


Niedźwiedź polarny jest zwierzęciem wzbudzającym ludzką sympatię, 

jest bielutki, puchaty a jego pysk wygląda na uśmiechnięty, młode 

niedźwiadki wyglądają jak pluszowe przytulanki. Tymczasem jest to 

największy lądowy drapieżnik, bardzo dobry i skuteczny myśliwy 

wytrzymujący warunki, których większość żywych organizmów na 

Ziemi nie byłaby w stanie znieść. Niedźwiedzie wykształciły cechy 

wyglądu i zachowania umożliwiające im przetrwanie w niegościnnym 

środowisku Arktyki i zniszczenie tego środowiska przez zmiany klimatu 

będzie oznaczać dla nich zagładę.  W Dniu Niedźwiedzia Polarnego  

przypominamy o tym, że zmiany klimatu zależą od nas wszystkich i że 

los niedźwiedzia polarnego i jego sąsiadów leży w naszych rękach. 

Zachęcamy do bliższego poznania tego fascynującego zwierzęcia, 

wierzymy że im więcej się o nim dowiecie, tym większa będzie Wasza 

motywacja do jego ochrony. 

oprac. Karolina Baranowska 



Arktyka to obszar obejmujący okolice północnego bieguna kuli ziemskiej: część 

terenów Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaski, Islandii oraz 

Grenlandię. W jej centrum znajduje się Ocean Arktyczny, który nigdy do końca nie 

odmarza. Fragmenty lądu, które go otaczają są głęboko przemarznięte  

i bezdrzewne, porośnięte tundrą, czyli formacją roślinną składającą się głównie  

z mchów, porostów i (bardziej na południe) wytrzymałych na zimno niskich 

krzewów. Pomimo niesprzyjających warunków Arktykę zamieszkuje wiele 

gatunków zwierząt, które w toku ewolucji przystosowały się do mroźnego 

otoczenia. Zamieszkują tu również ludzie, rdzennymi ludami Arktyki są Eskimosi, 

Czukcze, Nieńcy i Lapończycy. Życie w rejonie arktycznym jest ciężkie nie tylko ze 

względu na panujący tam klimat, ale również z powodu występowania tam 

zjawiska dnia i nocy polarnej. W trakcie dnia polarnego na samym biegunie słońce 

nie chowa się za widnokrąg przez 6 miesięcy aby potem na kolejne pół roku zajść 

tworząc noc polarną. Im dalej na południe od bieguna tym zjawisko dnia i nocy 

polarnej skraca się.  



www.wyborcza.pl 



 Długość ciała samca może dochodzić do 3 metrów a jego waga do 500 kg. 

Jestem największy spośród swoich licznych kuzynów niedźwiedzi. 

 W grudniu lub styczniu samica rodzi od 1 do 4 młodych. Poród odbywa się  

w wydrążonej w śniegu jamie, z której matka i dzieci nie wychodzą przez 

kolejne 3 miesiące. 

 Samiec nie opiekuje się młodymi, wręcz przeciwnie, może je zaatakować, 

dlatego matka chroni przed nim dzieci. 

 Mam grube, jasne futro, które chroni mnie przed zimnem i jest doskonałym 

kamuflażem. 

 Świetnie pływam i nurkuję w lodowatej wodzie w poszukiwaniu pożywienia. 

Moje palce połączone są błoną, co ułatwia mi poruszanie się w wodzie. 

 Moja sylwetka jest smukła i wydłużona, dzięki czemu również szybciej 

poruszam się w wodzie. 

 Potrafię biec z prędkością 40 km/h, jednak mogę to robić jedynie przez krótki 

czas gdyż szybko się przegrzewam. 



 

www.allegro.pl 

www. naataaliaa22.wordpress.com 



 Jestem największym lądowym ssakiem drapieżnym. Poluję samotnie 

przemierzając nawet 20 kilometrów dziennie. 

 Wśród swych braci niedźwiedzi jestem jedynym wyłącznie 

mięsożernym. Żywię się fokami, rybami, ptakami, zającami, lisami  

i karibu. 

 

 

 

 

 

 

  www. elpais.com 



 Zagrożeniem dla mnie są polowania, odwierty ropy naftowej, 

zanieczyszczenie środowiska oraz zanikanie pokrywy lodowej Arktyki. 

 Ocieplenie klimatu jest największym zagrożeniem dla przetrwania 

mojego gatunku. Potrzebuję pokrywy lodowej gdyż poluję z niej na 

morskie ssaki i ryby. W związku z podnoszeniem się średniej temperatury 

na Ziemi pokrywa lodowa Arktyki wcześniej niż kiedyś topi się  

z nadejściem wiosny i później niż kiedyś przyrasta na jesień, wydłuża się 

więc okres w ciągu którego nie mogę sprawnie polować co prowadzi 

często do śmierci głodowej. 
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Niedźwiedź umierający z głodu 

www. nytimes.com 



 inwestuj w elektrownie wodne i wiatrowe oraz ogniwa słoneczne i biopaliwa. 

 wyłączaj światło, kiedy nie jest potrzebne, instaluj oświetlenie 

energooszczędne, używaj energooszczędnego sprzętu AGD, nie pozostawiaj 

telewizorów i innego sprzętu na stand-by. 

 zmień styl jazdy samochodem: spalisz mniej benzyny, jeśli postarasz się 

hamować silnikiem i nie będziesz jeździł z maksymalną możliwą prędkością. Na 

rynku pojawiają się już samochody elektryczne, bogata jest także oferta aut 

hybrydowych. Są to jednak rozwiązania dość kosztowne. Każdy natomiast 

może rozważyć wspólne z sąsiadami dojeżdżanie do pracy, szkoły – zamiast 

kilku samochodów na szosie – mamy jeden. Na zmniejszenie efektu 

cieplarnianego ma także wpływ sposób spędzania przez ciebie wakacji. Podróż 

koleją, a nawet samochodem, jest zdecydowanie mniej obciążająca dla 

środowiska niż lot odrzutowcem. 

 jeżeli coś nie jest ci niezbędne – nie kupuj: kupowanie zbędnych rzeczy jest 

szkodliwe dla środowiska. Zużywanie energii, a tym samym emisja CO2 do 

atmosfery, ma miejsce podczas produkcji, transportu, często – użytkowania 

danej rzeczy. A w końcu staje się ona odpadem i znowu generuje koszty dla 

środowiska.   

https://www.zakumaj.pl/artykuly/jak-wybrac-oswietlenie-energooszczedne-do-domu.html
https://www.zakumaj.pl/artykuly/jak-wybrac-oswietlenie-energooszczedne-do-domu.html
https://www.zakumaj.pl/artykuly/jak-wybrac-oswietlenie-energooszczedne-do-domu.html


Pamiętaj!! 

Każdy z nas może wpłynąć 

na zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla  

i ograniczyć w ten sposób  

EFEKT CIEPLARNIANY 
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