De ijsbeer

Gevaarlijk knuffelen

© FEB 2010, Stichting Greenpeace Nederland. Foto’s: Cobbing, Roemmelt, beltra

De ijsbeer ziet er zacht en lief uit, maar
in het echt is hij heel gevaarlijk. Zijn
tanden zijn scherp en hij is gek op vlees.
Zijn lievelingseten is een rob of zeehond.
De vacht van de ijsbeer is geel-wit van
kleur. Daardoor kan hij zeehonden in
de sneeuw goed besluipen. Ook ligt hij
vaak bij gaten in ijsschotsen te wachten
tot een zeehond boven komt om adem
te halen. Met zijn grote poot krijgt hij
ze bijna altijd te pakken.

B-b-b-berenkoud
IJsberen leven alleen bij de Noordpool.
Dat is het koudste plekje van de wereld.
De Noordpool en een groot gebied er
omheen zijn bedekt met ijs. De ijsbeer
heeft lange nagels en kromme benen.
Daarmee staat hij stevig op het ijs en hij
kan er zelfs op rennen: wel 40 kilometer
per uur, bijna net zo hard als een brommer.
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IJsduiken
Rond de Noordpool ligt een heleboel
koud water. Maar dat maakt de ijsbeer
niet uit als hij een duik neemt: zijn dikke
vetlaag en vacht houden hem lekker
warm. Met zijn voorpoten peddelt hij en
zijn achterpoten gebruikt hij als stuur.
Zijn neusgaten gaan vanzelf dicht. Zo
kan hij wel twee minuten onder water
blijven. Omdat het steeds warmer wordt
op aarde, smelt het ijs bij de Noordpool.
Minder ijs betekent minder plek om eten
te vangen. Daardoor moeten ijsberen
steeds verder zwemmen, op zoek naar
ijsschotsen waarop ze kunnen jagen.

Half pakje ijsbeer
Als ijsbeertjes geboren worden, zijn ze
blind, kaal, doof en piepklein: ze wegen
maar een halve kilo. Dat is de helft van
een pak suiker! De welpjes (zo heten
baby-beren) blijven bij hun moeder tot ze
een paar jaar oud zijn. Dan gaan ze hun
eigen weg.

Word een ijsbeer!
Knip de ogen, de neus en de gaatjes net
onder de oren uit het papier. Ga op zoek
naar draadjes wol en knip korte stukjes
af. Plak dit op het masker. Haal een elastiekje door de gaatjes onder de oren en
klaar is je ijsberenmasker!

