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Noorderlicht in Noorwegen. (Bron: Pixabay)

Kort nieuws

NOAA: “DRAMATISCHE
SNEEUWBRILLEN, EEN
GEVOLGEN NOORDPOOL” VROEGE UITVINDING
De Amerikaanse organisatie
NOAA (oceanografie,
atmosfeer) heeft de gevolgen
van klimaatverandering
samengevat in een nieuw
rapport. De gevolgen voor de
inheemse bevolking zullen
groot zijn. De
voedselvoorziening in
arctische gebieden zal verder
verslechteren. Het rapport is
somber.

Polar Journal meldt in een
artikel dat sneeuwbrillen
geen uitvinding zijn van onze
tijd om sneeuwblindheid te
voorkomen. Ze worden al
jarenlang gebruikt, meer dan
4000 jaar om preciezer te
zijn! De Inuït gebruikten een
stuk bot of gewei en maakten
er een spleet in om doorheen
te kijken.

IJSBEER JAAGT OP
RENDIER IN HET
WATER
Poolse onderzoeken
meldden een wel heel
bijzondere waarneming. Ze
zagen een ijsbeer die
rendieren het water in joeg
en vervolgens daar doodde.
Bekijk de beelden bij het
nieuwsbericht van Polar
Journal.
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Agenda
De volgende IMAKA-lezing staat gepland in
januari 2022.
In het nieuwe jaar hopen we deels ook weer
fysieke lezingen te organiseren. Dit is
afhankelijk van de coronasituatie.

Zie ook dit initiatief, de ‘Arktische Mittwoch’,
van poolgids Birgit Lutz.

Toch geen winning van zeldzame aardmetalen in Zuid-Groenland
Greenand Minerals trekt zich terug uit Groenland. Het Australische bedrijf had vergevorderde
plannen voor een mijn vlakbij het dorp Narsaq in Zuid-Groenland, waar zeldzame
aardmetalen gewonnen zouden worden met als (on)welkome bijvangst uranium. Het project
kreeg maatschappelijk de wind van voren: na maandenlange controverses over manipulatieve
milieu-effectrapportages schreef Groenland vervroegde verkiezingen uit, die gewonnen
werden door de socialistische partij, die fel tegen uranium gekant is. In november werd de
nieuwe uraniumwet van kracht die zulke lage achtergrondconcentraties radioactief materiaal
toestaat dat het project bij Narsaq sneuvelt. (Bron: Sermitsiaq AG)

Andere nieuwsberichten
Ook zo bang voor het ‘gat’ na de drukke feestdagen? Ga op walrusjacht vanuit de ruimte!
https://www.bas.ac.uk/media-post/walrus-from-space/
Wrevel tussen Noorwegen en de EU over visserij rond Spitsbergen
https://www.thearcticinstitute.org/arctic-politics-eu-norway-fishing-dispute/
Inwoners van Nuuk schieten vier orka’s – waarvan drie meteen zinken. De lokale krant
ontkracht vijf mythes en geeft achtergrond.
https://sermitsiaq.ag/chefredaktoeren-anbefalermyter-videnskabelig-viden-spaekhuggere-i-groenland
(gebruik http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator of Vertaal-knop in je Google
Chrome browser voor een redelijke accurate vertaling – vooral Deens-Engels).
Toerisme op de Antarctische ijskap:
https://hifly.aero/media-center/hi-fly-lands-first-ever-airbus-a340-in-antarctica/

https://www.abc.net.au/news/2021-12-17/luxury-tourism-is-landing-in-antarctica-but-at-whatcost/100682698
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Schepen vast in het Noordpoolgebied
Eind november waren diverse Russiche Arctische afgesloten door ijs in de noordelijke
zeeroute. Schepen met vele tonen aan goederen konden de nederzettingen in het gebied
niet bereiken. Uiteindelijk moesten de schepen gedwongen terugkeren. Dit gebeurde met de
hulp van nucleaire ijsbrekers.
Onderstaande afbeeldingen van het Norwegian Meteorological Institute laten duidelijk zien
dat de ijsbedekking in 2021 aanzienlijk groter is dan in 2020.

Plankton and the Mapmaker Tool
Bezoek de volgende website om meer te weten te komen over plankton, ‘de supersterren
van de oceaan’. Via deze tool leer je meer over het belang van plankton voor ons
ecosysteem, uiteraard vergezeld met prachtige afbeeldingen en interessante weetjes. Een
aanrader om meer te weten te komen over de enorme diversiteit van deze organismen.

Engels interview met een Amelandse ex-walvisvaarder
https://polarjournal.ch/en/2021/10/30/whaling-in-the-1950s-was-backbreakingwork/?fbclid=IwAR39AGx52yyjVofn5WDrGxxGSFlrEdMM4bD1uqtaMXyfWZ_JSPEt14Hqdkk

Vernieuwd Europees Arctisch beleid
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214
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Zonsverduistering op Antarctica!
Klik op deze link om de video te bekijken.

NOS-verslag uit Groenland: het land in de frontlinie van klimaatverandering
Bekijk onderstaande video van de NOS om de gevolgen van klimaatverandering voor
Groenland te zien.
https://nos.nl/collectie/13871/video/2402803-verslag-uit-groenland-het-land-in-de-frontlinievan-klimaatverandering

Image of the Day van NASA
Bekijk elke dag een prachtig satellietbeeld van NASA.
https://earthobservatory.nasa.gov/topic/image-of-the-day
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SOCIAL MEDIA

Meer weten over de projecten van het Artic Council, bezoek de website om een prachtige
tool te bekijken, zodat je per regio kunt zien welke projecten er worden gedaan: klik hier.
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Boekenplank: Niemandsland van Adwin de Kluyver (schreef eerder over
Sjef van Dongen op Spitsbergen!)
Van historicus Aldwin de Kluyver verscheen in 2019 het
boek Het Gedroomde Noorden. In Niemandsland gaat
hij op een literaire en fysieke reis naar het zuidelijke
puntje van de aardbol. Kluyver vertelt zijn verhaal
parallel aan de memoires van de Japanse
zuidpoolreiziger Nobu Shirase die in 1911 naar Antarctica
reisde, en ondersteunt het met dagboekfragmenten,
gedichten en foto's van andere historische expedities. Zo
ontstaat een beeld van een grote groep gedreven
personen met een gezamenlijk doel: de Zuidpool.
Waarom zij bereid waren de hoge prijs te betalen diedat
soms kostte, wordt in dit boek duidelijk. Bron:
Historia, 5/2021

Meer informatie, zoals trailers en recensies: klik op deze link.
Veel leesplezier!

Nog meer vers van de pers:
> Alles smelt, van Peter Kuipers Munneke
> Winter, zes jaar tussen de rendieren, van Laura Galloway, recent in het Nederlands
verschenen
> Noordwaarts, van Gerrit Jan Zwier
> Waarzin aan het einde van de Wereld, van Julian Sanction, over de Belgische expeditie
naar Antarctica
Bestel ze bij je lokale boekhandel!

Mocht u suggesties hebben voor de IMAKA nieuwsbrief? Schroom niet en
mail ons op imaka.info@gmail.com
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