
Matkareis
Gröönimaal 
VIIMASEID „VALGEID LAIKE“ AVASTAMAS
•   Üks viimaseid läbi uurimata territooriume maailmas
•    Ehe ja puutumatu ürgloodus
•    Karmi kliimaga kohandunud loomariik: ürgveised, polaarrebased, jt.
•    Maailmas suuruselt teine jääkilp - enamust Gröönimaast kattev jäämass
•    Innuitide iidsete eluviiside jälgedes

Valge laik maailmakaardil
Valged laigud maailmakaardil tähistavad jääd ja liustikku, aga ka avastamata alasid. 
Need viimased on tänaseks maailmast peaaegu kadunud. Gröönimaa on üks sellistest 
piirkondadest, kus need valged laigud veel eksisteerivad. Ja loomulikult on Gröönimaal 
ka küllaldaselt jääd ja liustikku, mistõttu on ta ka maakaartidel enamuses valgena 
märgitud.

Tohutute mõõtmetega jääkilp
Gröönimaa jääkilp on 1,7 miljoni ruutkilomeetri suurune. Gröönimaast katab ta 80%. 
Sügavust on tal tavaliselt üle 2 km ja kohati isegi üle 3 km. Tekkis ta umbes 18 miljonit 
aastat tagasi ja praeguse jääkilbi teada olev vanim osa on 110 000 aastane. Oma 
vanuse tõttu on ta väga oluline eelnevate ajastute kliima salvestaja ja annab teadlastele 
väga vajalikku infot.

Ürgne loodus
Inimtegevus on siin olnud minimaalne ja piirdunud peamiselt kohaliku põlisrahva 
innuitide loodussäästliku eluviisi poolt. Seetõttu on loodus säilinud siin peamiselt 
oma ürgsel kujul. Karmide ilmastikutingimuste tõttu on taimestik kidur ning puid 
(kääbuskaks ja kääbuspaju) leidub vaid vähestes kohtades. Enamuses leiamegi siin eest 
samblad ja madalad põõsastikud. Loomariigist leiab siin muskusveised, põhjapõdrad, 
aga ka jääkarud. 

Gröönimaa innuitid 
Põlisrahvas innuitid on siinmaal elanud 14. sajandist alates ja saabusid siia Alaska ja 
Kanada aladelt. Ajalooliselt on nad olenevalt aastaajast vahetanud elupaika ja jahtinud 
erinevaid maismaa- või mereloomi. Suviti korjanud ka marju. Vähese taimse toidu 
saadavuse tõttu on nad vitamiinide omastamiseks söönud toorest kala ja liha ning ka 
näiteks vaalanahka. Suviti elati ajutistes telkides, rohkesti ringi liikudes. Talviti püsi-
vamates igludes või qarmaq’ides.

Aeg: 23. mai - 2. juuni 2018 
Hind: 2290 €
Raskusaste: raske

*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


