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பெதப்புடர
கடல் நூல் வரிடசயில் இச்சிறு நூல் பவளியிடப்பெடுகறத. இந்தயேக் கடல் ஆரரய்ச்சி என்னும்
அடனைத்தலெகத் தட்டம் வகுக்கப்பெட்டுச் சரியே முடறயில் பசயேற்பெடுத்தப்பெட்டபின் கடடத்த பசய்தகள,
உண்டமைகள நிகழ்ந்த கண்டுபிடிப்புகள ஆகயேடவ யும்; மைற்றும் ஆர்க்டிக் பபெருங்கடலின் அடிப்பெடடச்
பசய்தகளும் வடகப்பெடுத்தயும், பதரடகப்பெடுத்தயும் இதல் கூறப்பெட்டுளளனை. ஆர்க்டிக் பபெருங்கடல்
பெற்றி முதன் முதலில் முடறயேரக எழுதப் பெட்ட நூல் இதபவ . பெளளி நூலெகங்களுக்கும், பபெரத
நூலெகங்களுக்கும் தடலெவரய் நூலெரக இத பபெரிதம் பெயேன்பெடும். பசய்தத் தரளகளின் ஒருமத்த
பெரரரட்டடப்பபெற்ற நூல் இத.
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1. அடமைப்பு
இருப்பிடம்
உலெகன் பதன் பகரடிடயேத் பதன்முடனை என் பெத பபெரல், வட பகரடிடயே வடமுடனை என்கபறரம். இம்
முடனைடயேச் சுற்றி அடமைந்தளள கடபலெ ஆர்க்டிக் கடல். உண்டமையில் இத ஐபரரப்பெர, ஆசியேர, வட
அபமைரிக்கர ஆகயே மூன்று கண்டங்களுக்கும் இடடயில் உளளத. ஐம்பபெருங்கடல்களில் மகச் சிறியேத.
பெரப்பு
இதன் பெரப்பு 55 இலெட்சம் சதர டமைல். ஒரு கரலெத்தல்
ஆழமைற்றத என்றும்; உண்டமையேரனை கடல் அல்லெ என்றும்
இத நிடனைக்கப்பெட்டத. ஆனைரல், இன்று நிடலெ
அப்பெடியேல்லெ. அறியேப்பெட்டடுளள இதன் ஆழம் 17,850 அடி.
ஆகபவ , இடத ஆழமைரனை கடல் என்று கூறலெரம்.
இதன் பதரற்றம் அல்லெத வடிவம் வட்டமைரக உளளத;
கடரகள தரழ்ந்தடவ; தட்டடயேரனைடவ. இத அடமைந்தளள
மூன்று கண்டங்களின் தரழ்ந்த சமைபவளிகளின்
பதரடர்ச்சிகபள அதன் கடரகள. ஆகபவ, அதன் கடரகள
தரழ்ந்தளளனை. கண்டம்
மூன்று கண்டங்களுக்கடடபயே அடமைந்தருந் தரலும்,
இதற்குரியே பெகுத ஆர்க்டிக் பெகுத யேரகும். பபெரண்டஸ்
கடலும், கரீன்லெரந்த கட லும் இதன் தடணைக் கடல்கள.
முக்கயே தடணைக் கடல் பவண் கடல். இடவ மைரரிக்கரலெத்தல்
பெனிக் கட்டியேரல் மூடப்பெடுவதல்டலெ. இதல் தீவுகள,
விரிகுடரக்கள, மைடலெத் பதரடர்கள முதலியேடவ உளளனை.
இதவும் குடறவரக ஆரரயேப்பெட்ட கடபலெ.

பெடிவுகள
இதன் அடியிலுளள பெடிவுகள நிலெப்பெகுத யிலிருந்த ஆறுகளரல்
பகரண்டுவரப்பெட்டடவ. இதல் பபெரியே அபமைரிக்க ஆறுகளும்,
டசபீரியே ஆறுகளும் கலெக்கன்றனை. இத நீர்க் கூட்டுக்களின்
வரயிலெரகப் பெசிபிக்கடபலெரடும் அட்லெரண்டிக் கடபலெரடும்
பசர்கறத.
புயேல்கள
உலெகக் கடல்களில் மகக் குடறவரகப் புயேல் கள ஏற்பெடும் கடல்
இத. பபெரதவரக, இத நம் நண்பெபனை; பெடகவன் அல்லெ. இக் கடலில்
உயேர்ந்த மைடலெகளும் சமைபவளியும் உளள இடங்களில் மைட் டுபமை புயேல்கள
ஏற்பெடும்.
பவப்பெ நிடலெ
இதன் பமைற்பெரப்பு பவப்பெ நிடலெகள 29° F. இந்த பவப்பெநிடலெ
நிடலெயேரனைத என்று பசரல்வதற்கல்டலெ. பெனிக்கட்டி
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அண்டரர்க்டிக் கடடலெப்பபெரல் அல்லெரமைல், இக்கடல் பெகுதபயே பெனிக்கட்டியேரல் நிடலெயேரக
மூடப்பெட்டுளளத. இதல் பகரடடயில் மதந்த பகரண்டிருக்கும் பெனிப்பெரடறகள பெரர்ப்பெதற்கு மக
அழகரக இருக்கும்.
இதன் தடர அடமைப்பு, அதன் ஆழ்நீர்கடள அட்லெரண்டிக் கடடலெயும் பெசிபிக் கடடலெயும் அடடயேர
வண்ணைம் தடுக்கறத.
இடத மூடியிருக்கும் பெனிக்கட்டி, பெரளங் களரக அடமைந்தளளனை. பெரளங்களின் தடிமைன் 5 - 50 அடி வடர
இருக்கும்.
கரீன்லெரந்தன் பமைற்குக்கடரயில் பெலெ பெனியேரறுகள உளளனை. இவற்றில் நன்கு அறியேப்பெட்டத
ஹம்பபெரல்ட் பெனியேரறு. இப்பெனியேரறு கள கடடலெ அடடகன்ற பபெரழுத உடடந்த, அவற்றின்
முடனைகள பெனிப்பெரடறகளரக மைரறுகன்றனை.
பெனிக் கட்டியின் அடித்பதரற்றம் சிடதந்த கரணைப்பெடுகறத. முன்பு நிடனைத்தடதவிட இக் கடலில்
பெனிக்கட்டி அதகம் இருப்பெதரகக் கருதப் பெடுகறத. பெனிக்கட்டியின் சரரசரி ஆழம் 10 அடி இருக்கும்.
பெனிக்கட்டிப் பெரளங்களுக்கு பவளிபயே பெலெ இடங்களில் நீர் நிடலெயேரக நிற்கறத. இந்நீர் 9 அடி ஆழம்
வடர நிற்கும். உருகும் பெனிக்கட்டி, அபமைரிக்க, டசபீரியே ஆறுகள ஆகயேவற்றிலிருந்த இந்நீர்
உண்டரகறத.
மைடலெத் பதரடர்கள
இதல் மைடலெத்பதரடர்களும் தீவுகளும் கரணைப்
பெடுகன்றனை. தீவுகளில் பபெரியேத கரீன்லெரந்த.
கரட்டரக, இதல் பலெரபமைரபசரனைவ் மைடலெத் பதரடர்
இருப்பெதரக அண்டமையில் கண்டுபிடிக்கப் பெட்டுளளத.
இதன் உயேரம் 9,000 அடி.
பலெரபமைரபசரனைவ் என்பெரர் உருசியே அறிவியே லெரர்
ஆவரர். இவர் அம்மைடலெத்பதரடரின் இடத்டத
முன்கூட்டி அறிவித்தரர். ஆகபவ, இம்மைடலெத்
பதரடருக்கு அவர் பபெயேர் இடப்பெட்டிருக்கறத.
இம் மைடலெத்பதரடர், நீரில் மூழ்கயே மைடலெத் பதரடர்
ஆகும். இத ஆர்க்டிக்கடடலெ இரு பெகுத களரகப்
பிரிக்கறத. இடவ ஒவ்பவரன்றிலும் நீபரரட்டம்
உண்டு. அந்நீபரரட்டங்களில் ஒன்று வலெஞ்சுழியேரகவும்,
மைற்பறரன்று இடஞ்சுழியேரகவும் ஓடுகன்றனை.
உப்பு
இதற்கு மைற்றக் கடல்கடளப் பபெரன்று அவ் வளவு அதகமைரகக் கரிக்கும் தன்டமை இல்டலெ. அபமைரிக்க,
டசபீரியே ஆறுகள இதல் கலெப்பெபத உப்புத் தன்டமை அளவின் குடறவுக்குக் கரரணைம் ஆகும்.
நீபரரட்டங்கள
இதல் இரு தறப்பு வழிகள உளளனை. ஒன்று பபெரியேத ; அட்லெரண்டிக் கடபலெரடு பசர்கறத. மைற்பறரன்று
சிறியேத; பெசிபிக்கடபலெரடு பசருகறத.
முதல் தறப்பின் வழியேரக அட்லெரண்டிக் கடலுக்கு ஒரு பபெரியே நீபரரட்டம் பசல்கறத. இதற்கு ஆர்க்டிக்
நீபரரட்டம் என்று பபெயேர். மைற் பறரன்று கல்ப் நீபரரட்டமைரகும். இதன் கடளகள அதன்
எல்டலெகளுக்குள ஆழமைரக பநடுந்பதரடலெ விற்குப் பெரவியுளளனை.
கண் பகரளளரக் கரட்சி
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ஆர்க்டிக் நீபரரட்டம் கல்ப் நீபரரட்டத்டத நியூபெவுண்ட்லெரந்த கடரகளுக்கு பவளிபயே சந்தக்கறத.
இதனைரல் வியேத்தகு நிகழ்ச்சிகள உண்டர கன்றனை. அடவ பின்வருமைரறு :
ஆர்க்டிக் நீபரரட்டத்தற்கு பமைலுளள குளிர்ந்த பெனிக்கரற்று, கல்ப் நீபரரட்டத் தற்கு பமைலுளள
பவப்பெங்பகரண்ட ஈரத்டத குளிரச் பசய்கறத. இதனைரல் மூடு பெனி உண்டரகறத.
கடரகளில் பெனிப்பெரடறகள பெடிந்த, உருகு கன்றனை. அவ்வரறு உருகும் பபெரழுத, அவற்றரல்
பகரண்டுவரப்பெட்ட கல்லும் மைண்ணும் கடரகளில் பெடிந்த, பமைலும் அவற் டற
விரிவரக்குகன்றனை. ஆர்க்டிக் நீபரரட்டம் கல்ப் நீபரரட்டத்டதக் கடந்த, வட அபமைரிக்கக் கடரடயேத்
பதரட் டுக்பகரண்டு ஓடுகறத. இதனைரல் ஐக்கயே அபமைரிக்கரவிற்கு மீன் கள அதகமைரகக்
கடடக்கன்றனை.
கல்ப் நீபரரட்டம் பவண்கடலில் கலெப்பெ தல்டலெ. ஆகபவ, அக்கடல் பெலெ மைரதங்களுக்குப்
பெனிக்கட்டியேரல் மூடப்பெட்டிருக்கும்.
