктичної тематики випускають і багато інших країн, в 

т.ч. й ті, що не беруть участі у наукових дослідженнях на її теренах, і не 

підписали Антарктичного договору, аж до самих екзотичних, – наприклад, 

Об'єднані Арабські Емірати. 

Щодо Арктичного регіону, то тут засоби філателії в територіальних 

претензіях не застосовувалися. Тільки на декількох марках, випущених в СРСР, 

відмічався кордон сектору «полярних володінь».  

 

«Гарячий лід»: сутички за ресурси полярних регіонів ще попереду 

 

Полярні регіони планети без жодних заперечень варто відносити до 

«Клондайків ХХІ століття», адже вони надзвичайно багаті на різноманітні 

ресурси – водні, фауністичні, мінеральні, прісні води тощо. Внаслідок вкрай 

жорстких природно-кліматичних умов ці регіони тривалий час залишалися 

майже не залученими людиною до систем природокористування. Але із 

розвитком технологій ці ресурси стають більш доступними. До того ж, вже 

використовувані ресурси в інших регіонах планети, особливо вуглеводі, швидко 

вичерпуються. До цього додаються і процеси глобального потепління, особливо 

в Арктиці. Так полярні регіони планети набувають все більшої значущості, і за 

багатьма прогнозами світ ще очікує жорстка боротьба, аж до збройних 

конфліктів, за ці багатства. Саме тому в останнє десятиріччя так пожвавився 

інтерес до політико-географічної ситуації у приполярних зонах. Вже цілком 

назрілою є необхідність формування окремого наукового напряму – політичної 

географії полярних регіонів світу. Як ми могли переконатися, багато в чому 

політико-географічна ситуація в Арктиці та Антарктиці подібна одна одній. Але 

що найбільш небезпечно – то це остаточна невирішеність питань із 

територіальними суверенітетами, що приховує в собі «мину уповільненої дії». 

Перспектива легшого доступу в Арктику внаслідок процесів потепління, 

скорочення площі і тривалості льодового покриву, викликала до життя 

побоювання потенційно можливого конфлікту між п'ятьма великими державами 

арктичного узбережжя – Росією, Канадою, США, Данією і Норвегією – з 

приводу навігації і прав на корисні копалини в регіоні, який за розрахунками 

містить близько 1/4 усіх світових нерозвіданих запасів нафти і газу. У найближчі 

десятиліття слід чекати посилення інтересу до Арктики з боку усіх без 

виключення держав, і в першу чергу внаслідок наступних чинників. 

По-перше, наукові спостереження неспростовно свідчать, що в Арктиці в 

результаті глобального потепління прискорюється танення льодів. Це у свою 

чергу відкриває нові можливості у тому числі і для торгового судноплавства 

(з'являються нетрадиційні маршрути мореплавання, найвужча частина 

Берингової протоки вже отримала прізвисько «Гібралтар Аляски»). За деякими 
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оцінками вже раніше, ніж через 10 років прибережні райони Арктики будуть 

відкриті для постійного судноплавства і інших видів економічної діяльності. Так 

з’явиться набагато коротший шлях з Європи та Америки до Азії, що може 

призвести до занепаду традиційних маршрутів через Суецький і Панамський 

канали, призведе до докорінної перебудови усієї світової системи шляхів і 

торгівлі. 

По-друге, арктичні райони виключно багаті практично незайманими 

запасами нафти, газу, інших корисних копалини, а також рибою і іншими 

біоресурсами. Глобальне потепління дає унікальні можливості для їх розвідки і 

розробки. Запаси вуглеводневої сировини в регіоні значні, хоча фахівці і 

розходяться в оцінках їх об'ємів із-за недостатньої вивченості океанських надр. 

За даними Геологічної служби США, потенційні запаси нафти в Арктиці 

складають 90 млрд. барелів, газу – 43,7 трлн. м
3
, газового конденсату – 44 млрд. 

