
 

Polarni pokrajini ARKTIKA (na seve-
ru Zemlje) in ANTARKTIKA (na jugu 
Zemlje) sta najhladnejši pokrajini 
na svetu. Na njih skoraj ni življenja. 
Edinole Inuiti (tudi znani kot Eskimi) 
živijo v okolici Arktike – na pokrajini 
okoli severnega pola. Tam se prehra-
njujejo z ribami in z lovom na tjulnje. 
Vsak otrok ve, da so Inuiti živeli v 
iglujih – danes pa večinoma v majh-
nih lesenih hišah. V nekdanjih časih 
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so se vozili tudi na saneh, ki so jih 
vlekli psi – znani huskiji. Danes se pa 
večinoma vozijo na motornih saneh.

V Arktiki, ne pa v Antarktiki, živi 
tudi severni medved – najbolj znana 
in največja žival v tem območju. Za-
radi dobre izolacije dlake ne izgublja-
jo skoraj nič toplote tudi pri –37 °C. 
Po drugi strani zato obstaja velika 
nevarnost, da se hitro pregrejejo. To 
je tudi vzrok, da njihovo gibanje na-
vadno spominja na počasno postopa-
nje naokoli. Vendar lahko kratek čas 
tečejo tudi do 40 km/h. Samci lahko 
merijo 2,5 metra od nosu do repa ter 
tehtajo do 800 kg. Samice so manjše 
in tehtajo le do 300 kg.

V Antarktiki, okolju okrog južnega 
pola, je prehladno, da bi tam lahko 
živel človek. Tam živijo samo tjulnji 
in pingvini.



 

Pingvini so vodne, neleteče ptice, ki 
živijo izključno na južni polobli. Dru-
žina pingvinov vsebuje 17 vrst. Ping-
vini so kratkovidni, zato zunaj vode 
ne vidijo dobro. Najmanjši, pritlikavi 
pingvin, zraste do višine 30 cm, naj-
večji, cesarski pingvin pa lahko zra-
ste celo do višine 160 cm. Pokriti so 
z gostim perjem. Pred mrazom jih 
ščiti debela plast podkožne maščobe. 
V vodi pa jih pred izgubo toplote do-
datno ščiti še debela plast naoljenih 
peres.

Tudi morje zmrzne in nastanejo 
ogromni ledeniki. Tudi ledene gore 
plavajo v vodi. Te gore so se odlomile 
od ledenikov. 90 odstotkov gore leži 
pod morsko površino – zato so zelo 
nevarne za ladje.

Pozimi v polarnih pokrajinah noč 
traja šest mesecev. Sonce v tem času 
sploh ne vzide. Poleti pa sonce ne za-
ide šest mesecev.