அட்லெரண்டிக் கடலின் பெக்கத்தலிருந்த, தரழ் வரக அடமைந்த அணுகும் வழிகள இதபனைரடு பதரடர்பு
பகரளகன்றனை. பெசிபிக் கடலிலிருந்த அகலெமைரனை பெரடதகள உளளனை.
வழிகள
பெயேணை விமைரனைங்கள தருவ வழியேரகச் பசல் கன்றனை. வடமுடனை வழியேரக இரு அணு நீர் மூழ்கக்
கப்பெல்கள உடறந்த கடடலெக் கடந்த பசன்றுளளனை.
சிலெ ஆண்டுகளில் தருவ வடிநிலெத்தன் (Polar basin) வழியேரக வரணிபெ வழிகள, பெனிக் கட்டித்
தடடயில்லெரமைல் அடமையேலெரம். பெனிக் கட்டி மகுதயேரக உளளதரல் நீர்மூழ்கக் கப்பெல்கள மைட்டுபமை
பசல்லெ இயேலும். நீரில் மதந்த பசல்லும் கப்பெல்கள பசல்லெ இயேலெரத.
ஆரரய்ச்சி
தங்கள அல்லெத சந்தரனின் மைறுபெக்கம் ஆரரயேப்பெடரதத பபெரலெபவ, பெலெ நூற்றரண்டு களரக ஆர்க்டிக்
கடலும் ஆரரயேப்பெடரமைல் இருந்தத. ஆனைரல், அண்டமைக்கரலெ ஆரரய்ச்சியினைரல் இடதப்பெற்றியே அறிவு
வளர்ந்தளளத. குறிப்பெரக, இக்கடல் பவப்பெமைடடந்த பகரண்டு வரு கறத என்னும் பகரளடக
தற்பபெரழுத உருவரகயுளளத. இக்பகரளடக உறுத பசய்யேப்பெடு மைரனைரல், உலெக வரனிடலெயில்
அதனைரல் பபெரும் மைரற்றம் ஏற்பெடலெரம். சுருக்கமைரக, ஆர்க்டிக் கடடலெத் தற்கரலெ டமையேத் தடரக்கடல்
என்று பசரல்லெலெரம்.
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2. ஆர்க்டிக் பெகுத
இருப்பிடம்
அண்டரர்க்டிக் கண்டத்டதவிடக் குளிர் சற்று மைட்டரக உளள பெகுத ஆர்க்டிக் பெகுத ஆகும். இத வட
முடனைடயேச் சுற்றி அடமைந் தளளத; ஆர்க்டிக் கடலெரல் சூழப்பெட்டுளளத. இதன் பெரப்பு 59 இலெட்சம் சதர
டமைல்கள.
இதன் நிலெப்பெகுத மைட்டும் 40 இலெட்சம் சதர டமைல் பெரப்புடடயேத. ஓரளவுக்கு மைக்கள வரழும் பெகுதயேரக
உளளத.
ஒளிகள
கண்டணையும் கருத்டதயும் கவரும் பெலெ வண்ணை ஒளிகளரனை வட முடனை ஒளிகள இங்கு உண்டரகன்றனை.
வரன்பவளிக் கப்பெல்களில் பசல்பவரர் இக்கண்பகரளளரக் கரட்சிடயேக் கண்டு களிக்கலெரம்.
தட்பெ பவப்பெநிடலெ
அண்டரர்டிக் கண்டத்டதக் கரட்டிலும் இங்குப் பெனிக்கட்டி குடறவு என்று பசரல்லெ பவண்டும். இதன்
குளிர்ந்த பெகுதகள பதன் கழக்குச் டசபீரியேரவிலும், கனைடரவில் அலெரஸ்கரவின் சிலெ மைரவட்டங்களிலும்
உளளனை. பதன் கழக்குச் டசபீரியேரவில் பவர்க்பகரயேரன்ஸ்க் என்னுமடத் தல் பெதவரனை குடறந்த
பவப்பெநிடலெ - 90° F.
இங்குக் பகரடட, மைரரிக் கரலெங்களும் உண்டு. பகரடடகள குறுகயேடவ; மைக்கள வரழும் உலெ கன் மைற்றப்
பெகுதகள பபெரலெபவ கதகதப் யேரனைடவ. பகரடடயில் எங்கும் ஒரு நரள முழு தம் கதரவன் மைடறயேரத.
மைரரிகள நீண்டடவ; குளிர் நிடறந்தடவ. இருட்டும் குளிரும் நிடறந்த பெகுதகளில் கனைடர, உருசியேர,
நரர்பவ, ஸ்வீடன் முதலியே நரடுகடளச் பசர்ந்தவர்கள வரழ்கன்றரர்கள.
இங்குப் பெனி அதகம் பபெய்கறத. பகரடட யில் மைரரிக்கரலெப் பெனியும், பெனிக்கட்டியும் உருக
ஆர்க்டிக்கன் தந்தரப் பெகுதடயே (பெனிபவளிப் பெகுதடயே) சதப்புச் சமைபவளியேரக மைரற்றுகன்றத.
பெனியேரறுகள
இங்கு நரம் எதர்பெரர்க்கும் அளவுக்குப் பெனி அதகம் இல்டலெ. வட முடனையின் சுற்றுப்புறத்தல் பெதவரனை
மகக் குடறந்த பவப்பெநிடலெ - 50° F. கனைடர, டசபீரியேர, கரீன்லெரந்த, ஐக்கயே அபமைரிக்க நரடுகள
ஆகயேவற்றில் இடதவிடக் குளிரரக இருக்கும்.
உயேர்ந்த மைடலெகள கடலுக்கு அருகலுளள இடத்டதத் தவிர, ஆர்க்டிக் கடற்கடரயின் மைற்ற இடங்களில்
பகரடடயில் பெனி இல்லெரமைபலெ இருக்கறத. வட முடனையில் நடுக்பகரடடயில் அரிதரகப் பெனி பபெய்யும்.
ஆனைரல், மைடழ உண்டு.
ஆர்க்டிக் தட்பெ பவப்பெ நிடலெயில் மைரற்றம் ஏற்பெட்டுளளத. கரீன்லெரந்த, ஐஸ்லெரந்த, அலெரஸ்கர, கனைடர,
ஸ்கரண்டிபநவியேர ஆகயே பெகுதகளிலுளள பெனியேரறுகள பின் வரங்கயே வண்ணைம் உளளனை.
பெனியேரறுகளிலிருந்த உண்டரகும் பெனிப் பெரடறகள அண்டரர்க்டிக் பெகுதயில் தட்டடயேரக இருக்கும்.
ஆர்க்டிக் பெகுதயில் உளளடவ சிடதந்தம் உச்சி உளளடவயேரயும் இருக்கும். உருசியேர்களின்
மைதப்பீட்டின்பெடி, கடந்த 25 ஆண்டுகளில் மதக்கும் பெனிக்கட்டி ஆர்க்டிக்கன் 1½ இலெட்சம் சதர டமைல்
பெரப்பிலிருந்த நீங்கயுளளத.
புயேல்கள
அண்டரர்க்டிக் பெகுதயில் புயேல் கரற்றுகள அதகம். ஆனைரல், ஆர்க்டிக்கல் கடல் உயேர்ந்த மைடலெகடளச்
சந்தக்கும் இடத்தல் மைட்டும் புயேல் கரற்றுகள சரதரரணைமைரக இருக்கும். ஆகபவ, ஆர்க்டிக் பெகுதடயே,
உலெகபலெபயே புயேல்கள மகக் குடறவரக அடிக்கும் இடம் என்று கூறலெரம்.
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இயேற்டக வளம்
இயேற்டக வளங்கள நிடறயே உண்டு. நிலெக் கரி, எண்பணைய், பசம்பு, பபெரன், பவளளி, பிளரட்டினைம்
முதலியேடவ பபெரதயே அளவுக்கு உளளனை. ஆர்க்டிக்கடடலெச் சூழ்ந்தளள நரடு களில் கனி வளங்கள
அதகமுளளனை.
அலெரஸ்கரவில் பபெரன், நிலெக்கரி, எண்பணைய், பிளரட்டினைம் ஆகயேடவ கடடக்கன்றனை. கனைடர வின்
வட பெகுதயில் நிலெக்கரி, பபெரன், யுபரனியேம் கடடக்கன்றனை. டசபீரியேரவில் தரதக்கள அல்லெத கனிப்
பபெரருளகள நிடறயே உளளனை.
கரீன்லெரந்தலிருந்த அலுமனியேம் பசய் வதற்கு பவண்டியே எல்லெரக் கரிபயேரடலெட்டும் கடடக்கறத.
ஸ்பிட்சன்பெர்க்கலிருந்த பபெருமைள வுக்கு நிலெக்கரி கடடக்கறத. பதரடலெ வடக்குப் பெகுதயில் பபெரன்,
பசம்பு, இரும்பு, எண்பணைய், பரடியேம், யுபரனியேம் ஆகயேடவ கடடக்கன்றனை.
ஆர்க்டிக்கன் பபெரும் பெகுத ஆரரயேப்பெடரத பெகுதயேரகும்; வளரரத பெகுதயேரகும். இருப்பினும், அத ஒரு
பபெரியே கனிப் பபெரருள களஞ்சியேமைரக விளங்குகறத.
உயிர்கள
நிலெப்பெகுதயில் அரியே மைரங்கள மகுதயேரக உளளனை. மைரங்கள இல்லெரத பெகுதயில் கரல்நடடகளுக்கு
பவண்டியே தரனியேங்கள விடளயும். புல், பூண்டு முதலியேடவயும் உண்டு. பசரவியேத்த நரட்டுக்குச்
பசரந்தமைரனை பெகுதகளில் பெயிர்கள வளர்க்கப்பெடுகன்றனை. மைற்றும் டலெக்கன்கள, பெரசிகள முதலியேனைவும்
கரணைப்பெடுகன்றனை.
டசபீரியேரவின் லீனைர ஆற்றுப் பெளளத்தரக்கு மகக் குளிர்ந்த இடமைரகும். இங்கு மைரரிக் கரலெங் கள மகக்
குளிரரக இருக்கும். இங்கு பவப்பெநிடலெ - 90° F அளவுக்குக் குடறயும். பகரடடயில் பெனியும்
பெனிக்கட்டியும் உருகுவதரல், பவப்பெநிடலெ 70° F அளவுக்கு பமைல் இருக்கும்.
குறுகயே பகரடடகளில் நிலெப் பெகுதயின் பெனிக்கட்டி பபெருமைளவுக்கு உருகும். அதன் சிலெ பெகுதகளில்
கரய்கறிகள, பபெரிகள, பூக்கள முதலியேடவ பெயிரிடப்பெடுகன்றனை. பகரடடயில் பெரர்க்கக் கடற்கடர
ஆளற்றதரயும் மைரம் இல்லெரததரயும் கரணைப்பெடும். மைரரிக்கரலெம் பெனிக்கட்டி உருகத் தந்தர பவளிடயேச்
சதப்புச் சமைபவளி யேரக்கும். இவ்பவளியில் புல், டலெக்கன், பெரசி, கரட்டுப் பூக்கள, தரழ்ந்த புதர்கள
முதலியேடவ கரணைப்பெடும். புதர்களின் பமைல் வண்ணைத்தப் பூச்சி முதலியேடவ பமைரய்க்கும்.
