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1. Poolgebieden  
Poolgebieden zijn de gebieden die je vind in het uiterste noorden en het 
uiterste zuiden van aarde. 
In beide gebieden is het extreem koud, maar er zijn ook verschillen: 

Noordpool of Arctisch gebied (1) 
 Bevroren ijs omringd door werelddelen. 
 Klein deel is land (Groenland en delen van Rusland) 
 Gemiddelde jaartemperatuur –18® Celsius 
 Langs de grens bomen en toendra’s (grasvlakte met 

mossen en struiken) 

Zuidpool of Antarctica (2) 
 Bestaat helemaal uit land en is omringd  door zee. 
 Gemiddelde jaartemeperatuur –50® Celsius. 
 Geen begroeiing. 

Dierenwereld 
rendieren, ijsberen, veel-
vraten, muskusossen, vos-
sen, hazen, wolven, walvis-
sen en zeehonden. 
 

Dierenwereld 
walvissen, zeehonden en 
pinguins. 
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Het rendier (Kariboe) 
Het rendier leeft in enorme 
kudden op de toendra’s. Ze eten 
rendiermos dat in de winter 
onder de sneeuw zit. Dit mos is 
geen plant maar een mengsel 
van algen en schimmels. 
In Lapland worden rendieren 
gehouden. De Lappen gebruiken 
de vacht, het vlees en de melk 
van het dier. Ook is het rendier 
een geschikt trekdier, 
De voornaamste vijand van het 
rendier is de wolf. Roedels 
wolven zoeken verzwakte  of 
jonge dieren uit. 
Daarna proberen de wolven deze 
rendieren af te zonderen van de 
kudde. 

2. Noordpool  
A. Dieren op de toendra 
De toendra is een uitgestrekte gras- en 
mosvlakte die in de winter helemaal be-
vroren is. In de zomer smelt de boven-
laag van de toendra voor een deel. 
Dan kunnen op de toendra plantjes en 
struiken groeien. Dit is ook het gebied 
waar de meeste pooldieren voorkomen: 

Grazende rendieren 

rendiermos 



De muskusos 
De muskusos lijkt familie van de runderen, 
maar is dat niet.  Dit dier is meer familie 
van schapen, geiten en antilopen. 
De muskusos is plomp en harig. In de 
winter is de vacht dik en lang. De haren 
kunnen wel 70 cm lang worden. 
In het voorjaar maakt de dikke vacht 
plaats voor een dunnere vacht. 
Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben 
hoorns. 
Het dier leeft in kuddes van 20 tot 100 
dieren en zoekt zijn voedsel op de 
toendra’s.  Het voedsel bestaat uit 
korstmossen, twijgen van struiken, gras-
sen en kruiden. 
 

Muskusossen 

Muskusossen verliezen hun wintervacht 



De poolvos 
De poolvos is een vossensoort die zich heeft 
aangepast aan het leven rond de poolcirkel. 
Het meest opvallend is de verschillende 
vachtkleur in zomer en winter. Dit roofdier 
heeft in de winter een witte en in de zomer 
een  grijs, bruine vacht. 
De poolvos jaagt op woelmuizen, lemmingen 
en sneeuwhazen, maar eet ook  bessen en 
andere vruchten. 
In strenge winters wordt deze vos een 
aaseter. Hij leeft dan van de resten die 
ijsberen en andere grote 
roofdieren laten liggen.  
Daarom volgen poolvossen 
ijsberen soms over het 
pakijs. 

poolvos (wintervacht) 

poolvos (zomervacht) 

de lemming 



De veelvraat 
De veelvraat is een lid van de 
marterfamilie. Het is het grootste op land 
levend lid van die familie. Volgens oude 
verhalen zou het een kruising tussen een 
beer en een wolf zijn, 
De veelvraat leeft van knaagdieren, 
vogels, eieren en vruchten. 
Het dier is sterk en niet bang uitgevallen. 
Zo kan de veelvraat af en toe ook wel 
eens grotere dieren (elanden, reeën of 
schapen) aanvallen. 
De veelvraat jaagt vanuit een hinderlaag. 
Het dier legt ook voedselvoorraden aan 
voor de winter. Maar in de 
winter eet de veelvraat alles 
van een grote prooi op. Zo 
bouwt hij extra vet op. Hieraan 
dankt het dier zijn naam. 