барелів. Арктичні простори і природні ресурси, що знаходяться там, у тому числі 

відкриті нещодавно великі родовища нафти і газу, набувають все більшого 

значення для економіки приарктичних держав. Проте, умови для видобутку в 

Арктиці украй несприятливі, суворі, тому про прийнятну рентабельність може 

йтися тільки у тому випадку, якщо ціни на вуглеводневу сировину 

зберігатимуться на рівні не нижче 100 доларів за барель. Говорити про повну 

достовірність озвучуваних даних відносно об'ємів усіх видів корисних копалини 

доки не доводиться. Крім того, можливий відступ межі вічної мерзлоти здатний 

долучити до аграрного виробництва безмежні райони Сибіру, що також суттєво 

вплине на світову структуру виробництва і торгівлі. 

У третіх, Арктика відіграє важливу роль з точки зору воєнно-стратегічної 

безпеки. Вже сьогодні в регіоні спостерігається підвищення військової 

активності прибережних країн. Так, Данія збираються створити до 2015 р. 

об'єднане арктичне командування і розгорнути на півночі Гренландії військову 

базу; канадці будують для своїх ВМС 8 бойових кораблів арктичного класу. Ці 

заходи мають швидше оборонну спрямованість, але увага приполярних держав 

до військових питань – все ж ознака нових вітрів над Арктикою. 

Усе зазначене щодо Арктики багато в чому стосується й Антарктики. 

Геополітичні інтереси різних країн в південнополярному регіоні в першу 

чергу визначаються природно-ресурсним потенціалом та актуальними 

дослідженнями природного середовища Антарктики, пов'язаними з вивченням 

глобальних процесів змін клімату, динаміки рівня Світового океану, стану 

крижаного покриву тощо. Тому Антарктика набуває усього зростаючого 

значення, як в стратегічному, так і в економічному відношенні.  

Згідно з оцінками учених, надра Антарктиди містять значну кількість 

кам'яного вугілля, мідної руди, молібдену, слюди, графіту, нікелю, свинцю, 

цинку і іншої сировини. Геологічна служба США стверджує, що в надрах 

Антарктиди зберігаються величезні запаси нафти – 6,5 млрд.т, а також 

природного газу – більше 4 трлн.м
3
. Крім того, в Антарктиді зосереджено до 

90% прісної води, а у берегів спостерігається неймовірний достаток 

промислових сортів риби. При цьому величезні запаси сировини залишаються 

нерозвіданими, адже Протокол від 1991 р. передбачає 50-річний мораторій на 
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геологічні дослідження, а видобуток будь-яких корисних копалин в Антарктиді 

заборонений до 2041 року. Але особливо привабливий антарктичний шельф з 

його родовищами нафти і газу. Деякі країни (зокрема, Велика Британія) в 2011 р. 

намагатимуться довести, що дія Договору про Антарктику стосується тільки 

суходолу, а не шельфових зон, і тим самим забезпечити собі можливість 

видобутку ресурсів з морського дна. 

Активно розвивається сьогодні туристична галузь в Антарктиці. Зараз 

Антарктиду відвідує більше 45 тис. чоловік за сезон. До того ж, на континенті 

вже існує чимало архітектурних, скульптурних, музейних пам’яток (навіть 

створений каталог історико-культурних пам’яток континенту), діють культові 

споруди. Деякі полярні станції більшу частину часу займаються не науковими 

дослідженнями, а обслуговуванням все зростаючого потоку туристів. 

Важлива Антарктида і з точки зору можливості для військового 

використання, що, як не дивно, навіть незважаючи на обумовлену в міжнародних 

документах демілітаризацію, вже активно триває. Річ у тому, що при сучасному 

технічному рівні зовсім не обов'язково розміщувати там війська. Досить 

розгорнути в такому вигідному з географічної точки зору місці сейсмографічне і 

радіолокаційне устаткування, і можна виявляти багато чого цікавого: визначати 

координати підводних човнів, відстежувати з великою точністю супутники в 

космосі і т.п.  