கடல் நரய்கள, தருவக் கரடிகள, மீன்கள முதலியேடவ ஆர்க்டிக் பெகுதயில் வரழ்பெவர் களுக்கு உணைவரகப்
பெயேன்பெடுகன்றனை. தமங்கலெங்களும், கஸ்தூரி எருதம் நரளுக்கு நரள குடறந்த பகரண்டு வருகன்றனை.
கடலெமைரன்கள நிடறயே உளளனை. கீரிகள, கஸ்தூரி எலிகள, நரிகள, முயேல்கள முதலியேடவ கண்ணி
டவத்தப் பிடிக்கப்பெடுகன்றனை. நிலெப் பெறடவகளும் கடற் பெறடவகளும் அதகமுளளனை.
பபெரதவரக, ஆர்க்டிக் விலெங்குகளின் வடக கள அதகமல்டலெ. ஆழ்கடல் மீன்களின் வடககள அதகமுளளனை. வட கடல்களில் நண்டு நத்டத, பஜேல்லி மீன், புழுக்கள முதலியேடவ உளளனை. அக்
கடல்களில் சரல்மைன், கரட் முதலியே மீன்களும் நிடறயே உளளனை.
பதரடலெ வடக்குப் பெகுதயில் பதனீக்கள, ஈக்கள, அந்தப் பூச்சிகள, வண்ணைத்தப் பூச்சி கள முதலியேடவ
குடறந்த அளவுக்குக் கரணைப்பெடுகன்றனை; கரரணைம் பபெரதயே பெயிர்கள இல்லெர டமைபயே ஆகும்.
இங்கு இடம் பபெயேரும் கடற் பெறடவகளும் உளளனை. பெலெ வடகத் தமங்கலெங்களும், கடல் நரய்களும்
கரணைப்பெடுகன்றனை. பவல்பபெரன் தமங்கலெம் நரளுக்கு நரள குடறந்த வருகறத.
தருவக் கரடி, கடலெமைரன், நரி, ஓநரய், எருத முதலியேடவ நிலெப் பெகுதயில் வரழும் விலெங்குகள.
ஆர்க்டிக் விலெங்குகள பூச்சிகடளபயேர, புல் பூண்டுகடளபயேர தன்பெனை அல்லெ. கடல் அல்லெத நிலெப்
பெகுதயில் வரழ்வதரல் மீன்கடளயும், ஊடனையுபமை அடவ தன்கன்றனை.
அடவகளில் பெலெ மைரரிக்கரலெத்தல் பெனி பவளடள நிறத்டதப் பபெறும். அவ்வரறு நிற மைரற்றம்
பபெறுபெடவ பெறடவகள, முயேல்கள முதலியேடவ ஆகும். இடவ பகரடடயில் மைரநிறத் தடன் கரட்சி
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அளிக்கும். நரியின் நிறம் பகரடட யில் மைரக்கல் நீலெமைரகவும், மைரரிக்கரலெத்தல் பவண் ணிறமைரகவும்
இருக்கும். தருவக்கரடி ஆண்டு முழுதம் பவண்ணிறத்தடபனை கரட்சி அளிக்கும்.
மைக்கள
ஆர்க்டிக் பெகுதயில் முக்கயேமைரக எஸ்கபமைரக்கள வரழ்கன்றனைர். 1915 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் ஆர்க்டிக்
ஆரரய்ச்சியில் உருசியேர முதலிடத்டதப் பபெற்றத. அதன் வட பெகுதடயே வளர்ப்பெதல் அதக ஆர்வம்
கரட்டி வருகறத.
மைர்மைரன்ஸ்க் ஒரு பபெரியே நகரமும் தடற முகமும் ஆகும். இத ஆர்க்டிக் வட்டத்தன் வடக்பக உளளத.
இரண்டரம் உலெகப் பபெரரில் இத அதகமைரகப் பெயேன்பெட்டத. இதன் மைக்கள பதரடக ஒரு இலெட்சம்.
இரண்டரம் உலெகப் பபெரருக்குப் பின் ஆர்க்டிக் கண்டத்தலுளள பதன் பெகுதயின் பபெரருள வளத்டதப்
பபெருக்க நரர்பவ அதகம் பசலெவிட்டுளளத.
தருவப் பெகுதயின் வழியேரக நடக்கும் விமைரனைத்தரக்குதலுக்கு அபமைரிக்கரவிற்கு முதல் அரணைரக
இருப்பெத ஆர்க்டிக் பெகுத ஆகும். இடத உணைர்ந்த இரண்டரம் உலெகப் பபெரருக்குப் பின் ஐக்கயே
அபமைரிக்கரவும் கனைடரவும் தங்கள ஆர்க்டிக்கன் வட பெகுதகளில் அதகமைரகக் கவனைம் பசலுத்தயுளளனை.
ஆர்க்டிக் வட்டத்தற்கு வடக்பக, கண்டத்தன் உச்சியில் பரடரர் நிடலெயேம் ஒன்டற இரு நரடுகளும்
பசர்ந்த கட்டியுளளனை. புதயே விமைரனைத் தளங்களும் வரனிடலெ, வரபனைரலி நிடலெயேங்களும் இங்குக்
கட்டப்பெட்டுளளனை. இரு நரடுகளிலிருந்தம் வரும் விஞ்ஞரனிகள இந்நிடலெயேங்களில் ஆரரய்ச்சி
பசய்கன்றனைர்.
வழிகள
யுபரஷியேரவிற்கும் வட அபமைரிக்கரவிற்கும் குறுக்கு வழிகள ஆர்க்டிக் கண்டத்தன் வழியேரக
அடமைகன்றனை. உலெகப் பெடத்டதப் பெரர்த்தரல் இந்த உண்டமை நமைக்கு நன்கு விளங்கும். எதர் கரலெத்தல்
வரணிபெ விமைரனை வழிகள இக் கண்டத்தன் வழியேரக நடடபபெறலெரம் என்று நரம் நம்பெலெரம்.
நரடுகள
ஆர்க்டிக் நிலெப் பெகுதயில் அதக அளவுக்கு உரிடமை உடடயேடவ பசரவியேத்த நரடும் கனைடரவும் ஆகும்.
அபமைரிக்கர, படன்மைரர்க்கு, நரர்பவ, ஸ்வீடன், பின்லெரந்த ஆகயே நரடுகளுக்கும் ஆர்க் டிக்கல் நிலெப்
பெகுதகள உளளனை.
முக்கயே டமையேங்கள
ஆர்க்டிக் வட்டத்தல் சிலெ முக்கயே டமையேங்கள உளளனை. அடவ பின் வருமைரறு;
மைர்மைரன்ஸ்க்: பெசிபிக் கடலுக்குச் பசல்லும். வடகடல் வழியின் முடியுமடமைரக இத உளளத ஆர்க்டிக்
நகரங்களிபலெபயே பபெரியேத.
ஐகரர்க்கர : இத எனிபச ஆற்றங் கடரயில் உளளத. மைரம் ஏற்றும் இடம்.
பவர்க்பகரயேரன்ஸ்க் : இத மகக் குளிர்ந்த இடம். டசபீரியேரவில் உளளத.
ஹரமைர் பபெஸ்ட் : நரர்பவயில் உளளத ; உலெகன் மக வடக்பக உளள நகரம் ; ஆர்க்டிக்
ஆரரய்ச்சியேரளர்களுக்கு இத ஒரு தளம்.
நர்விக் : ஒரு தடறமுகம். லெரப்லெரந்த ரயில் வழி முடியுமடம்.
ட்ரரம்பசர, கருனைர, கலிவர் ஆகயே டமையேங்களில் இரும்பு மகுதயேரகக் கடடக்கன்றத. அலெரஸ்கரவில்
யூமயேத் ஒரு எண்பணைய் டமையேமைரகும்.
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3. ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சி
ஆரரய்ச்சி பதரடங்குதல்
புத வழிகடளக் கண்டுபிடிக்க பவண்டும் - சனைர விற்கும் இந்தயேரவிற்கும் - வட முடனைடயே அடடயே
பவண்டும், அங்குளள நிலெப் பெகுதகடள ஆரரயே பவண்டும் என்னும் அடிப்பெடடயில்தரன் ஆர்க்டிக்
ஆரரய்ச்சி பதரடங்கற்று.
முதல் பெயேணிகள
ஆர்க்டிக் பெகுதக்குச் பசன்ற முதல் பெயேணி கள நரர்பவ நரட்டுக்கரரர்கள ஆகும். அவர்கள ஐஸ்லெரந்த,
கரீன்லெரந்த ஆகயே இடங்கடளக் கண்டறிந்த, அவற்டறக் குடிபயேறத் தகுந்த பெகுதகளரகச் பசய்தனைர்.
பபெத்தயேரஸ் என்பெரர் கபரக்க ஆரரய்ச்சி யேரளர். இவர் க.மு. 325 - இல் பெயேணைத்டத பமைற் பகரண்டவர்.
முதன் முதலில் உலெகத்டதச் சுற்றி யேவர். இவர்தரன் ஆர்க்டிக் வட்டத்டதத் தம் பெயே ணைத்தல் முதலில்
பதரட்டுச் பசன்றவர். நரர்பவ நரட்டுக்கரரர்களுக்கு முன்பு, இவபர ஆர்க்டிக் வட்டத்தற்கு அருகல்
பசன்றவர்.
புத்தயிர் பிறத்தல்
15- ஆம் நூற்றரண்டில் ஆங்கபலெயேரும் டச்சுக்கரரர்களும் கடற் பெயேணைங்கடளத் பதரடங்கனைர். மைற்ற
நரடுகளும் அவற்டறப் பின்பெற்றினை. ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சி மீண்டும் புத்தயிர் பபெற்றத. புத வழிகள
கண்டுபிடிக்க பவண்டுபமைன் பெத பதரடக்க கரலெ ஆரரய்ச்சியேரளர்களின் பநரக்கமைரகும். பிற்கரலெ
ஆரரய்ச்சியேரளர்கள வட முடனைடயே அடடயே பவண்டும், ஆரரயே பவண்டும் என்னும்
பநரக்கமுடடயேவர்கள.
புபரரபிஷர்
இவர் தம்முடடயே முதல் பெயேணைத்தன் பபெரழுத, முதன் முதலெரக எஸ்கபமைரக்கடளக் கண்டரர். 1577- இல்
இவர் இரண்டரம் பெயேணைத்டத பமைற்பகரண்ட பபெரழுத, ஆசியேரவிற்கு வட பமைற்கு வழிடயேக்
கண்டுபிடிக்கும் சிக்கடலெ ஒருவரறு தீர்த்தரர். நிலெப் பெகுதயின் உளபள பசன்றரர்; அங்கு டலெக்கன்
பூண்டுகடளயும் பெரசிகடளயும் கண்டரர்.
