
Narval jednorohý je často nazýván 
mořským jednorožcem. Nejde však 
o žádného mytologického tvora, 
ale skutečného živočicha žijícího v 
Severním ledovém, oceánu. Samci 
mají kel připomínající meč, který může 
dosahovat délky až dva a půl metru. V 
podstatě se jedná o velmi dlouhý zub 
vyrůstající z horní čelisti. Nikdo neví 

jistě, k čemu tento kel vlastně slouží. Je 
možné, že má pouze přilákat samičky 
nebo zastrašit ostatní samce. Podobně 
jako delfíni i narval se pohybuje ve 
skupinách tvořených někdy i stovkami 
či dokonce tisíci jedinci, kteří společně 
proplouvají chladnými vodami Severního 
ledového oceánu.

Nenechte se zmýlit, mroži povalující 
se po stovkách na arktickém ledu sice 
mohou působit jako líní, tlustí tvorové, 
ale ve skutečnosti jde o nelítostné lovce, 
kteří se mohou v boji směle postavit 
i lednímu medvědovi. Samci dorůstají 
do délky až čtyř metrů a jejich váha 

dosahuje i dvou tun, tj. podobně jako 
automobil. Mroži využívají svoji váhu 
i ostré kly v boji s ostatními samci v 
období říje, ale i k obraně před ostatními 
živočichy. Většinou jsou však tito velcí 
savci společenští a přátelsky na sebe 
hlasitě troubí a frkají.    

Arktida je domovem řady obdivuhodných živočichů. Ti jsou 
nyní v nebezpečí, neboť změna klimatu přináší oteplení a 
tání ledovců. Jejich domov je ohrožen, a proto potřebují 
naši pomoc. 
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Pomozte nám chránit tato obdivuhodná zvířata. Více informací o soutěži 
včetně návodu k vytvoření návrhu vlajky najdete na www.greenpeace.cz/
vlajkaprobudoucnost. Vítězný návrh bude v Arktickém svitku dovezen letos na jaře 
na severní pól. 

Sovice sněžní 

Polární liška

Sovice sněžní bývá bílá jako sníh. Zvolna 
poletuje nad polárními oblastmi a hledá 
potravu. Má velmi dobrý sluch a ostré 
drápy, které využívá při lovu. Sovice 
přicházejí na svět jako chundelatá 
šedá kuřátka a pečují o ně oba rodiče. 
Skupině sněžných sov se říká „blizard“. 
S přibývajícím věkem jsou stále bělejší, 

Polární liška putuje na dlouhé 
vzdálenosti a hledá potravu. Potuluje se 
po obřích ledových krách. Má také ve 
zvyku přidávat se ke skupinám ledních 
medvědů a živit se tím, co na ni zbyde. 
Polární liška žije v noře. Ve sněhové 
bouři si vytváří úkryt tak, že se zahrabe 

do sněhu. Podle barvy srsti může být 
polární liška „modrá“ – ta má stříbřitě 
modrou barvu, nebo „bílá“ – její srst je 
v zimě zářivě bílá, v létě pak s příměsí 
šedé a hnědé. Tyto barvy jí pomáhají 
splynout s okolím.  

takže se na sněhu stávají takřka 
neviditelnými. Zřejmě právě proto jejich 
hejno připomíná blizard. Jak známo, i 
Harry Potter měl sovici sněžní jménem 
Hedvika, ale ve skutečnosti se tento 
pták jako domácí mazlíček chovat nesmí.  

Víte, že lední medvěd má pod tlustým 
bílým kožichem černou kůži, která 
mu pomáhá lépe vstřebávat sluneční 
teplo? Bílá srst slouží jako mimikry a 
roste dokonce i na spodní straně tlap. 
Tím medvěda chrání před chladem a 
zároveň mu pomáhá lépe se pohybovat 
na kluzkém povrchu ledem pokrytého 
Severního ledového oceánu. Samice 

vyhrabává brloh v hlubokých sněhových 
závějích. Obvykle rodí dvě mláďata, 
o která se stará přes dva roky, dokud 
nejsou schopna samostatně lovit a 
přežít. Skupinám ledních medvědů se 
také říká „polární záře“ podle magické 
severní polární záře ozařující noční 
arktickou oblohu.  
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