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Er was eens een kind dat een boek van een plank pakte en begon te lezen…



Ze las dat de ijsbeer ook wel een poolbeer wordt genoemd, en dat dit 
enorme zeezoogdier het grootste deel van zijn leven doorbrengt op het ijs 
en de sneeuw van de Noordelijke IJszee. In de lente en de herfst kan het 
flexibele zee-ijs buigen en meegeven onder het gigantische gewicht van de 
ijsbeer. In de zomer is er bijna geen ijs, waardoor hij niet kan jagen. In de 
winter loopt de ijsbeer kilometers ver over uitgestrekte ijsvlakten om naar 
eten te zoeken.



IJsberen wonen op het noordelijkste puntje van de wereld, in het 
Noordpoolgebied van de Verenigde Staten (Alaska), Canada, Groenland, 
Noorwegen en Rusland. In de zomer gaat de poolzon nooit onder. In de 
winter komt de zon nooit op; dan komt het enige licht van de maan, de 
sterren en de groene glans van het noorderlicht.

In de winter is het zo koud dat adem meteen bevriest. Maandenlang worden 
de ijsberen omringd door harde wind, verblindende sneeuwstormen en 
verraderlijke ijsvlakten. Toch houden ze dezelfde lichaamstemperatuur als wij. 
Ze zijn groot en hebben zware poten, twee bontlagen, een taaie huid en een 
dikke laag vet.