ஜேரன் படவிஸ்
இவர் 1585-87-ஆம் ஆண்டுகளுக்கடடபயே மூன்று பெயேணைங்கடள பமைற்பகரண்டரர். கழக்கு நரடுகளுக்கு
வட பமைற்கு வழிடயேக் கரணும் முயேற்சிடயே ஊக்குவித்தரர். இவரத பெயேணைங்களரல்
எஸ்கபமைரக்கடளப்பெற்றி பமைலும் நன்கறியே முடிந்தத. வட முடனைக்கு பநரரகச் பசல்லும் வழியில் இவர்
பசல்லெ முடிந்தத. ஆனைரல், பெசிபிக் கடல் பநரக்கச் பசன்றதரல், அவ்வழியேரக இவர் பதரடர்ந்த
பசல்லெவில்டலெ.
பபெரண்ட்ஸ்
10 ஆண்டுகள கழித்த டச்சுக்கரரரரனை பபெரண்ட்ஸ் என்பெரர் சனைரவுக்கு வட பமைற்கு வழிடயேத் பதடும்
முயேற்சியில் தமைத புகழ்மக்க பெயே ணைத்டத பமைற்பகரண்டரர். ஆனைரல், இப்பெயேணைத் தல் எல்பலெரரும்
தீவிடனைப் பெயேனைரக இறக்க பநர்ந்தத. இப்பெயேணைத்தல் இவர் தம் குழுவினைருடன் அடடந்த தன்பெங்கள
அளவிலெடங்கர. இடவ மைனிதனின் பநஞ்சுரத்தற்கும் பபெரறுக்கும் தன் டமைக்கும் சிறந்த சரன்றுகள
ஆகும்.
300 ஆண்டுகள வடர இவர் மைடிந்த இடத்டத யேரரும் பசன்று பெரர்க்கவில்டலெ. 1871-இல் பகப் டன்
கரர்ல்சன் என்பெரர் அவ்விடத்டதப் பெரர்டவயிட்டரர்; கண்டரர் பெலெ நிடனைவுச் சின்னைங்கடள!
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அவர்கள கட்டியே மைரவீடு அப்பெடிபயே இருந் தத. அடுப்பில் சரம்பெல் அப்பெடிபயே கடந்தத. பெடழயே
கடிகரரம் ஒன்றும் இருந்தத. பபெரண்ட் சின் புல்லெரங்குழலும் அங்கருந்தத. இடவயும் மைற்ற நிடனைவுச்
சின்னைங்களும் இன்றும் டச்சு அரசரங்கத்தடம் உளளனை.
இதற்குப் பின் ஆர்க்டிக் பெகுதயில் ஆரரய்ச்சி நடடபபெற்றத. புதயே பெகுதகள கண்டுபிடிக்கப் பெட்டனை.
பெதனைரறு, பெதபனைழரம் நூற்றரண்டுகளில் புதயேடவ எடவயும் கண்டுபிடிக்கப்பெட வில்டலெ.
குக்
18- ஆம் நூற்றரண்டின் இறுதயில் இங்க லெரந்தல் ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சி டகவிடப்பெட்டத என்பற
பசரல்லெலெரம். தருவப் பெகுதகளில் விஞ் ஞரனை ஆரரய்ச்சிடயே பமைற்பகரளளும் பெயேணைங் களுக்குக்கூட
அரசு ஆதரவு அளிப்பெத அரிதரக இருந்தத.
இருப்பினும், 1778 - இல் பகப்டன் குக் என்பெரர் பெசிபிக்கலிருந்த அட்லெரண்டிக் கடலுக்கு வட கழக்கு
அல்லெத வட பமைற்கு வழிடயேக் கரணு வதல் முயேன்றரர். 1815 இல் வட பமைற்கு வழிடயேத் பதடுவதல்
மீண்டும் முயேற்சி பமைற்பகரளளப்பெட் டத. புத்தயிர் அளிக்கும் இம்முயேற்சியில் எட்வர்டு பபெரி, ஜேரன்
பிரரங்களின் முதலிபயேரர் ஈடுபெட்டனைர்.
பபெரி
1827 இல் ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சியில் புதத் தருப்பெம் ஏற்பெட்டத. இந்த ஆண்டில் பபெரி என் பெரர் வட
முடனைடயே அடடயே முயேன்றரர். கப்பெடலெ விட்டு வடக்பக பெடகுகளில் பசன்றரர். பெடகுகடள இவரத
குழுவினைர் பெனிக்கட்டியில் இழுத்தச் பசன்றரர்கள. ஆனைரல், பெருவநிடலெ குறுக்கட்ட தரல், இவர் வட
முடனைடயே அடடயே முடியேவில்டலெ. இவருக்குப்பின் பெலெர் பசன்று பெலெ புதயே பெகுதகடளக்
கண்டறிந்தனைர்.
பகண்ட் பகனி
1852 இல் டரக்டர் எலிசர பகண்ட் பகனி என்பெரர் அபமைரிக்க அரசரங்க ஆதரவில் தம் பெயேணைத்டத
பமைற்பகரண்டரர். ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சியில் இவரத பெயேணைம் சிறந்தத. ஆர்க்டிக்கன் பெயிர், விலெங்கு, கரந்த
நிடலெடமைகள, தட்பெ பவப்பெ நிடலெ பெற்றி மைதப்பிடற்கரியே பசய்தகள கடடத்தனை . எஸ்கபமைரக்கடளப்
பெற்றியும் முடறயேரகச் பசய்தகடளத் தரட்ட முடிந்தத.
கரீன்லெரந்தற்கு பமைற்பக, ஆர்க்டிக் கடலுக்கும் ஸ்மத் சவுண்டு என்னுமடத்தற்கும் இடடபயே சிறந்த நீர்
வழிகள உளளனை. இவற் றின் வரயிலெரக வடமுடனைடயே எளிதரக அடடயேலெரம் என்பெதம்
அறியேப்பெட்டத.
கரீலி
1883 இல் அபமைரிக்கப் பபெரர்ப்பெடடடயேச் சரர்ந்த பலெப்டினைண்ட் கரீலி என்பெரர் ஆர்க்டிக் கல் பலெடி
பிரரங்களின் விரிகுடரடவச் சுற்றி ஆரரய்ந்தரர். அப் பெகுதயின் கரந்த ஆற்றல், அடலெ எழுச்சிகள, தட்பெ
பவப்பெநிடலெ, பெயிர், விலெங்கு ஆகயேடவ பெற்றிப் பெலெ அரியே உற்று பநரக்கல்கள பசய்தரர்.
பியேரி
20 ஆம் நூற்றரண்டின் பதரடக்கத்தல் ஆர்க் டிக் ஆரரய்ச்சியில் அரியே நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தத. 1909 ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல் 6 இல் அபமைரிக்க ஆரரய்ச்சியேரளர் ரரபெர்ட் பியேரி என்பெரர் முதன் முதலெரக வட முடனைடயே
அடடந்தரர். இவர் தம் குழுவினைருடன் 450 டமைல்கடள நடந்பத கடந்தரர்; அடடந்தரர் வட முடனைடயே.
டரக்டர் குக் என் பெரரும் 1908 இல் வட முடனைடயே அடடந்ததரக உரிடமை பகரண்டரடினைரர்.
வில் கட்ஸ்க
உருசியே நரட்டடச் சரர்ந்த இவர் இரண்டு பெனி தகர்க்கும் கப்பெல்கடளக் பகரண்டு தம் பெயேணைத்டத 1915
இல் பமைற்பகரண்டரர். டசபீரியேரவின் ஆர்க்டிக் கடற்கடர பெற்றி அரியே பசய்தகடள இப்பெயேணைத்தன்
மூலெம் தரட்ட முடிந்தத. இன் றும் அப்பெகுதடயே அளடவயிட உருசியேர பெடகுகடள அனுப்பியே
வண்ணைம் உளளத.
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ரரஸ்முசன்
நரர்பவ நரட்டடச் சரர்ந்த இவர் 1920 - 30 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடடபயே பெயேணைங்கடள பமைற் பகரண்டு
கரீன்லெரந்டதப்பெற்றியும் எஸ்கபமைரக் கடளப் பெற்றியும் அதகம் அறிந்தரர்.
பெயேர்டு
விமைரனைங்களும் ஆர்க்டிக் பெகுதகளுக்குச் பசல்லெ இயேலும்; ஆரரய்ச்சி பசய்யே இயேலும்; என்னும் நிடலெ
1925 ஆம் ஆண்டிலிருந்த ஏற்பெட்டத. இந்த ஆண்டில் அமுண்ட்சன் என்பெரர் விமைரனை மூலெம் வட
முடனைடயே அடடயே முயேன்றரர்; முடியேவில்டலெ; கரரணைம் பபெரதயே பபெட்பரரல் இல்டலெ.
1926 இல் பெயேர்டு என்பெரர் ஸ்பிட்ஸ்பெர்கன் என்னுமடத்தலிருந்த விமைரனைம் மூலெம் வட முடனைக் குச்
பசன்று பவற்றியுடன் தரும்பினைரர்.
வில்கன்ஸ்
1928 இல் சர் ஹயூபெர்ட் வில்கன்ஸ் என்பெரர் ஸ்பிட்ஸ்பெர்கன் என்னுமடத்தலுளள ‘படட் பமைன்’ தீடவ
அலெரஸ்கரவிலிருந்த விமைரனை மூலெம் அடடந்தரர். பசல்வதற்கரனை பநரம் 20½ மைணி. அப்பெகுதயில் கப்பெல்
பபெரக்குவரத்த, வரனிடலெ ஆகயேடவ பெற்றி ஆரரய்ந்தரர்; உற்று பநரக்கல்கள பசய்தரர்.
உருசியேர்
1930 ஆம் ஆண்டிலிருந்த உருசியேர்கள வட முடனைடயே விரிவரக ஆரரயேத் பதரடங்கனைர். 1936 இல் நீர்நூல்
பதரடர்பெரக ஒரு பெயேணைம் பமைற் பகரளளப்பெட்டத. 1937 இல் பசரவியேத்த அரசு வடமுடனையில் நிடலெயேம்
ஒன்டற அடமைத்தத. இபத ஆண்டில் உருசியே விமைரனிகள இரு தடடவ கள வடமுடனை வழியேரக
மைரஸ்பகரவிலிருந்த அபமைரிக்கரவிற்குப் பெறந்த பசன்றனைர்.
1937-38 ஆம் ஆண்டுகளுக்கடடபயே பசரவி யேத்த நரட்டடச் சரர்ந்த பபெரரசிரியேர் ஆட்படர ஸ்கமட்
என்பெரர் தடலெடமையில் பெயேணைம் ஒன்று நடடபபெற்றத. இப் பெயேணைத்தன் முடிவுக்பகற்பெ, வடமுடனையில்
நிலெவும் பகரடடயின் தட்பெ பவப்பெ நிடலெ முன்பு நிடனைத்தடதவிடச் சரரனைத என்பெத பதளிவரயிற்று. நீர்
உடறநிடலெக்கு பமைலும் பவப்பெ நிடலெகள பெதவரயினை.
பபெரருக்குப்பின்
இரண்டரம் உலெகப் பபெரரின் பபெரழுத பெலெ நரடுகள மைடறவரக ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சிடயே பமைற் பகரண்டனை.
