
IJr overweldigt de aarde

vlakte van .41 miljoen kmz, met
een gemidclelde dikte van 2ooo
meter. .\is deze cijfers niet tot je
verbeelding spreken. bekijk clan
evcn de slol)c : in Noord-'\merika
reikte de ijslaae rot aan de samen-
loop van de ()hio en de N{ississip-
pi; in Eulopa voledc ze een lijn
clie loopt ten noorden van Lonclen,
dc 1{ijnmonding in Neclerlancl,
Pr-aag, Kier'r' en (lorki. \\'aar lret
kiimaat droscr \\'as en bijgevolg
mindcr sneeu\\' r'icl, zoals in Sil;c-
rië, r,r'as dc ijskap veel mincler'
uitgestrekt.
Nu zou je kunr-ror clenken clat rle
mcrrs. die irr lret Pleistocecrr zijrr
intrcdeoponzc planeet zou geclaan
hcbbcn, het in clit barre klirn:r:rt
niet kon bolwerken. Populaile al'-
beeldingen willen je r,r,el cloen
seloven, dat het klimaat tijclens clc
IJstijden ondraaglijk u,as. Dat is
niet rt'aar. Voor Europa cn \oorcl-
Amerika bijvoolbeeld lagen clc
gemiddelde tempcraturen slechts
ongeveer 4" C) lteneden de l'midige.
F-eit blijft r.ratur-rrlijk, dat een
sroot deel van het vasteland onder
miljarclen ton ijs bedolven lae en

dat l-rct leven daar voor p1ant, dier
en mens zeer moeilijk r,r'as. \Ien
stelt zich ook u'el eens ten onrechte
voor, dat dit onmetelijk ijspantser
één egaal, effen vlak rvas. Zelfs de
pioniers van de noord- en zuid-
poolexperlities hcbben tot hun
grotc schade het tegencleel onder-
vonden. l)c ijsmassa's \\'al'en vroe-
ger, net zoals nu, voortdurend in
bew,eging : ze stootten tegen el-
kaar aan, braken af, vormden ber-
gen en ravijnen.
Ioo ooo jaal terue eingen de ijs-
kappe n mct tussenperioden af-
smelten en vdor ongeveer lo ooo
jaar namen de IJstijdperken van
ons afscheid, al kan niemand voor-
spellen, dat over tien- of twintig-
cluizend .jaar eeen nieuw ijsoffen-
siel' zal u'orden ineezet !

Het velzat:hten van het klimaat
had vool gcvolg, dat de iiskap ge-
leidchjk van 45 miljoen kmz tot
ongevecl rB miljoen kmz afnam.
97:.; van al dat ijs vinden wij tcrug
in twee gebieclen, clie ons op leven-
dige n'ijze aan cle IJstijden hcrinne-
ren : de noordpool- en de zuid-
poolstreken, ook Arctica en Ant-
arctica gcnoemd. Ook hier trekt
het ijs zich langzaam terug :op
Antarctica r'r'ordt de ijskap .jaar-
lijks r,B meter dunner, teru'ijl de
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Volgens de geologen leven wij in
het quartaire tijdperk, dat onse-
veer een miljoen jaar geleden be-
gon met het Pleistoceen of de IJs-
tijden. ()ver de oudste glaciale
perioden weten wij weinig, al is
het bekend. dat vôôr r oô ooo jaar
onze planeet met ecn reusachtige
massa ijs bedekt was. I)eze gigan-
tische ijskap bereiktc een opper-
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gletsjers in het noordpoolgebied
om het jaar 35 meter inkrimpen.
I)e geschiedenis van de geologie,
die met miljoenen jaren rekent,
hee 1t aangetoond dat klimaat-
schommelingen over een lange ter-
mijn een normaai verschijnsel zijn.
Zo rvisselden tijclens het Tertiair,
dat 5go miljoen jaar duurde, rvar-
me en koude perioden elkaar af.
l)e noordpoolstreken bijvoorbeeld
hebben een tropisch klimaat ge-
kend, r.vant op Spitsbergen ont-
gint men rijke stee nkoollagen.
l)aar ontwikkelden zich bijgevolg
weelderige plantengemeenschap-
pen, die miljoenen jaren later, na
het inkolingsproces, door het ijs
u'erden bedolven.
Je begrijpt meteen dat het terug-
schrijdende ijs overal sporen nage-
laten heeli : hier stellen wij zijn
destructief, claar zrjrr opbouwend
werk vast. Zo heeft de pleistocene
ijskap het huidige arctische land-
schap zijrr eelreimzinnige tover
geschonken : kale, rompachtige
afgevreten massieven steken schril
af tegen met rotspuin opgevulde
bekkens; heuvelrijen - mlrenen ge-
naamd - sluiten met hun puin-
hopen van keien, grind en zand,
lalloze meren aL En waar reusach-
tige ijstongen langsheen het kustge-
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bergte schuurden, doken diepe en
brede valleien op, die na het aÊ
smelten van het ijs door de zee
werden veroverd : diep in het land
dringende ljorden !!'aren geboren !

Dergelijke oude gle tsjervaileien
trelt men ook aan op Novaya Zem-
lya, Balfinland en langsheen de
kusten van Scandinavië en Labra-
dor.
Het ijs stortte ook over gesteenten
heen, vrat ze uit, sleep ze af tot
bultrotsen en r-orldkoppen. En de
noordenvvind dree I met gerveld
dikke zandmassa's tot ver in het
zuiden en vormde claar de zoge-
naamde landdninen.
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Ongeveer een miljoen jaar ge-
leden begon het Pleistoceen.
Onze planeet werd toen met
een enorme ijskap bedekt.
rooooo jaar terug begon
dit pantser af te smelten,
zodat momenteel nog slechts
één derde van deze massa
overblijft. 97 

o,o daarvan vin-
den wij terug in het noord-
en zuidpoolgebied, waar het
ijs zich nog voortdurend terug-
trekt. De meedogenloze kracht
van miljoenen ijsjaren spreekt
uit het desolate arctische land-
schap.
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