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Op het nippertje
Het eiland Zuid-Georgië is aan een ramp ontsnapt. Een gigantische
ijsblok dreef nipt voorbij. Daardoor werd een ecologische ramp afgewend.
Op dit afgelegen eiland wonen miljoenen dieren: vooral pinguïns en zeehonden. Zij voeden zich met de vis
en krill uit de zee. Die is er overvloedig aanwezig.

sperren. Zo zouden de zeehonden en pinguïns niet aan
voedsel geraken. Ze zouden van de honger omkomen.

IJsblok
In 2017 brak een ijsplaat af van Antarctica. De plaat
was bijna 6 000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer
twee keer zo groot als Oost-Vlaanderen. De plaat
kreeg de naam A68. Hij dreef richting het noorden en
brak in verschillende stukken. Het grootste stuk kreeg
de naam A68a. Het lag 200 meter diep in het water. En
het was zo’n 100 kilometer lang en 40 kilometer breed.

Oef!
Gelukkig zat er veel stroming in zee. De ijsplaat
maakte voor het eiland een scherpe bocht. Een stuk
ijs raakte de bodem van het eiland. Het brak af en
haakte zich vast aan het eiland. Maar het grootste
stuk drijft richting de evenaar. Onderweg zal het verder smelten. Het gevaar voor de dieren is geweken. Zij
kunnen rustig visjes blijven vangen.

Gevaar
De ijsplaat werd door onderzoekers in de gaten
gehouden. Zij zagen dat die recht op het eiland
Zuid-Georgië afstevende. Dat zou een ramp betekenen. De ijsplaat zou de doorgang voor de dieren ver-

>>> Een botsing met een gigantische ijsberg werd nipt
vermeden. (Foto’s iStock)

Locatie
Antarctica is een continent. Het ligt rond de
zuidpool. Antarctica betekent ‘tegenover het
noorden’. Het is ongeveer veertien miljoen
vierkante kilometer groot. Daarnaast is dit
het koudste continent op aarde. Het vriest er
constant en er is een gure wind. Een groot
deel van dit oppervlak is bedekt met ijs. Aan
de kust leven veel dieren, met name pinguïns,
walvissen en zeehonden. In de zee zit veel krill
en vis. Dat eten de dieren graag. 1 500 kilometer ten noorden van Antarctica ligt het eiland
Zuid-Georgië. Het ligt totaal geïsoleerd. Wil je
vanuit België ernaartoe reizen? Dan ben je twee
weken onderweg! Het zal je niet verwonderen
dat hier maar weinig mensen wonen.

