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11

Achtergronden

DE	NATUURLIJKE	OMGEVING

Ligging
Antarctica ligt circa 1000 km ten zuiden van Zuid-Amerika, circa 4000 km 
ten zuiden van Afrika en circa 2500 km ten zuiden van Australië en Nieuw-
Zeeland. Het is daarmee het zuidelijkste continent op aarde. Op dit con-
tinent is tevens de geografische zuidpool (90° ZB) te vinden.
Antarctica heeft een gemiddelde grootte van 14,2 miljoen km2. De uit-
drukking ‘gemiddelde grootte’ klinkt vreemd, maar als u bedenkt dat in de 
winter het pakijs rondom Antarctica zoveel groeit dat daardoor de totale 
oppervlakte toeneemt tot grofweg 20 miljoen km², dan begrijpt u dat we 
hier te maken hebben met een variërend oppervlak. Het continent zonder 
ijs meet, voor zover men heeft kunnen vaststellen, circa 7 miljoen km2.
Dwars over het continent loopt een immense bergketen van meer dan 
3000 km lang, de Transantarctic Mountains. De bergketen verdeelt het 
continent in Oost- en West-Antarctica. Oost-Antarctica is het grootste 
deel van het continent. West-Antarctica is slechts een klein deel, dat zich 
ook nog in noordwestelijke richting sterk vernauwt en zo het Antarctisch 
Schiereiland vormt.

Landschap rond Crystal Sound (zuidpoolcirkel)

antarctica en de subantarctische eilanden10
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In het verlengde van het Antarctisch Schierland ligt een aantal Antarc-
tische eilandengroepen. Hiertoe behoren de South Shetlandeilanden 
(Livingston, Halfmoon, Deception en King George), de South Sandwich-
eilanden (o.a. Zavadovski, Saunders en Montagu), de South Orkney-
eilanden (Coronation, Signy, Powell, Laurie en Saddle). Aan de rand van 
de Rosszee liggen onder andere de Balleny-eilanden en Scott.
In een grote kring om het continent liggen diverse subantarctische eilan-
den die vrijwel alle van vulkanische oorsprong zijn. Hiertoe behoren: de 
Falklandeilanden, South Georgia, Tristan da Cunha, Nightingale, Gough, 
Bouvet, Prince Edward, Marion, Kerguelen, Crozet, Amsterdam, Saint 
Paul, Heard, McDonald, Macquarie, Campbell, Chatham, Snares, Auck-
land en de Antipodeneilanden.

Klimaat
Op Antarctica heerst een poolklimaat. Dit wil zeggen dat in de zomer de 
temperatuur nauwelijks boven het vriespunt komt en het er over het alge-
meen winderig en heel droog is. Wie denkt dat de term woestijn alleen 
voor warme gebieden van toepassing is, heeft het mis. Grote delen van 
Antarctica zijn zo droog dat ze minder neerslag kennen dan de droogste 
woestijnen in Afrika en Australië.
De zeeën die Antarctica omgeven, behoren tot de onstuimigste ter 
wereld. Nergens anders kan de wind de zee zo ongehinderd opzwepen. 
Slechts een twintigtal kleine eilanden ligt tussen de noordelijkere con-
tinenten en Antarctica. De oversteek van een van de continenten naar 
Antarctica per schip vormt voor de meeste reizigers in spé een grotere 
drempel dan de hoge reissom.
Bijna geheel Antarctica ligt beneden de zuidpoolcirkel (66.33° ZB). Alleen 
het noordelijke deel van het Antarctisch Schiereiland ligt boven deze cir-
kel. Dit verklaart het onwaarschijnlijk milde klimaat op dit gedeelte van 
Antarctica.
Wanneer u in de zomer Antarctica bezoekt, zou u bijna vergeten hoe mee-
dogenloos het klimaat hier kan zijn. In de winter zakt de temperatuur 
immers tot ver onder het vriespunt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
hier de laagste temperatuur op aarde is gemeten, namelijk -89,2° C in juli 
1983. Opmerkelijk genoeg was dit niet op de geografische zuidpool, maar 
bij het Russische station Vostok dat op de grote Poolijskap op ruim 3500 
m hoogte ligt.
De Antarctische eilanden hebben een gematigd polair klimaat. In de win-
ter zakt het kwik diep onder het vriespunt en in de zomer zijn temperatu-
ren van 5° C tot 15° C niet ongewoon. Er valt het hele jaar door veel regen 
en sneeuw. Windstil weer met mist en helder weer met harde westenwind 
wisselen elkaar in hoog tempo af.
Op de subantarctische eilanden heerst een gematigd, vochtig polair kli-
maat. De sterke winden rond Antarctica hebben grote invloed op deze 
eilanden. Over het algemeen liggen de temperaturen boven het vries-
punt. Alleen op South Georgia, Bouvet, Kerguelen en Heard is het kou-
der. Hier hebben zich nog grote gletsjers zich kunnen handhaven. Ze 
bedekken daar een groot deel van het landschap.