ஆர்க்டிக் பெகுத வளர்ச்சியில் உருசியேர கவனைம் அதகம் பசலுத்தயுளளத.
பபெரருக்குப்பின் அபமைரிக்கரவின் வரனிடலெ உற்று பநரக்கு விமைரனைங்கள வடமுடனை வழியேரகச் பசல்லெத்
பதரடங்கனை.
அபமைரிக்கரவும் கனைடரவும் பெலெ வரனிடலெ நிடலெயேங்கடள அடமைத்தளளனை. இடவ கனைடர விற்கு
வடக்பக உளள தீவுகளில் அடமைந்தளளனை. பதன்பமைற்குக் கரீன்லெரந்தல் தூல் என்னுமடத்தல்
அபமைரிக்கர ஒரு பபெரியே விமைரனைத் தளத்டதக் கட்டியுளளத.
1957 இல் கனைடரடவச் சரர்ந்த ஆர்க்டிக் பெகுதயில் ஒரு விரிவரனை பரடரர் நிடலெயேத்டத அபமைரிக்கர
அடமைத்தத. தருவ வழியேரக நடட பபெறும் விமைரனைத் தரக்குதடலெ முன் கூட்டி அறிந்த, அடதத் தவிர்த்த,
அபமைரிக்கரடவப் பெரதகரக்க இந் நிடலெயேம் அடமைக்கப்பெட்டத. இன்று ஆர்க்டிக் பெகுதயில் உரிடமை
பகரண்டரடும் நரடுகள அதல் ஆரரய்ச்சி நடத்த வருகன்றனை.
நிலெ இயேல் நூல் ஆண்டின் பபெரழுத ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சியில் 12 நரடுகள கலெந்த பகரண்டனை.
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4. பெனி பவளிப் பெரசடற
இடம்
உலெகன் ஒரு பகரடியேரனை வட முடனையிலிருந்த 800 டமைல் பதரடலெவில் கரீன்லெரந்த என்னுமடம்
உளளத. ஆர்க்டிக் பெகுதயில் உளளதரல் கரீன்லெரந்த பெனிக்கட்டி நிரம்பியேத. இங்கு அபமைரிக்கர ஒரு
பெரசடறடயே அடமைத்தளளத. இதற்கு ‘பகம்ப் பசன்ச்சுரி’ என்று பபெயேர்.
பநரக்கம்
தருவ ஆரரய்ச்சிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் பெலெ தட்டங்கடள அபமைரிக்கர வகுத்தளளத. இத் தட்டங்கடள
நிடறபவற்ற இப்பெரசடற அடமைக் கப்பெட்டுளளத.
கரலெம்
பெனிக்கட்டியின் இயேக்கத்தனைரல் பெரசடற பகரஞ்சம் பகரஞ்சமைரகச் சிடதயே வல்லெத. ஆக பவ,
பெரசடறயில் தங்கும் கரலெம் 10 ஆண்டு ஆகும். இக்கரலெத்தற்கு பமைலும் தங்கலெரம். ஆனைரல், நீண்ட கரலெம்
தங்குவதற்கல்டலெ.
அடமைத்தல்
ஆழமைரனை அகழிகளரல் ஆனைபத பெரசடற. எந்தரத்தடணையுடன் ஆழமைரனை அகழிகள பவட்டப்பெட்டனை.
வடளந்த தகடுகள அகழிகளின் மீத பபெரடப்பெட்டனை. தகடுகள பபெரதமைரனை அளவு உயேரத்தற்கு
இளகலெரனை பெனிக்கட்டியேரல் மூடப் பெட்டனை. பெனிக்கட்டி இறுகயேதம், தகடுகள அகற்றப்பெட்டனை.
வடளந்த கூடரகளுடன் அடமைந்த குடககள உண்டரயினை.
இக் குடககளில் முன்னைபர ஆயேத்தம் பசய்த டவக்கப்பெட்ட கட்டடங்கள பபெரருத்தப்பெட்டனை. இக்
கட்டடங்களில் மன்னைரற்றல் நிடலெயேங்கள, தங்குமடங்கள, உணைவு அருந்தம் இடம், சடமையே லெடற,
ஆய்வுக்களங்கள, பெண்டசரடலெ முதலியேடவ அடமைக்கப்பெட்டுளளனை. பெரசடறயில் 200 பபெர் தங்கலெரம்.
பவப்பெம், ஒளி, ஆற்றல் அளிப்பெதற் கரகப் பெரசடறயில் அணு ஆற்றலெரல் இயேங்கும் எந்தரம்
ஒன்றுளளத.
அழியேர அரண்
பெரசடற ஓர் அழியேர அரண் ஆகும். ஆர்க் டிக் வரனிடலெயும் அடதத் தரக்குதற்கு ஆற்றலெற்றத.
பெரசடறயின் முகப்பில் பெனி பபெய்த வண்ணைம் இருக்கும். அடத அடிக்கடி அகற்றிக் பகரண்டிருக்க
பவண்டும். பெரசடறயின் உளபள பெனி விழுவதற்கு வழி இல்டலெ.
பெரசடறயின் உளபள ஒபர அடமைத நிலெவும். இந்த அடமைதடயே அங்கு ஒரு மைணிக்கு 100 டமைல்
விடரவில் அடிக்கும் புயேற்கரற்றுகள கூடக் குடலெக்க முடியேரத.
குளிர்கரலெத்தல் பெரசடறயின் உட்புறத்தன் பவப்பெநிடலெ பவளிப்புறத்தன் பவப்பெநிடலெடயே விட 10-20°
அதகம் இருக்கும். பகரடட இங்குக் குறுகயே கரலெபமை நிலெவும். பெனிக்கட்டியின் பமைற் பெரப்பு
பவப்பெநிடலெ 0° அளவுக்கு பமைல் பபெரகரத. பெனிக்கட்டி உருகுதலினைரல் பெரசடறக்கட்டடங்கள
பெழுதறரமைல் இருக்க, அடவ குளிர் பபெற்ற வண்ணைம் இருக்கும். குளிர் ஊட்டும் பவடலெடயே அதற்கரக
அடமைக்கப்பெட்டுளள குழரய்கள பசய் யும். அடவ குளிர்ந்த கரற்டறப் பெரசடறயில் லிருந்த
பவளிபயேற்றும்.
200 அடி ஆழத்தற்கு உண்டரக்கப்பெட்ட தடள ஒன்றிலிருந்த ஆற்றல் தரும் எந்தரத்தற்கு பவண்டியே
நீரும், பெரசடறயின் வீட்டுத் பதடவ களுக்கு பவண்டியே நீரும் கடடக்கும்.
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பெரசடறயில் அடமைக்கப்பெட்ட 30 கட்டடங் களும் பபெட்டி பபெரன்றடவ. மைனிதன் வசதயுடன்
வரழ்வதற்கு ஏற்றடவ. மன்சரரக் கருவிகள உளபள நிடலெயேரக பவப்பெத்டத அளித்த வண்ணைம் உளளனை.
ஒளிர் கருவிகள ஒளிடயேத் தந்த வண்ணைம் உளளனை. பெரசடறயின் உயிர்நரடி அணு அற்றல் எந்தரபமை.
பெயேன்கள
ஆர்க்டிக் பெகுதயில் பெரசடற அடமைத்த அபமைரிக்கர தட்டமட்ட ஆரரய்ச்சி நடத்தகறத. இதனைரல் சிறந்த
பெயேன்கள உண்டரகும்.
இங்கு அடமைத்த பெரசடறடயே முன் மைரதரி யேரகக் பகரண்டு தருவப் பெகுதகளின் மைற்ற இடங் களிலும்
பெரசடறகடள அடமைக்கலெரம். இதன் அடிப்பெடடயில், அபமைரிக்கப் பபெரர்ப்பெடட யினைர் பெலெ
தட்டங்கடள பமைற்பகரண்டு நடத்தயே வண்ணைம் உளளனைர். கடுங்குளிர் நிலெவும் தருவப் பெகுதகளில்
வரழ்வத என்பெத இயேலெரத பசயேல். இதற்குப் பெரசடற அடமைப்பு தீர்வரக உளளத.
பெரசடற அடமைப்பெபத ஒரு சிக்கலெரனை பசயேல்; ஆரரய்ச்சிக்குரியேத. இத்தட்டத்தன் சிறு பெகுதபயே பபெரர்ச்
சிறப்புக் பகரண்டத. பபெரும் பெகுத விஞ்ஞரனை ஆரரய்ச்சிச் சிறப்புடடயேத. பபெரர்ச் சிறப்டபெப் பபெரறுத்த
வடர, பபெரர் வீரர்கள எவ்வரறு வரழ இயேலும், எப்பெடிப் பபெரர் பசய்யே இயேலும் என்பெத
ஆரரயேப்பெடுகறத.
விஞ்ஞரனைச் சிறப்டபெப் பபெரறுத்த வடர பெலெ வரய்ப்புக்கள உளளனை. விஞ்ஞரனை வளர்ச்சிக்கும்,
சிறப்பெரக, அண்டரர்க்டிக் பெகுதகள பெற்றியே அறிவு விரிவடடயேவும் ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சி உதவும். அதன்
பெரழ் நிலெப் பெகுதகடள மைக்கள குடிபயேறும் பெகுதகளரக மைரற்றலெரம். அவற்றிலுளள கனிவளங்கடளயும்
கச்சரப் பபெரருளகடளயும் பபெருமைளவுக்குப் பெயேன்பெடுத்தலெரம்.
கரீன்லெரந்த உட்பெகுதயிலிருந்த பபெருமைள வுக்குப் பெனிக்கட்டி அதன் தீவின் கடர முடிவுப் பெகுதகளுக்கு
பமைதவரக நகர்ந்த பசல்கறத. இப் பெனிக்கட்டி இயேக்கம் அளக்கப்பெட்டிருக்கறத;
ஆரரயேப்பெட்டிருக்கறத. பெனிக்கட்டி யின் ஆழங்கள சரரசரி 7,000 அடி. சிலெ இடங்களில் ஆழம் 10,000
அடிக்கு பமைலும் உளளத. இந்த ஆழங்கடளப்பெற்றி ஆரரய்வதரல் பெனிக்கட்டியின் இயேல்புகடளயும்
அதலுளள நிலெப் பெகுதடயேயும் கண்டறியேலெரம்.
ஆழமைரனை பெனிக்கட்டியின் மீத பபெரக்கு வரவு நடத்த இயேலுமைர என்று ஆரரயேப்பெடுகறத. சக்கரமுளள
வண்டிகடளப் பெயேன்பெடுத்த இயேலுமைர என்று ஆரரய்ச்சிகள நடந்த வண்ணைம் உளளனை.
பெனிக்கட்டியேரல் பசய்யேப்பெட்ட வடளவுகள, உத்தரங்கள முதலியேவற்றின் வலிடமை ஆரரயேப்
பெடுகன்றத. வரனிடலெ நிடலெயேங்கள பெலெ, கரற்றுகள, வரனிடலெ, கதரவன் வீச்சு, கரற்று பமைல் பவளி
நிடலெடமைகள முதலியேடவ பெற்றி ஆரரய்ந்த வண்ணைம் உளளனை.
