The copyright act of 1978 (as amended) prohibits the reproduction of this copy IN ANY FORMAT, (See Clause 4 Terms and Conditions)
without prior permission of the original publisher.

Publication
LANDBOUWEEKBLAD
Page

Date

AVE (ZAR)

31

Thurs 01 Oct 2020

18386.1

STOFWOLK VANUIT AFRIKA
ERGSTE IN DEKADES
Die yslike stofwolk wat in Junie van die
Saharawoestyn af oor die Atlantiese Oseaan
na die suidooste van Amerika gewaai het, is
volgens kenners die ergste in jare.
Die stofwolk het bygedra tot rekordhoë
temperature in die suide van die AmerikaansedeelstaatFlorida en lugbesoedeling op die
Karibiese Eilande.
Die Sahara-stofwolkis die gevolg van 'n
opeenhoping van uiters droë en stowwerige
lug. Dit staan as die Sahara-luglaag bekend.
Dit vorm oor die Saharawoestyn en word
deur die opwaartse beweging van warm lug
opgelig.
Passaatwinde (gereelde, aanhoudende
winde van die subtrope na die trope) waai
elke drie tot vyf dae die stofwolk oor die
noordelike Atlantiese Oseaan weswaarts.
Gemiddeld 182 miljoen ton stof word per
jaar só versprei.
Volgens die Amerikaanse nasionale
oseaniese en atmosferiese administrasie is
die stofwolk gewoonlik van laat Junie tot
middel Augustus op sygrootste, maar hierdie
wolk het alle rekords oortref.
Die aardobservatorium van Nasa het op
18 Junie waargeneem dat die dikste deel
van die stofwolk sowat 2 500 km oor die
Atlantiese Oseaan gestrekhet. Teen 24Junie
was dit 8 000 km. Gebruikers van sosiale
media het die stofwolk intussen Godzilla
('n denkbeeldige monster) gedoop.
Die stofkonsentrasie oor die Atlantiese
Oseaan, soos gemeet deur Nasa se Modis-

sensor (die Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer), was op 20 Junie die
hoogstesedert 2003. Op die Karibiese eiland
Barbados was dit die hoogste sedert 1996.
Toe die stofwolk nog 'n Karibiese eiland,
Puerto Rico, gehaal het, het die lug geelgrys
en dynserig geword. Strande is gesluit en die
luggehalte het gedaal. 'n Wetenskaplike van
die Universiteit van Puerto Rico het gesê
dit was die ergste gebeurtenis van hierdie
aard in 50 jaar.
AGrosolpartikels absorbeer en versprei
sonlig en verminder sigbaarheid, maar kan

ook die weer en klimaat beinvloed deur die
aarde afte koel of te verwarm en die vorming
van wolke aan te help of te voorkom.
Die warm, droë en winderige toestande
wat met die uitbreek van Sahara-luglae
gepaardgaan, kan verhinder dat tropiese
siklone vorm of meer intens raak.
Sekere dele van Suid-Afrika is die afgelope
paar jaar ook nie die wind en stof gespaar
nie. Boere in die droogtegeteisterde gebiede
van die land kla dikwels dat wind en stof
aansienlik toegeneem het. In dié gebiede ry
'n mens dikwels deur stoﬂae wat só dik in
die lug hang dat die sig swak is.
Dr. Thulwaneng Mashifane, 'n na-doktorale genoot verbonde aan die Egagasininodus van die Suid-Afrikanse omgewingswaarnemingsnetwerk (SAEON), skryf in
hul onlangse aanlyn nuusbrief dat meer as
vyf erge windverwante gebeurtenisse sedert Junie aan die kuslyn van Namibië en
Suid-Afrika voorgekom het.
'n Stofgeval wat op 17 Julie by Walvisbaai waargeneem is deur 'n satelliet van die
Europese organisasie vir die gebruik van
weerkundige satelliete, was só erg dat mense
dit met die Bybelse plae vergelyk het.
Al het die stof die veld verdroog en vir
mense groot ongerief veroorsaak, hou die
stof op ander terreine voordele in.
Die Namibwoestyn is 'n belangrike bron
van waaisand, wat help om ekostelsels gesond te hou deur minerale en voedingstowwe te vervoer.
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Op dié satellietbeeld kan gesien word hoe
stof van Namibië en Namakwaland af oor die
see waal.FOTO:LAURENDAUPHIN,
NASA

Die minerale en voedingstowwe dien as
bemesting vir ﬁtoplankton in die see en
grond in die Amasone, asook die vorming
van strande in die Karibiese See.
- AMELIA GENIS