13de natuurlijke OmgeVing
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Praktische informatie

REIZEN NAAR ANTARCTICA 
EN DE SUBANTARCTISCHE 
EILANDEN

Voor de meeste mensen betekent een 
reis naar Antarctica en de subantarcti-
sche eilanden de vervulling van een lang 
gekoesterde wens. Vanwege de hoge reis-
som is het boeken van zo’n reis meestal 
een weloverwogen beslissing, die geno-
men is na jarenlang informatie inwinnen, 
sparen en verdere voorbereiding. 
Deze gids kan een goed hulpmiddel 
zijn bij het nemen van uw beslissing om 
de reis wel of niet te maken, maar ook 
bij welk type reis u zou kunnen maken. 
Tevens kan deze gids tijdens de reis als 
handboek dienen.

Voor het overgrote deel worden reizen 
naar Antarctica en de subantarctische 
eilanden met een schip gemaakt. De 
meeste scheepsreizen beginnen en ein-
digen in Argentinië (met name Ushuaia). 
Slechts enkele reizen beginnen in Chili 
(Punta Arenas), Australië (Tasmanië), 
Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika.
Voor zeer sportieve en avontuurlijke rei-
zigers zijn er mogelijkheden om vanuit 
Punta Arenas naar het binnenland van 
Antarctica te vliegen en vandaar met de 
ski’s op avontuur te gaan. 
De Falklandeilanden kunt u ook bezoe-
ken zonder te varen. U kunt er vanuit 
Chili naartoe vliegen en verblijven op 
verschillende locaties.

Een van de grotere expeditiecruiseschepen, de Lyubov Orlova
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78 PRAKTISCHE INFORMATIE

FoRmALITEITEN

Afhankelijk van het startpunt van de 
scheepsreis zult u vanuit Nederland of 
België naar Argentinië, Chili, Australië of 
Nieuw-Zeeland moeten vliegen. Hieron-
der worden in het kort de bepalingen 
voor de genoemde landen behandeld. 
In het hoofdstuk ‘Bezienswaardigheden’  
is een aantal steden opgenomen waar u 
op weg naar het beginpunt van uw reis 
naar Antarctica en/of de subantarctische 
eilanden zeker komt en in de meeste 
gevallen ook minstens een nacht zult 
moeten verblijven. Uitgebreide informa-
tie is te vinden in de Elmar Wereldwij-
zers van de betreffende landen.

argentinië

Paspoort en visum
Voor toegang tot Argentinië dient een 
Nederlander of Belg in het bezit te zijn 
van een paspoort dat tenminste geldig is 
tot en met de dag dat u Argentinië weer 
van plan bent te verlaten. Het verdient 
aanbeveling om te zorgen dat de gel-
digheid van uw paspoort nog veertien 
dagen na uw geplande terugkeerdatum 
geldig is.* Voor binnenkomst dient u 
een visumaanvraagformulier in te vul-
len en dit tezamen met uw paspoort te 
overhandigen aan de beambte van de 
paspoortcontrole. Reist u per vliegtuig 
dan worden deze formulieren tijdens de 
vlucht uitgereikt. Komt u over land dan 
kunt u dit formulier bij de grenscontrole-
post verkrijgen.
Na afstempeling van uw paspoort en 
het formulier krijgt u een strookje terug. 
Dit strookje dient u goed te bewaren 
en met uw paspoort te overhandigen 
bij de controle voor het verlaten van 
Argentinië. Reizigers met een ander dan 
Nederlands of Belgisch paspoort kun-
nen bij de Argentijnse ambassade of bij 
de Visumdienst informeren naar de voor 
hen geldende regels.

* De genoemde geldigheidsduur is 
gebaseerd op de regels zoals deze in 
april 2009 op de website van de Argen-
tijnse ambassade gepubliceerd zijn.

Informatie over Argentinië in 
Nederland
Argentijnse ambassade 
Javastraat 20 
2585 AN Den Haag 
9070-3654836 
www.embassyargentina.nl

Argentijns consulaat 
Javastraat 20 
2585 AN Den Haag 
9070-3118411

Informatie over Argentinië in 
België
Argentijnse ambassade
Louiselaan 225 
1050 Brussel
902-6477812 
www.embassyargentina.be 

Invoerbepalingen
Indien u 18 jaar of ouder bent mag u 
belastingvrij in- en uitvoeren: 
• 2 liter alcoholische drank, 400 sigaret-

ten of 50 sigaren.
• Valuta mogen onbeperkt in- en uitge-

voerd worden.