நிலெவுலெகலுளள எந்தச் சூழ்நிடலெடயேயும் மைனிதன் தரக்குப் பிடிக்க இயேலும். இந்தச் சூழ் நிடலெடயேத்
தரக்குப் பிடிக்க அவன் பெழகனைரல், எதர் கரலெத்தல் மைற்றக் பகரளகளின் சூழ் நிடலெடயேயும் தரக்குப்
பிடிப்பெதற்குரியே ஆற்றலும் பெழக்கத்தரல் வரும். பெழக்கத்தரல், பெயிற்சியேரல் கடுடமையேரனை வரன் பவளி
நிடலெடமைகடள மைனிதன் தரக்குப் பிடித்த, வரன் பவளியில் வலெம் வந்தடத நரம் நன்கு அறிபவரம்.
வரன் பவளி ஆரரய்ச்சிக்கு உறுதடணையேரக ஆர்க்டிக் ஆரரய்ச்சியும் அடமையும்.
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5. எஸ்கபமைரக்கள
பசரல்லின் பபெரருள
எஸ்கபமைர என்னும் பசரல் இந்தயேச் பசரல்லெரகும். அதற்குப் பபெரருள, பெச்டச இடறச்சிடயே
உண்பெவர்கள என்பெதரகும். இம் மைக்கள ஆர்க்டிக் பெகுதயில் வரழ்கன்றனைர்.
வரழும் இடங்கள
இவர்கள முதன் முதலில் டசபீரியேரவில் வரழ்ந்தவர்கள. இன்றும், உருசியேரடவச் சரர்ந்த டசபீரியேரவில்,
சிலெர் வரழ்கன்றனைர். இவர்களத பதரடக கட்டத்தட்ட 40,000 ஆகும். இவர்களில் 15,000 பபெர்களுக்கு
பமைல் அலெரஸ்கரவில் (அபமைரிக்கர) வரழ்கன்றனைர். இரண்டரயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பபெரிங்
கடடலெக் கடந்த, இவர்களத முன்பனைரர் அலெரஸ்கரடவ அடடந்தனைர்.
இடதவிட அதகமைரனை பபெர் கரீன்லெரந்தல் வரழ்கறரர்கள. 7,000 பபெருக்கு பமைல் கனைடரவின் வட
பெகுதயிலும், டமையேப் பெகுதயிலும் வரழ்கன்றனைர். எஞ்சியே பபெர் பலெப்ரடரரில் (கனைடர) வரழ்கன்றனைர்.
இயேல்புகள
எஸ்கபமைரக்கள குட்டடயேரயும் பெருத்தம் இருப்பெரர்கள. தட்டடயேரனை மூக்குகளும், அகன்ற முட்டட
வடிவமுளள முகங்களும், உயேரமைரனை தரடட எலும்புகளும், நீண்ட, கறுத்த மையிரும் இவர்களத உடல்
இயேல்புகள ஆகும்.
இவர்கள மகத் தூய்டமையேரக இருப்பெவர்கள. இவர்கள கடினை உடழப்பெரளிகள ; பநர்டமையும் நரணையேமும்
பகரண்டவர்கள. இருப்பெடதக் பகரண்டு இனியே, எளியே வரழ்க்டக நடத்தபெவர்கள.
இவர்களில் பெலெர், இன்றும், தங்கள முன்பனைரர் வரழ்ந்தத பபெரலெபவ வரழ்கன்றனைர். ஆனைரல், பெலெர்
பவளடளயேர் நடட உடட பெரவடனைகடளப் பின் பெற்றியுளளனைர்.
அலெரஸ்கரவிலுளள அபமைரிக்க அரசும், கரீன் லெரந்தலுளள படனிஷ் அரசும், கனைடியே அரசும்
இவர்களுக்குக் கல்வி புகட்டும் நற்பெணியிலும், பபெரத நலெத்டத பமைம்பெடுத்தவதலும் ஈடுபெட்டுளளனை.
பதரழில்
முன்பு பவட்டடயேரடுதல் மீன் பிடித்தல் மைட்டுபமை இவர்களத பதரழிலெரக இருந்தனை. பின்பு பெலெர்
வரணிபெம் பசய்யேத் பதரடங்கனைர். தங் களிடமுளள பமைன்மையிருளள பதரல்கள, தமங்கலெ எலும்பு
முதலியேவற்டற பவளடளயேரிடம் பகரடுத்தத் தங்களுக்கு பவண்டியே பபெரருளகடள வரங்கலெரயினைர்.
தப்பெரக்க சுடுவதல் இவர்களுக்கு நல்லெ பதர்ச்சி உண்டு. இதனைரல், விலெங்குகடள அதக மைரகக்
பகரன்றதனைரல், இவர்களுக்கு பவண்டியே உணைவும், பமைன்மையிர்த் பதரல்களும் கடடக்கரமைல் பபெரயினை.
இடத ஒருவரறு ஈடு பசய்யே அபமைரிக்க அரசு கடலெமைரன்கடள வழங்க, அவற்டற வளர்க்கக் கற்றுக்
பகரடுத்தத. அவற்றிலிருந்த தங்களுக்கு பவண்டியே இடறச்சிடயேயும், பதரல்கடளயும் பபெறத்
பதரடங்கனைர்.
இவர்களில் சிலெர் உணைவுப் பெண்டங்கள பெதனிடும் அபமைரிக்கத் பதரழிற்சரடலெகளிலும், கட்டடம்
கட்டும் இடங்களிலும் பவடலெ பசய்கன்றனைர்.
உணைவு
பெச்டச இடறச்சி, மீன், எண்பணைய் முதலியே யேடவ இவர்களத முக்கயேமைரனை உணைவுப் பெண் டங்கள. கடல்
நரய்கள, நீர் யேரடனை, தமங்கலெம் முதலியேடவ இவர்கள உண்ணும் கடல் விலெங்குகள. நிலெப்
பெகுதயிலுளள எருத, கரடி, முயேல் முதலியேனைவும் இவர்கள உண்ணும் விலெங்குகபள. ஈட்டி பகரண்டு
இவர்கள விலெங்குகடள பவட்டட யேரடுவர்.
தரவரத்தன் தண்டுகளும் கரய்களும் பகரடட யில் இவர்களுக்கு உணைவரகப் பெயேன்பெடும்.
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உடட
வழக்கப்பெடி ஆண்கள கரல்சட்டடகடளயும், ஜேரக்பகட்டுகடளயும், பூட்ஸ்கடளயும் (boots) அணிந்த
பகரளவர். இவற்டறபயே பபெண்களும் அணிந்த பகரளவர். இடவ விலெங்குகளின் மையிர் களில் இருந்தம்,
பதரல்களில் இருந்தம் பசய்யேப் பெட்டடவ. ஜேரக்பகட்டுகளுக்கு பமைல், மையிர்த் பதரல்கள கதகதப்பிற்கரக
இடணைக்கப்பெட்டிருக்கும். இவற்றிற்குப் பெர்கரஸ் என்று பபெயேர். பபெண்கள எலும்புகடள ஊசியேரகவும்,
தடச நரர் கடள நூலெரகவும் பகரண்டு பதரல்கடளத் டதத்தத் தங்களுக்கு பவண்டியே உடடகடளத்
தயேரரித்தக் பகரளவர். ஆக, இவர்களத ஆடட அல்லெத உடட நரம் அணிவத பபெரன்று பெருத்தயேரபலெர
பெட்டரபலெர ஆனைதல்லெ.
இல்லெங்கள
இவர்கள வீடுகள கூண்டுகள பபெரலெ இருக்கும். பகரடடக்கரலெ வீடுகள, பதரல்கள, மைரம், தமங்கலெ
எலும்புகள பகரண்டு கட்டப்பெடும். மைரரிக்கரலெ வீடுகள கற்களரலும், கட்டடகளர லும் கட்டப்பெடும்.
பமைல் பெகுத மைண் அல்லெத பெனிக் கட்டியினைரல் மூடப்பெடும். பதரல்கள தடரகளரக வீட்டின் நுடழவு
வரயிலில் குளிடரத் தரங்கத் பதரங்க விடப்பெடும். வீடு கட்டப் பபெரதயே பபெரருளகள
கடடக்கரவிட்டரல், பெனிக்கட்டிடயேக் பகரண்பட வீடுகடளக் கட்டுவரர்கள. இடவ தற் பபெரழுத
கட்டப்பெடுவதல்டலெ. நீண்ட கரலெ பவட்டடயேரடுதலுக்குத் தற்பபெரழுத இடவ பெயேன்பெடுகன்றனை. அகல்
பபெரன்ற ஒரு பெரண்டத்தல் எண் பணைடயே ஊற்றுவரர்கள. அதல் கரய்ந்த ஒரு பெரசிடயேப் பபெரட்டுத்
தரியேரகப் பெயேன்பெடுத்த எரிப்பெரர்கள. இதபவ எஸ்கபமைரக்களுடடயே விளக்கரகும்.
பபெரக்கு வரத்த
நிலெப் பபெரக்குவரத்த சறுக்கு வண்டிகள, கடலெமைரன்கள ஆகயேவற்றின் வரயிலெரக நடட பபெறுகறத.
சறுக்கு வண்டிகடளப் பெனிக்கட்டி யின் மீத நரய்கள இழுக்கும். பபெரதகடள, மூட்டட முடிச்சுகடளக்
கடலெமைரன்கள சுமைக்கும்.
நீர்ப் பபெரக்கு வரத்தக்குப் பெடகுகள அல் லெத பதரணிகள பெயேன்பெடுகன்றனை. இடவ இரு வடகப்பெடும்.
அவற்றில் கயேரக் என்பெத ஒன்று. எலும்பு அல்லெத மைரத்தன் மீத பதரலெரல் மூடப் பெட்டத இத. ஒருவர்
பவட்டடயேரடுவதற்கு மைட் டும் ஏற்றத.
மைற்பறரன்று உமயேரக் என்னும் குடும்பெப் பெடகு. இதல் எஸ்கபமைரக்களின் குடும்பெங்கள பசல்லும்.
பெழக்கவழக்கங்கள
பவட்டடயேரடுவதல் ஆண் பபெண் அடனை வரும் ஈடுபெடுவர். அவர்களுக்கடடபயே சண்டட கள
எழுவதம், அடவகள தீர்க்கப்பெடுவதம் மக பவடிக்டகயேரக இருக்கும். சண்டட பபெரட்டுக்
பகரண்டவர்கள ஆடியும் பெரடியும் ஒருவடர ஒரு வர் ஏளனைம் பசய்வர். மைற்றவர்கள இடதப் பெரர்த்தக்
டகபகரட்டி நடகப்பெரர்கள, சண்டட தீரும்.
இடசயிலும், ஆட்டத்தலும், நடிப்பிலும் இவர்கள ஈடுபெரடு உடடயேவர்கள. பெலெ விருந்த கள
நடத்தவரர்கள; பெடறகடளக் பகரட்டி ஆடு வரர்கள, பெரடுவரர்கள, நடிப்பெரர்கள. அவ்வரறு ஆடுவதம்,
பெரடுவதம், நடிப்பெதம் அவர்களு டடயே பவட்டடயேரடும் பசயேல்கடளப்பெற்றியேதரக இருக்கும்.