Більшість країн-претендентів на територіальне володіння Антарктидою 

нарощують свою присутність, створюють навколо регіону мережу військових 

баз. Так, наприклад, Велика Британія, яка достатньо спокійно розлучилася 

майже з усіма своїми колоніями в ХХ столітті, поступатися островами, які, по 

суті, є воротами в Антарктику, не збирається. Більше того, для їх захисту вона 

готова застосувати силу, що і продемонструвала у війні з Аргентиною 1982 р. 

Зараз можна сміливо стверджувати, що світ знаходиться на порозі 

чергового конфлікту за право володіти Антарктидою і її надрами. Тому навіть 

при тому, що в Антарктиді не можна жити постійно, вона у будь-якому випадку 

викликає спокусу поділу, будучи «нічийним континентом». А коло претендентів 

на ці багатства тільки поширюється. Немає ніяких сумнівів, що у разі відміни 

та/або припинення термінів дії Договору про Антарктику (хоча зараз це і 

маловірогідне) послідує поділ регіону. Договір про Антарктику лише на якийсь 

час відклав черговий переділ світу і зберіг регіон в якості останнього загального 

резерву ресурсів для усього людства. На сьогодні хід подій після 2041 р., коли 

завершиться мораторій на геологорозвідувальну діяльність, передбачити важко. 

Втім, вже зараз існують прибічники подальшого обмеження використання 

ресурсів Антарктиди, які вважають, що навіть дозволену господарську 

діяльність, в тому числі і туризм, треба звести до мінімуму, а сам Договір про 

Антарктику варто зробити більш жорстким і дієвим.  

Тож сподіваємось, що полярні льоди не розтануть внаслідок гарячих 

бойових дій, і людству вистачить розуму й сили волі домовитися про збереження 

цих дивовижних кутків планети в незайманому вигляді, як ареал Первозданної 

Природи. 
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Географічні полярні цікавинки 

 

 На північному полюсі немає сторін світу – скрізь південь. Відповідно, 

на південному полюсі – скрізь північ. 

 Багато людей плутають Арктику з Антарктикою і думають, що білі 

ведмеді і пінгвіни живуть на одному континенті. Це не так: пінгвіни мешкають в 

Антарктиді, а білі ведмеді – в Арктиці і приарктичних районах деяких країн. У 

дикій природі ці тварини один з одним ніколи не зустрічалися. 

 Норвезький полярний дослідник Фритьоф Нансен називав Арктику 

«Країною крижаного жаху». 

 Територія Аляски перейшла під суверенітет США відповідно до 

укладеного 18 (30) березня 1867 р. між Російською імперією і 

Північноамериканськими Сполученими Штатами Договору про поступку 

російських Північноамериканських колоній. Договір був укладений за 

ініціативою державного секретаря США У. Сьюарда, на честь якого Аляску 

довго називали «Холодильником Сьюарда» («Seward's Icebox»). Якщо в ХIХ ст. 

придбання Аляски американці розцінювали не інакше як «Примху Сьюарда» 

(«Seward's Folly»), то сьогодні в його честь названі півострів, що виходить до 

Берингової протоки, і місто на Алясці. Щорічно, в останній понеділок березня, в 

пам'ять підписання договору між Росією і США відзначається свято штату – 

«День Сьюарда» («Seward's Day»). 

 З моменту свого відкриття в 1596 р. експедицією голландця В. Баренца 

архіпелаг, що дістав назву Шпіцберген («Скелясті (Гострі) гори», норвезька 

назва – Свальборг, російська – Грумант), був нічийною територією. У 1920 р. 

42 країни підписали в Парижі договір, що встановив норвезький суверенітет над 

архіпелагом, але, оскільки на Шпіцбергені вели видобуток вугілля компанії 

декількох країн, архіпелаг отримав статус демілітаризованої зони, його 

використання у військових цілях заборонене. Договір передбачає свободу 

господарської діяльності будь-яких держав на архіпелазі. У 1925 р. Норвегія 

оголосила 200-мильну економічну зону навколо Шпіцбергену, яку СРСР, а потім 

і Росія не визнали, відмічаючи, що море навколо архіпелагу – територія такої ж 

вільної економічної діяльності усіх бажаючих держав, як і сам архіпелаг. 