Bijzondere bepalingen:
Voor een aantal gebieden die belangrijk 
zijn voor o.a. fruitteelt gelden strenge 
regels voor het invoeren van planten, 
groenten, vlees, kaas, fruit en andere 
bederfelijke producten. Men controleert 
hier zeer streng op.

Geld
De munteenheid in Argentinië is de 
Argentijnse peso (AR$). De waarde van 
deze munt schommelt tussen de e 0,20 
en e 0,25.
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Verder landinwaarts zijn de ruïnes te zien van de Chileense basis 
 Presidente Pedro Aguirre Cerda die bij de uitbarsting van 1967 werd ver-
woest.
De buitenzijde van het eiland ter hoogte van de rotspilaren die voor 
de kust staan, heet Baily Head. Hier bevindt zich een van de grootste 
kinbandpinguïnkolonies van Antarctica met circa 100.000 broedparen. 
Door de enorme branding en deining is het echter een van de moeilijk-
ste plaatsen op de South Shetlandeilanden om aan land te komen.

half Moon
Half Moon is een klein eiland dat ligt in de beschutting van Livingston. 
De vulkanische oorsprong verraadt zich door de vele stenen pilaren die 
verspreid over het eiland voorkomen. Het omringende landschap is hier 
werkelijk adembenemend. In de baai liggen vaak gestrande ijsbergen die 
door water en wind tot de mooiste vormen zijn geslepen. De stranden 
vormen rustplaatsen voor Weddellzeehonden en Antarctische pelsrob-
ben. Er broeden ezels- en kinbandpinguïns in kleine kolonies. Broedende 
zuidpoolsterns en Antarctische jagers zijn zeer nadrukkelijk aanwezig. 
Komt u te dicht bij hun nest, dan wordt u op niet mis te verstane wijze 
met duikvluchten verjaagd. Verscholen tussen de puinhellingen broeden 
stormvogeltjes.
Als eind december de meeste sneeuw verdwenen is, kan er een langere 
wandeling gemaakt worden naar bijvoorbeeld de Argentijnse zomerba-
sis Teniente Camara. 
Half Moon ligt op 62°36'Z 59°55'W. Het eiland is 2 km lang en heeft de 
vorm van een halve maan (hoefvorm). Alhoewel het eiland al sinds 1821 
bekend was bij pelsjagers, kreeg het pas in 1935 de huidige naam. 

Baily Head aan de buitenrand van Deception

115reizen vanuit ushuaia (argentinië)bezienswaardigheden114
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Livingston
In de 19e eeuw was Livingston een van de belangrijkste plaatsen voor de 
robbenjagers. In journalen uit die tijd wordt het eiland omschreven als 
een gebied waar de jagers de dieren voor het oprapen hadden. Vanwege 
de grote hoeveelheid historische overblijfselen uit deze tijd is het weste-
lijk deel van het eiland gesloten voor toerisme.
De grote diversiteit aan broedende vogels, rustende Antarctische pels-
robben en zuidelijke zeeolifanten en de enorme oppervlakte met mos-
sen en korstmossen, hebben dit eiland tot een grote toeristische trek-
pleister gemaakt. Als enige plaats op de South Shetlandeilanden en 
Antarctica broeden bij Hannah Point (zuidwestkust) ieder jaar enkele 
macaronipinguïns. Verder komen er voor ezelspinguïns, kinbandpingu-
ins, zuidelijke reuzenstormvogels, Wilsons stormvogeltjes, keizersaal-
scholvers, zuidpoolkippen, Kaapse duiven, kelpmeeuwen en Antarcti-
sche jagers. Vanwege de kwetsbaarheid van de zuidelijke stormvogels in 
het broedseizoen is het eiland tot eind januari gesloten voor toeristisch 
bezoek.
Het eiland leent zich voor lange wandelingen over de bergrug of langs 
de stranden. Onderweg kunnen op een aantal plaatsen fossielen gevon-
den worden.
Hannah Point ligt op 62° 39’S 60° 37'W. Het langgerekte eiland (73 km) 
heeft zeer steile kliffen aan de noordkust. Vanaf de top van de kliffen 
loopt de helling glooiend naar de zuidkust waar deze eindigt in kiezel- 
en zandstranden. Het hoogste punt is Mount Friesland (1.700 m) De 
naam Hannah Point komt van een robbenschip, de Hannah, dat hier in 
1820 vergaan is.

Half Moon
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