உடற்பெயிற்சியிலும் இவர்களுக்கு ஆர்வம் உண்டு. உடற்பெயிற்சிப் பபெரட்டிகள நடத்தவரர்கள.
அவர்களத மைருத்தவர்கள கூறும், சடங்குகபளரடு பபெரட்டிகடள நடத்தவரர்கள.
எஸ்கபமைரக்கள நல்லெ கடலெ உணைர்வு பெடடத்தவர்களும் கூட. தந்தம், மைரம், எலும்பு முதலியேவற்றில்
சித்தர பவடலெப்பெரடுகள பசய்வரர்கள. கூடடகள முடடவரர்கள. அழகரனை ஆடடகள டதப்பெரர்கள.
இடவ எல்லெரம் அவர்களுடடயே கடலெ உணைர்வுக்குச் சரன்றுகள ஆகும்.
அரசு
முடறயேரனை அரசு இவர்களுக்கு இல்டலெ; பதடவயும் இல்டலெ. தங்களுடடயே சிக்கல்கடள, சண்டட
சச்சரவுகடள தரங்கபள தீர்த்தக் பகரளளக்கூடியேவர்கள. ஒவ்பவரரு குடும்பெமும் தன்டனைத் தரபனை
ஆண்டு பகரளகறத. சிலெ சமையேங்களில் கரரமைத்தல் அறிவரளிடயேத் தடலெவனைரக இவர்கள
பதர்ந்பதடுப்பெத உண்டு. பவட்டட யேரடுதலில் நல்லெ பெயிற்சியும் பெழக்கமும் உடடயேவன் அதற்குத்
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தடலெடமை தரங்க நடத்தச் பசல்வரன். சுருங்கக் கூறின், முடறயேரனை அரசு இல்லெரமைல், இவர்கள
தங்கடளத் தரங்கபள ஆண்டு பகரளகறரர்கள.
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6. சுற்றுலெரப் பெகுதகள
ஆர்க்டிக்கல் முக்கயே சுற்றுலெரப் பெகுதகள உளளனை. அடவ பின்வருமைரறு :
ட்ரரம்பசர
இஃத ஆர்க்டிக் பெகுதடயே அடடயும் வரயில். ஒரு பெரலெம் இத்தீவிடனை ஆர்க்டிக் நிலெத்தடன்
இடணைக்கறத. இங்குளள தடறமுகத்தல் சல், தமங்கலெம் ஆகயேடவ பவட்டடயேரடப்பெடுகன்றனை.
இத முக்கயே தமங்கலெ பவட்டட நிடலெயேமைரகும். வடமுடனை ஒளிகடள ஆரரயே இங்கு ஓர் ஆரரய்ச்சி
நிடலெயேமும் உளளத.
ஸ்பிட்ஸ்பெர்கன்
இத ஆர்க்டிக் கடலில் உளளத. இங்கு மைகழ்ச்சியேரகத் தங்கத் தருவக் கரடி, சல் ஆகயே வற்டற
பவட்டடயேரடலெரம்,
ககுமைர
இத ஸ்வீடனின் லெரப்லெரந்த ஆகும். நன்கு அடமைக்கப்பெட்டுளள நவநரகரிக நகரம், இயேற்டக
அழகுமக்கத. டபென், ஸ்புரூஸ், லெர்ச் அடங்கயே கரடுகளும், பபெர்ரி வடககளும் பெரர்ப்பெதற்கு மக
அழகரனைடவ.
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7. ஆர்க்டிக் பெற்றி அரியே பசய்தகள
ஆர்க்டிக் பெகுதயில் அண்டமைக் கரலெத்தல் நடந்த ஆரரய்ச்சியினைரல் பெலெ அரியே பசய்தகள
கடடத்தளளனை. அடவ பின்வருமைரறு:
கனிவளம்
உடறந்த ஆர்க்டிக் பெகுதயில் 200 ஆண்டுகள வடர கடடக்கக்கூடியே நிலெக்கரி புடதந்தளளத.
பபெட்பரரலியேமும் அதக அளவுக்குத் பதங்கயுள ளத. இங்குச் பசம்பு, அலுமனியேம், கரரீயேம்,
தத்தநரகம், டங்ஸ்ட ன், யுபரனியேம், தங்கம் ஆகயேடவ பெனிக்கட்டிக்குக் கீழ்ப் புடதந்தளளனை.
பபெரிங் நீர்வழி அடணை (Bering Strait Dam)
தரு. பெபயேரட் பபெரரிசவ் அனுபெவம் வரய்ந்த பசரவியேத்தப் பபெரறி இயேல் அறிஞர். இவர் முன்
பமைரழிந்தளள பெயேனுளள தட்டம் பபெரிங் நீர்வழி அடணையேரகும். ஆசியேர, அபமைரிக்கர ஆகயே இரு
கண்டங்களுக்கடடபயே பபெரிங் நீர் வழிக்குக் குறுக்பக இந்த அடணை கட்டப்பெடுமைரனைரல், ஆர்க்டிக் பெகுத
பவப்பெமைடடயும். அரக்க ஆற்றல் வரய்ந்த குழரய்கள ஆர்க்டிக் கடலிலுளள நீடர இடறத்தப் பெசிபிக்
கடலுக்கு அனுப்பும். இதனைரல், ஆர்க்டிக் பெகுத வளமக்க பெகுதயேரக வரய்ப்புண்டு. இத் தட்டம் பெற்றிக்
கருத்த பவறுபெரடுகளும் உண்டு.
அணுகு வழிகளும் ஆரரய்ச்சியும்
பெலெ நூற்றரண்டுகளரக விழும் பெனி அழுத்தப் பெட்டு 2 டமைல் தடிமைனுளள பெனிக்கட்டி மைடலெகள
அண்டரர்க்டிக்கல் உண்டரகயுளளனை. எளிதல் எடுத்தச் பசல்லெக்கூடியே அணு உடலெயும் அடமைக்கப்
பெட்டுளளத. இத உலெகன் முதல் அணு உடலெ. மன்னைரற்றல் அளிக்க இஃத அடமைக்கப்பெட்டுளளத.
பெனிக்கட்டியின் பமைற்பெரப்பில் பலெனின் என்னும் பெனி உடடக்கும் கப்பெலும் பசன்றுளளத.
அட்லெரண்டிக் பெக்கத்தல் இருந்த தரழ்ந்த அடமைந்தளள அணுகு வழிகளும், பெசிபிக் பெகுதயிலிருந்த
ஆழமைற்ற பெரடதகளும் இதற்குண்டு. 1900 க்குப்பின் வட முடனை, ஆண்டுக்கு அடரயேடி வீதம்
கரின்லெரந்த பநரக்க நகர்ந்த பசல்கறத என்று மைதப்பிடப்பெட்டுளளத.
டமையே ஆர்க்டிக் வடி நிலெத்டதச் பசரவியேத்த முடறயேரக ஆரரய்ந்தளளத. இதனைரல் ஆர்க்டிக் கடலில்
கப்பெல் பசலுத்தவடத பமைலும் விரிவரக்க முடிகறத. 1962 - இல் கப்பெல் பசல்லுதல் ஒரு மைரதம் வடர
நடடபபெற்றத. பசரவியேத்த மைக்கள உளள வட கடல்வழி பெலெ பெகுதகளுக்கு வரழ்வளித் தளளத.
பசரவியேத்தத் தந்தரரவில் கடல் தடறமுகங்களும், பதரழில் நகரங்களும் ஏற்பெட்டுளளனை.
டமையே ஆர்க்டிக் பெகுதடயே ஆரரய்வதரல், அதடனை வளப்பெடுத்தப் புதயே வரய்ப்புகள ஏற்பெடும். இங்கு
நடந்த ஆரரய்ச்சியின்பெடி, மக பவப்பெமைரனை நரட்களில் பெனிக்கட்டி பமைற்பெரப்பின் கரற்று பவப்பெ நிடலெ
2°C-க்கு பமைல் உயேர்வதல்டலெ. ஆனைரல், ஒரு கபலெர மீட்டர் உயேரத்தல் பவப்பெநிடலெ 10°C ஆக உளளத.
கல்யே நீபரரட்டம்
இந்நீபரரட்டம் ஆர்க்டிக் கடலில் ஒரு சுற்று சுற்றியேபின், தன் பவப்பெத்தல் பபெரும் பெகுதடயே இழந்த
அட்லெரண்டிக் கடலுக்குத் தரும்புகறத. இத எதர் நீபரரட்டத்டத உருவரக்குவதரல், பவப்பெ
நீபரரட்டங்கள உளபள வருவத தடுக்கப்பெடுகன் றனை. 14,000 கனை கபலெர மீட்டர் நீர் ஆர்க்டிக் கடலில்
ஓடுவதரகக் கணைக்கடப்பெட்டுளளத. அபத அளவு நீர் அட்லெரண்டிக் கடலுக்கும் தரும்புகறத
வரனிடலெயின் அடுக்கடள
வடஅடரத் தரடளயின் பெனிப்பபெரதடக ஆர்க் டிகர ஆகும். இத வரனிடலெயின் அடுக்கடளயேரகும்.
ஆசியேர, ஐபரரப்பெர, அபமைரிக்கர ஆகயே நரடு களுக்கு மைரரி , இடலெயுதர் கரலெம், பகரடட, இள
பவனிற்கரலெம் ஆகயே கரலெங்களில் இத குளிர் அடலெ கடள அனுப்புகறத. முடனைப் பெகுதடயே
மைரற்றரமைல், எவ்வடக அடிப்பெடட மைரற்றத்டதயும் புவித் தட்பெ பவப்பெ நிடலெயில் ஏற்பெடுத்த முடியேரத.
பெளளத்தரக்கு
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ஆர்க்டிக் கடலில் கரீஸ்லெரந்தலிருந்த டசபீரியேரவடர உளள பிளவுப் பெளளத்தரக்கு 4000 - 5000 அடியுளள
பவட்டுப் பெகுதயேரகும். இதன் கீழ்ப் பெகுத 2-3 டமைல் அகலெமுளளத. இதன் பமைல் தளங்கள அதன்
பெக்கவரட்டில் பசல்கன்றனை. இப்பெளளத்தரக்கன் இரு பெக்கங்களிலுமுளள மைடலெத்பதரடர்கள 150 டமைல்
அகலெமுளள மைண்டலெத்டதத் பதரற்றுவிக்கன்றனை.
மைடலெத் பதரடர்கள
ஆர்க்டிக் கடலில் பபெரியே மைடலெத்பதரடர்கள கண்டுபிடிக்கப்பெட்டுளளனை. அவற்றில் இரண்டு இங்குக்
குறிப்பிடத்தக்கடவ. ஒன்று இலெரமைனை பசரவ் மைடலெத்பதரடர். மைற்பறரன்று பமைண்டலியேவ்
மைடலெத்பதரடர். முன்னைத பநரவரசி - பிர்ஸ்க் தீவுகளிலிருந்த வடமுடனை வடர பசல்லுகறத. பின்னைத
பரங்கல் தீவுகளுக்கும் கரரண்ட்லெரந்தக்கும் இடடயிலுளளத.