De veelvraat. 



De poolhaas 
Ook de poolhaas heeft zich aangepast 
aan het leven rond de poolcirkel. Dit dier 
heeft ook een winter– en zomervacht,  
Alleen de zwarte puntjes op oren en 
voetzolen blijft het hele jaar door 
hetzelfde. 
In de zomer leeft de poolhaas vooral 
alleen, maar in de winter komen de 
dieren in groepen bijelkaar. 
De poolhaas slaat alleen in de zomer vet 
op. Zo heeft het dier in de winter een 
vetvoorraad. 
De poolhaas voedt zich met gras, mossen, 
kruiden, knoppen, takjes, schors, blad en 
bessen, 
De sneeuwuil, wolven en 
ijsberen zijn de vijanden van 
de poolhaas. 

Poolhaas met winter– en zomervacht 

Poolhazen leven in de winter in groepen 



De sneeuwuil 
De sneeuwuil is een echt toendra-
bewoner. In heel strenge winters is deze 
vogel ook wel eens in Nederland te zien, 
maar dat is een zeldzaamheid. 
Op de toendra jaagt de sneeuwuil vooral 
op kleine zoogdieren, zoals lemmingen en 
muizen. Maar ook poolhazen en water-
vogels staan op het menu. 
De uil jaagt in open gebied. Het dier let 
op beweging en vliegt dan geluidloos en 
laag over de grond op zijn prooi af. 
Deze uilensoort broedt op de grond.  
Het nest is een met veren bedekte kuil.  
Het dier heeft een goed winterpak met 
veel dons onder de veren. Zelfs de 
poten zijn goed bedekt. De ogen 
worden bedekt door lange, dichte 
wimpers. 

Sneeuwuil op zijn nest. 



De ijsbeer 
De ijsbeer heeft zich als berensoort  helemaal 
aangepast aan het strenge klimaat van de 
Noordpool. De vacht is dik en lijkt wit, maar 
eigenlijk is elke haar hol. Daardoor wordt de 
lichaamswarmte nog beter vastgehouden en 
blijft de kou beter buiten. 
De zwemvliezen tussen de poten maken de 
ijsbeer tot een uitstekende zwemmer. 
De ijsbeer jaagt vooral op zeehonden en 
kleinere walvissoorten, zoals de narwal. 
De ijsbeer wordt bedreigd, doordat  er steeds 
meer poolijs smelt. De ijsbeer zwemt van  
ijsschots naar ijsschots.  
Die afstanden worden steeds 
groter, waardoor ijsberen uit-
geput raken en verdrinken 

B. De Noordelijke IJszee 
De volgende dieren leven rond en 
in de Noordelijke IJszee: 

IJsberen trekken van schots naar schots 



De walrus 
De walrus is een robbensoort. De naam 
walrus komt van het Noorse woord  val 
ross. Dat betekent letterlijk walvispaard. 
Zowel volwassen mannetjes als vrouwtjes 
hebben slagtanden. 
De huid  bestaat uit een dikke speklaag. 
Het dier lijkt kaal, maar is harig,  
Walrussen veranderen langzaam van 
kleur. Jonge walrussen zijn grijsbruin, 
maar worden steeds bruiner. Bij warm 
weer wordt de huid rood, doordat er 
meer bloed naar de huid toestroomt. 
Walrussen leven in groepen op het pakijs 
of langs de randen van de Poolzee. 
Ze eten schelpen (mosselen, zeekreeften, 
zeekomkommers, slakken en zeesterren. 

In de zomer krijgt de walrus een rode huid 

zeekomkommer 



De narwal 
De narwal is een tandwalvis. Het dier wodt 
ongeveer 5 meter lang (zonder tand).  
Opvallend is het ontbreken van een rugvin. 
De narwal is een zoogdier en heeft longen. 
Het dier moet dus regelmatig boven water 
komen om te ademen. 
Opvallend is de lange tand bij de man-
netjes. Die tand is geen wapen, maar een 
belangrijk orgaan om mee te voelen. 
Vroeger bestonden er allerlei fabels over 
de narwal. Zo zouden de dieren de wanden 
van schepen doorboren. Vaak werd de 
tand verkocht als de hoorn van de my-
thische eenhoorn. 
De hoofdmaaltijd van de narwal 
bestaat uit inktvissen. 
Orka’s, ijseren en eskimo’s zijn 
de vijanden van deze bijzondere 
walvis. 