 Салехард – єдине місто в світі, що розташоване на Північному 

полярному колі (від ненецького «Сале-Харн» – «Місто на мисі»), 

адміністративний центр Ямало-Ненецького автономного округу Російської 

Федерації. 

 Антарктида має свою грошову одиницю – сувенірний антарктичний 

долар, який виробляється в США. Також у Антарктиди є власний прапор – 

блакитне полотнище із зображенням в центрі карти континенту білого кольору. 

Також за Антарктидою закріплений інтернет-домен вищого рівня – .aq, 

телефонний код (+672-12) і код автомобільних номерів (ARK). 

 У XX ст. на узбережжі антарктичних островів кілька разів знаходили 

залишки галеонів XVI – XVII ст. Зараз вже не можна точно встановити, чи 

допливли вони туди самі або їх останки винесло океанськими течіями. Чилі 
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навіть на цій підставі претендує на Антарктиду, оскільки іспанський галеон 

XVIII ст., що вийшов з чилійського порту, був в Антарктиді.  

 Перша православна церква в Антарктиді побудована на острові 

Ватерлоо/Кінг-Джордж (Південні Шетландські острови) недалеко від російської 

станції Беллінсгаузен з благословення святішого патріарха Алексія II. Зібрали її 

на Алтаї, а потім перевезли на крижаний материк на науковому судні «Академік 

Вавилов». Храм освячений в ім'я Святої Трійці 15 лютого 2004 р. 

П'ятнадцятиметровий храм зрубаний з кедра і модрини. Він вміщує до 30 осіб. 

Церква Святої Трійці вважається найпівденнішим православним храмом у світі.  

Південніше знаходиться тільки каплиця Святого Іоанна Рильского на 

болгарській станції «Святий Климент Охридський». 29 січня 2007 р. в цьому 

храмі відбулося перше в Антарктиці вінчання (дочки полярника, росіянки 

Ангеліни Жулдибіної і чилійця Едуардо Аліага Ілабака, працюючого на 

чилійській антарктичній базі). 

 На територію Антарктики, окрім загальновизнаних країн із їхніми 

«замороженими» територіальними претензіями, також зазіхають декілька 

«віртуальних» держав – таких утворень, які заявляють про свою державність, але 

не є державами, а тільки імітують ті або інші їх риси, при цьому абсолютна 

більшість з них не мають взагалі території і розташовуються в Інтернеті або в 

уяві своїх засновників. Віртуальні держави не сприймаються серйозно і не 

визнаються світовим співтовариством. Деякі віртуальні держави заявляють про 

приналежність ним тих або інших територій, проте при цьому не мають над 

ними реального контролю. Так, наприклад, на частину Антарктиди претендують 

Домініон Мельхіседека, Іммортія та інші «держави». 

 

Корисні Інтернет-посилання 

 

http://www.aari.nw.ru – Арктичний та антарктичний науково-дослідний інститут». 

http://www.antarctica.gov.au – Австралійська Антарктична територія (англ.). 

http://www.arctic-council.org – Міжнародна організація «Арктична Рада» (англ.). 

http://www.arcticportal.org – Арктичний портал (англ.). 

http://www.ats.aq – Секретаріат Договору про Антарктику. 

http://www.britishantarcticterritory.fco.gov.uk – Британська Антарктична територія 

(англ.). 

http://www.ipy.arcticportal.org – Міжнародний полярний рік 2007–2008 (англ.). 

http://www.oko-planet.su/pogoda/pogodaartik/62514-antarktika-v-fotografiyah.html – 

Антарктика в фотографіях. 

http://www.polarfoundation.org – Міжнародний полярний фонд (англ.). 

http://www.polarmuseum.ru – Російський державний музей Арктики і Антарктики. 

http://www.scar.org – Науковий Комітет Антарктичних досліджень (англ.). 

http://www.spri.cam.ac.uk – Полярний дослідницький інститут ім. Скотта 

Кембріджського університету (англ.). 

http://www.uac.gov.ua – Національний антарктичний науковий центр Державного 

агенства з питань науки, інновацій та інформатизації України. 
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