கரந்தப் புலெம்
ஆர்க்டிக் கடலின் வடக்பக எடுக்கப்பெட்ட ஒலிப்பு அளவீடுகளின் பெடியும், வரனூர்த மூலெம் நடடபபெற்ற
கரந்த அளவுப் பெடியும், அதன் மைடலெத் பதரடருக்கு இடணையேரக வரிக்குதடர பகரலெமுளள கரந்தம் அதல்
உளளத என்பெத பதரியேவந்தள ளத. அண்டமைக் கரலெத்தல் அட்லெரண்டிக், பெசிபிக் ஆகயே கடல்களின்
தடரயில் கரணைப்பெடும் பகரலெத்டத இக்கரந்தம் ஒத்தருக்கறத.
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8. வியேத்தகு நிகழ்ச்சிகள
ஆர்க்டிக் பெகுதயில் நிலெவும் மகக் குடறந்த பவப்பெநிடலெ கரரணைமைரக அங்குப் பெலெ விந்டத நிகழ்ச்சிகள
நடடபபெறுகன்றனை. குடறந்த பவப்பெ நிடலெ என்பெத - 30°F முதல் - 60°F வடர ஆகும். அந்நிகழ்ச்சிகள
பின்வருமைரறு:
உபலெரகமும் உயேவுப் பபெரருளும்
கரரீயேம் எஃகு பபெரலெரக வடளயும். எஃகு, சனைப் பெரண்டத்டதப்பபெரல் பநரறுங்கும். ரப்பெர், பிளரஸ் டிக்
ஆகயேடவ தங்கள பநகழ்ச்சிடயே இழந்த பநரறுங்கும். ட யேர்கள உடறந்த பிளக்கும். கரீஸ்
பகட்டியேரகப் பிஸ்டனின் இயேக்கத்டதத் தடட பசய்யும். உருடளத் தரங்கயிலுளள எண் பணையும்
பகட்டியேரகும். பெனிக்கட்டி பகட்டியேரக இல்லெரமைல், பெரகுபபெரல் ஓடும்.
உடற்பெயிற்சியும் உடறபெனியும்
இக்குடறந்த பவப்பெ நிடலெயில் உடற்பெயிற்சி பசய்வத எளித. இப்பபெரழுத உடடகள வியேர் டவடயே
உறிஞ்சும். இவ்வியேர்டவ ஆவியேரகக் குளிர்ச்சிடயே உண்டரக்கும். இதனைரல் உடறபெனி (frost)
உடடக்குளபளபயே உண்டரகும்.
மைனிதனின் பசயேல் தறடமை
0°F-க்குக் கீழ் மைனிதனின் பசயேல் தறடமை ஒவ்பவரரு பெரடகக்கும் 2% குடறகறத என்று
மைதப்பிடப்பெட்டுளளத. பபெரதவரக இவ்பவப்பெ நிடலெகளில் பவடலெ பசய்யே அதக பநரமைரகும்.
75 வரட் பெல்பு பவளிவிடும் பவப்பெத்டத ஓர் ஆரரய்ச்சியேரளர் இங்கு உட்கரர்ந்தருக்கும்
பபெரழுத பவளிவிடுவரர். இதற்கு ஒரு பமைட் (met) என்று பபெயேர். இத வளர்சிடத மைரற்ற அலெகு. டகயில்
50 பெவுண்டு எடடயிடனைத் தூக்கச் பசல்லும் ஒருவர் 6 பமைட்டு பவப்பெத்டத பவளிவிடுவரர். மகக்
கடுடமையேரனை நடுக்கத்தன்பபெரத, 3 பமைட்டு பவப்பெம் பவளியேரகறத. இங்கு ஒரு மைனிதனுக்கு ஒரு
நரடளக்கு ஆகும் பசலெவு ரூ. 534.
தடணைக் கருவிகள
உடல் முழுவடதயும் பவப்பெமைரக டவக்கக் கரடலெயும், டகடயேயும் பவப்பெமைரக டவக்கபவண்டும்.
இதற்குப் பெலெ டபெகடளக் பகரண்ட உடடயிடனை அறி வியேலெரர் உருவரக்கயுளளனைர். இப்டபெகளிலுளள
சிறு மன்கலெங்கள உடலின் பவப்பெநிடலெடயேப் பெரத கரக்க உதவுகன்றனை. பவப்பெக் டகயுடறகளும்,
கரலெணிகளும் அவ்வரபற உதவுகன்றனை.
பவளிபயே எந்தரத்டதப் பெழுத பெரர்ப்பெத என்பெத கடும் உடறபெனிப் புண்டணை உண்டரக்கும். ஆகபவ,
பெழுத பெரர்ப்பெவர்களின் உடறகள பிளரஸ்டிக் விரல் நகங்கடளக் பகரண்டிருக்கும். இதனைரல் தருப்புளி
முதலியே கருவிகடளக் டகயேரளவத எளிதரகும். மன்னைரற்றலெரல் இயேங்கக் கூடியே உடறகளும்
பசய்யேப்பெட்டுளளனை.
கரற்றும் ஒளியும்
பெனிக்கரற்று மைணிக்கு 50 டமைல் பவகத்தல் அடிக்கும். பெகலெவனிலிருந்த பவளியேரகும் மன் னூட்டத்
தகளகள புவிக்கரற்று பவளியில் பமைரத வதரல், கண்டணையும் கருத்டதயும் கவரும் ஒளிகள இங்கு
உண்டரகன்றனை. இடவ வடமுடனை ஒளிகள எனைப் பபெயேர் பபெறும்.
ஆர்க்டிக் பகரடட
பகரடடயின்பபெரழுத பெனி உருக ஓடும். பூக்கள தடலெகரட்டும். மைரங்கள அவசர ஆடட உடுத்தம்.
டமையே இரவுக் கதரவன் (midnight sun) உண்டரவதம், நிடலெத்த ஒளியுளள கரலெம் இருப்பெதம்
அரும்பபெரும் நிகழ்ச்சியேரகும். அபத பபெரலெ மூன்று மைரதங்களுக்கு பதரடுவரனைத்தற்குக் கீழ்க் கதரவன்
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மைடறயும் பபெரத நீண்ட இருட்டு பெடரும். ஆனைரல், வனைப்புமக்க வடமுடனை ஒளிகள இரவு வரனைத்டத
பவளிச்சமைரக்கும் இந்த ஒளிகள இருட்டுக்கு மைரற்றரக அடமைகன்றனை.
எத்தபெரஸ்கன் இந்தயேர்கள
எஸ்கபமைரக்கள வரழும் பெகுதக்குத் பதற்பக சிலெ டமைல் பதரடலெவிலுளள கனைடர ஏத்தபெரஸ்கன்
இந்தயேர்கடள ஆரரய்ச்சியேரளர்கள ஆரரய்ந்தளளனைர். இவர்களுக்குப் பபெரதயே உடடபயேர, உடற
விடபமைர இல்டலெ. பெகலில் இயேங்கக் பகரண்பட இருப்பெர். இவர்கள தூங்கும்பபெரழுத கூட உடல்
நடுங்கும்.
சுருங்கக் கூறுமடத்த, இங்குளள நிடலெயேரனை குளிர்ச்சி , இருட்டு, உலெர்ந்த கரற்று ஆகயேடவ. ஆய்வுக்
கூடங்களிலும் அவற்றிற்கு பவளிபயேயும் பவடலெ பசய்யேப் பபெருந்தடடயேரக உளளனை . அபமைரிக்கர,
உருசியேர, கனைடர ஆகயே நரடுகடளச் சரர்ந்த ஆரரய்ச்சியேரளர் இங்குப் பெனி வீழ்ச்சி, பெனிக்கட்டித்
பதரற்றம், பெனியேரறுகள இயேக்கம், வரனிடலெ, ஓய்ந்பதரழிந்த எரிமைடலெகள முதலியேடவ பெற்றிப் பெயேன்
தரும் வடகயில் ஆரரய்ந்தளளனைர்.
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9. பிற்பசர்க்டக
பவறுபெரடு
அண்டரர்க்டிக் பபெருங்கடல்
1. உலெகன் பதன்முடனைடயேச் சுற்றி அடமைந்தளளத
2. அதக ஆழம் 3 டமைல்; பெரப்பு 50 இலெட்சம் சதர
டமைல்.
3. குளிர்ச்சி அதகம்.
4. இத அனுப்பும் பெனிப் பெரடறகள மகப்
பபெரியேடவ.
5. இதற்கு ஒபர கண்டம் உளளத.
6. புயேல்கள அதகம்.
7. இதன் நிலெப்பெகுதயில் மைக்கள வரழவில்டலெ.
8. கடரகள இல்டலெ; வடிவமும் இல்டலெ (?)

ஆர்க்டிக் பபெருங்கடல்
வட முடனைடயேச் சுற்றி அடமைந்தளளத.
அதக ஆழம் 3½ டமைல்; பெரப்பு 55 இலெட்சம் சதர
டமைல்.
குடறவு
சிறியேடவ.
மூன்று உளளனை.
குடறவு.
மைக்கள, சிறப்பெரக , எஸ்க பமைரக்கள
வரழ்கன்றரர்கள.
வட்ட வடிவம்.

கருவி நூல்கள
Encylopedia
1. Everyman’s Encylopedia, 3rd Edition.
2. The New Universal Encylopedia.
3. The Modern Marvels Encylopedia.
Books
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2. Antarctica, 1959, V. Lebedev, FLPH, Moscow.
3. Physical Geography, P. Lake, 1958, Cambridge University Press
4. The Ocean, F. 0. Ommanay, 1961, Oxford University.
5. Principles of Physical Geography, A. Das Gupta and A. N. Kapoor, 1977, S. Chand and Company.
Articles
1. The Arctic is warming up. E.R. Yarham, 19—3-61, The Sunday Standard.
2. Soviet Arctic Explorers-Jan. 63, Soviet Land.
3. Land of Ice and Fire - UNESCO, 6-6-65, The sunday Standard.
4. Polar Exercise - M. Shafiulleh Khan, The Hindu
5. This is Life in Arctic-Wakefield Jones, 13-6-65, The Sunday Standard.
6. Wings of the Arctic, Boris Polevoi, 2-7-66, Moscow News.
7. Polar Relay, Boris Polevoi, 9-7-66, Moscow News.
8. A Bridge between two continents-Georgy Blok, No. 21. Nov. 1966. Soviet Land.
9. City beyond Polar Circle-Y, Grafsky and Y. Darvdov, No. 22, Nov. 1966. Soviet Land.
10. In the Land of Polar Night-V. Kazhdava, No. 12:1977, Moscow News.
11. The Coldest Walk in the World - David Englands 21—2-68, The Sunday Standard.
12. North Pole is Moving-Charles Hillinger, 29-9-68 The Sunday Standard.
13. Mystery of the Arctic Ocean-V, Zhuralyov, No.22: Nov. 1974, Soviet Land,
14. Journey to the North Pole-Meher Heroyce Moos, 4-5-75, The Illustrated Weekly of India.
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