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Notícies

2011, Any internacional   de 
l'arribada al  Pol Sud:
El Pol Sud és un dels dos punts on l'eix de rotació 
terrestre encreua  la  superfície.  És  el  punt  més 
austral  de la superfície  de la Terra i  correspon al 
costat oposat del pol Nord, i està situat al continent 
de l'Antàrtida.

Fauna i flora:
A causa del clima excepcionalment dur, no hi ha cap 
planta nativa ni animals al Pol Sud. Ocasionalment, 
s'han  vist  estercoràrids  (són  una  família  d'ocells 
marins) a la zona.

Estercoràrids.

Clima:
Durant l'hivern austral, el pol Sud no rep llum solar. 
A l'estiu, el sol es troba damunt l'horitzó de forma 
permanent però a poca alçada. A mig estiu, quan el 
sol  arriba  a  la  seva  màxima  elevació 
d' aproximadament 23,5 graus, les temperatures al 
pol Sud arriben al voltant dels -25 °C de mitjana.

Hora:
Al pol Sud la teoria de la guia del sol respecte l'hora, 
falla.  Una altra manera de mirar-ho és fixar-se que 
tots els fusos horaris convergeixen al pol.

El pol Sud (accessibilitat):
La  persona  que  primer  va  arribar  va  ser  Roald 
Amundsen.  En  1897,  Amundsen  va  saber  d'un 
projecte belga per a explorar l'Antàrtida. 

A bord del  vaixell  Fram (que vol  dir  endavant  en 
noruec) va salpar per fer l'exploració el 3 de juny de 
1910. L'expedició belga va ser la primera en passar 
l'hivern a l’Antàrtida. El vaixell va quedar atrapat al 

mar  gelat,   a  l'oest  de  la  península  Antàrtica.  La 
tripulació va haver d'enfrontar un cru hivern sense 
estar  preparada  correctament  per fer-ho. I  durant 
els tres mesos d'hivern, s'alimentaven de carn crua 
d'animals marins que caçaven a les fredes aigües de 
l'Antàrtida. S'abrigaven amb cabells de foca.

Després de 99 dies avançant amb molt d'esforç amb 
cinc homes,  quatre  trineus  i  52 gossos,  suportant 
temperatures de fins -56º va aconseguir arribar el 
14 de desembre de 1911. 

Pol Sud.

A continuació us donem l'entrada a una entrevista 
impossible que li  realitzem al senyor Admunsen, a 
l'apartat d'entrevistes. 

Roald Amundsen.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A0rtida

