
 kan du svaret på gåtan?

VAD VET DU 
OM ARKTIS?

Isbjörnar kan sniffa sig  
till en säl som befinner 
sig 30 kilometer längre 

bort. De kan simma mer 
än 50 kilometer i det  
iskalla vattnet för att  

förflytta sig till nya  
jaktområden.

 

Om all is i Arktis skulle  

smälta så skulle havsnivån  

stiga med 7 meter!

Under vintern går solen aldrig upp  på Arktis nordligaste del. Då är det mörkt dygnet runt. Under sommaren 
är allt omvänt och solen är istället uppe hela dygnet.

Ordet Arktis kommer från  
grekiskan och betyder ungefär  
”landet under stjärnbilden  
Stora Björnen”.

Visste du att ...
Arktis är det polarområde som ligger 
runt Nordpolen. Till Arktis räknas alla 
områden runt om där medeltempera - 
turen för juli är lägre än +10°C.  
Då omfattar Arktis den nordligaste 
delen av Norge, en del av Island, 
hela Grönland, de norra kusterna i 
Kanada, Alaska och Ryssland, samt 
Norra ishavet med öar.  

Renarna har värme- 
växlare i ben och nos.  
Värmeväxlarna minskar  
renens förlust av värme och cirka 75 % 
av värmen återvinns. De fungerar så att 
varmt blod pumpas ut mot ben och nos 
och möter kallt blod på väg tillbaka. 
Blodkärlen ligger så tätt intill varandra 
att det kalla blodet värms innan det 
vänder tillbaka mot centrum av kroppen.
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VEM ÄR JAG?  

Para ihop rätt djur med rätt påstående.

A. Valross 
1. Har jätt

evarm päls.

B. Isbjörn 
2. Har beta

r av elfenb
en.

C. Fjällugg
la 3. Byter ti

ll vit päls
 under vint

ern.

D. Myskoxe 
4. Världens

 största la
ndlevande r

ovdjur.

E. Fjällräv
 5. Både hon

or och hann
ar har horn

.

F. Ren 
6. Äter hel

st lämlar o
ch andra sm

ågnagare.
Den kallaste tem-

peraturen man 

uppmätt på Arktis 

var -68°C. 
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Men sååå mörkt!

Rätt svar  hittar du högst upp i höger hörn.

Rätt svar ”Vem är jag?”: A 2, B 4, C 6, D 1, E 3, F 5Rätt svar på gåtan nedan: isen
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Hmm ... Kan du svaret på gåtan?– Vad lever isbjörnen på?Svaret hittar du högst upp i höger hörn.