De narwal voelt met zijn tand 

De eenhoorn 



De Noordse stern 
De Noordse stern is een bijzondere 
vogel die zowel op de Noord– als de 
Zuidpool voorkomt. 
De vogel is de recordhouder onder de 
trekvogels. De Noordse stern brengt 
het grootste deel van zijn leven 
vliegend door. 
In de zomer broedt het dier rond de 
Noordpool. Na de broedtijd vliegt het 
dier 35.000 km naar de Zuidpool, waar 
het dan op dat moment zomer is.  
Het nest van de stern is een ondiep 
kuiltje in de grond. De eieren hebben 
een goede schutkleur. Bovendien is de 
Noordse stern een agressieve vogel, 
die zijn nest ook goed 
tegen mensen weet te 
beschermen. 

De trekroute van noord naar zuid. 

De Noordse stern 



3. De Zuidpool 

De keizerspinguin 
Op de Zuidpool komen diverse soorten pinguins 
voor, waarvan de keizerspinguin de grootste 
soort is.  
De vrouwtjes leggen in mei/juni een ei op het ijs. 
Het is dan herfst op het zuidelijk halfrond.  
De mannetjes broeden eerst door het ei tussen 
een huidplooi tussen de poten te houden.  
De pinguins staan dicht bijelkaar om zo de 
ijskoude poolstormen te trotseren. 
De vrouwtjes verlaten het broedgebied en 
maken een lange reis naar de zee.  
Daar eten ze zich vol. 
Na twee maanden lossen ze de man-
netjes af. Die zijn dan zwaar vermagerd, 
want ze hebben niet gegeten. Nu trekken 
de mannetjes naar zee om te eten. In het 
voorjaar komt het ei uit. 

Kolonie keizerpinguins 

Op weg naar zee 



De Weddellzeehond 
De Weddellzeehond is de meest voor-
komende zeehondensoort op de Zuid-
pool.  
Op het ijs zijn deze zeehonden mak.  
Ze voelen zich veilig, omdat ze daar 
geen vijanden hebben. 
Dat is anders in het water. Daar dreigt 
steeds gevaar van orka’s en het zee-
luipaard. Bij gevaar zwemt de prooi zo 
dicht mogelijk tegen de onderkant van 
het ijs. Daar is het dier het veiligst. 
De Wenddellzeehond leeft aan de rand 
van het pakijs. In de winter houdt de 
zeehond een wak open om 
adem te kunnen halen. 
Deze zeehond voedt zich 
alleen met vis. 

Wendellzeehond aan land 

Het zeeluipaard 



De orka 
De orka is een dolfijn en hoort bij de 
walvisachtigen. Het dier komt zowel op 
de Noord- als de Zuidpool voor. 
De orka is een dier, dat in troepen met 
andere orka’s leeft. Zo’n troep kan uit 2 
tot 90 dieren bestaan. 
Een troep jaagt met een plan. Ze putten 
grote prooien vaak uit. Iets wat wolven 
ook doen. Orka’s worden daarom wel de 
wolven van de zee genoemd. 
De orka heeft een uitgebreid menu:  vis, 
vogels (pinguins, pelikanen en meeuwen), 
zeehonden, zeeleeuwen, walviskalveren, 
en pijlinktvissen. 
Vrouwtje bereiken een gemiddelde leef-
tijd van 50 en man-
netjes van 30 jaar. 

Orka’s werken samen 



4. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-

de-natuur-pooldieren/
#q=pooldieren  

Pooldieren 
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Bronnen en foto’s 
 

http://homepages.uel.ac.uk/u0406226/webpages/list.html 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolgebied 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rendier 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muskusos 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veelvraat_%28zoogdier%29 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_stern 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narwal 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Walrus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwuil 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolhaas 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolvos 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijsbeer 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerspingu%C3%Afn 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leptonychotes_weddellii 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Orka_%28dier%29 
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