


Lodowiec 
 

 Tworzy się na skutek 
wieloletniego nagromadzenia 
śniegu w takich obszarach, 
gdzie panuje temperatura nie 
powodująca jego topnienia.             
W wyniku nagromadzenia się 
ogromnej ilości śniegu pod 
wpływem siły ciężkości 
lodowiec staje się plastyczny               
i zaczyna się przemieszczać   
(10 cm na dobę). Wyjątek 
stanowi lodowiec Grenlandzki, 
którego prędkość „Spływania” 
osiąga bawet 30 m na dobę. 



Góry 
lodowe 

Są fragmentami 
lodowców, które się od 
niego oderwały                    
i pływają po morzy lub 
oceanie w postaci bryły 
lodowej. Góry lodowe 
stanowią poważne 
zagrożenie dla żeglugi, 
a jedna z nich była 
przyczyną zatonięcia 
Titanica w 1912r. 



Zorza 
polarna 

 

Na biegunie noc trwa 
6 miesięcy. Nocą na 
niebie można 
zaobserwować zorzę 
polarną, welon 
wielobarwnych 
świateł. 





Foka 
grenlandzka 
Jest doskonałym 
pływakiem. Większość 
czasu spędza w wodzie. Tu 
poluje, podróżuje i 
wypoczywa. Jej 
pożywieniem są głównie 
ryby pływające blisko 
powierzchni wody, 
głowonogi, skorupiaki. 
Kiedy niebo jest pogodne, 
samice lubią wspiąć się na 
lód i zażywać kąpieli 
słonecznej. Budowa jej 
ciała wskazuje na dobre 
przystosowanie się do życia 
w wodzie. 



Niedźwiedź 
polarny 

Jest samotnikiem. Gęste, białe  
futro umożliwia mu znakomite 
maskowanie się w śniegu i 
lodzie. Uwielbiają się bawić. 
Może pokonać znaczne 
odległości – ponad 70 km 
dziennie. Przez cały rok 
pokarmem niedźwiedzia 
polarnego są głównie foki. 
Latem, gdy pola lodowe cofają 
się, niedźwiedzie podchodzą do 
brzegów, gdzie rzadziej trafia 
im się jakaś zdobycz. Odżywiają 
się wówczas jagodami, 
korzonkami i ziołami. Łowią 
ryby, chwytają ptaki wodne i 
zjadają ich jaja, łapią również 
lemingi i zające polarne. 



Karibu 
To jedyne zwierze z rodziny 
jeleniowatych, u którego 
zarówno samce, jak i samice 
mają poroże. Przez cały rok 
karibu żyją i przemieszczają się 
w grupach. Dla roślinożernych 
karibu krótkie, polarne lato jest 
okresem obfitości. Karibu 
bardzo lubią liście brzozy. 
Jesienią karibu żywią się głównie 
grzybami i niektórymi 
roślinami, np. wierzbami.              
W czasie nocy polarnej, kiedy 
warstwa śniegu staje się coraz 
grubsza, rozgrzebują śnieg, 
poszukując nielicznych 
porostów rosnących na ziemi. 



Piżmowół  
Inaczej wół piżmowy 
prowadzi osiadły tryb 
życia. Całe życie 
spędza w tej samej 
okolicy. Od września 
do czerwca stada 
prowadzą spokojny 
tryb życia, wędrując z 
jednego pastwiska na 
drugie. Piżmowół jest 
roślinożerny. 



Morsy 
Są najbardziej stadnymi ssakami. 
Zbierają się dziesiątkami w 
wodzie lub setkami, a nawet 
tysiącami w wodzie. W razie 
niebezpieczeństwa, morsy, które 
czuwają nad bezpieczeństwem 
innych na lądzie lub w wodzie, 
alarmują resztę zwierząt 
charakterystycznym gwizdaniem. 
Reakcja jest natychmiastowa i 
wszystkie morsy będące na lądzie 
wskakują do wody. Zwierzę to 
zostało nazwane „śpiewakiem 
Arktyki” z powodu wydawanych 
poszczekiwań i okrzyków. 



Lis 
polarny 

Jest drapieżnikiem 
występującym na całym 
obszarze regionu 
arktycznego. Większość 
lisów polarnych posiada 
brązowe futro letnie, 
zaś zimą białe, służące 
do kamuflowania się na 
śniegu. Lisy nie są 
wybredne, jedzą 
wszystko, co zdołają 
schwytać bądź resztki 
po innych zwierzętach. 


