
A JÉG BIRODALMÁNAK LAKÓI

 
A Földünk 2 pólusán található jeges területek az Arktisz és az Antarktisz. Északon fekszik az Arktisz, ami 
egy hatalmas jégtömb a Jeges-tengeren és nem tekinthető kontinensnek. Határait nem jelölik ponto-
san, de általában azokat a területeket és szárazföldeket számítják az Arktiszhoz, ahol a júliusi középhő-
mérséklet nem haladja meg a 10 °C-ot. Így Kanada, Oroszország, Alaszka, Norvégia, Grönland és Izland 
egyes területei is az Északi-sarkvidék részei. Az Antarktisz Földünk déli pólusán helyezkedik el, különál-
ló szárazföldön kialakult jégtakaróval, vagyis kontinensnek számít, és nem tartozik egyetlen államhoz 
sem. A déli sarkkör 60. fokától délre eső területeket nevezik Déli-sarkvidéknek, mely körülbelül 14 millió 
négyzetkilométert jelent, ez a Földünk közel egytizedét teszi ki. Szélsőséges időjárását jellemzi, aminek 
köszönhetően nincs állandó lakosa. 

 A madarak közül a röpképtelen császár pingvin talál-
ható meg egész évben a Déli-sarkkörön. Ez a legnagyobb 
testű pingvin a bolygónkon. Speciális életmódja teszi lehe-
tővé, hogy megélhessen ebben a jégsivatagban. A rövid nyári 
időszakban a nőstények lerakják egyetlen tojásukat, melyet 
a hímek költenek ki lábukon tartva, hasredő alatt melegítve. 
A nőstények a költési idő alatt elmennek a jég határához, ha-
lakra, rákokra és krillekre vadásznak. A hímek a legnagyobb 
mínuszokban összetömörödnek egy nagy tömeggé, és így 
tartják melegen egymást, illetve a tojásokat. Folyamatosan 
váltják egymást a szélen lévő apukák a tömeg belsejében 
lévőkkel, növelve így a túlélés esélyét. A hímek nem táplál-
koznak a körülbelül két hónapos kotlás alatt. Miután kikel-
tek a fiókák, és visszatértek a nőstények, közösen táplálják 
utódjukat addig, míg az pihés tollazatát le nem cseréli feke-
te-fehér vízhatlan tollazatra, különleges élénk sárga folttal 

a nyakánál és a fülénél. A párok, illetve a fiókák a hangjuk alapján ismerik fel egymást. A nagy találkozás 
egy zajos koktélpartira hasonlít, mégis képesek kihallani a császár pingvinek a családtagok egyedülálló 
dallamát. Természetes ragadozóik az oroszlánfókák, amelyek a tengerből leselkednek rájuk.
 Az Északi-sarkvidéken az állandó befagyott területeken nem sok élőlény tud alkalmazkodni a kör-
nyezeti viszontagságokhoz, ám a peremterületek felé haladva egyre változatosabb fauna és flóra jelenik 
meg. A szárazföldi területekre érve a tundra és a tajga élővilága lesz jellemző. A pólus közelében van 
olyan terület, ahol hónapokig nem látni a Napot, és vannak olyan hónapok is, amikor nem nyugszik le. A 
jégsapka déli peremén laknak a jegesmedvék is. A legtöbb egyed egész életében nem lép valódi száraz-
földre, a jégtáblákon és a Jeges-tengeren éli le az életét. Ehhez különleges „felszerelésre” van szüksége, 
fehér tömött bundája remek hőszigetelő, olyannyira, hogy hőkamerával az állat alig észrevehető, kivéve 
a fekete orránál. Nemcsak az orra színe fekete, hanem az egész bőre, ezzel is biztosítva a hő megtartá-



sát. Mivel bundája rendkívül sűrű, ezért ha a vízbe merül, akkor 
sem ázik át. Folyamatosan vándorol és járja a kisebb nagyobb 
jégtáblákat, amiket úszva közelít meg a jeges vízben, ezért is 
kapta találóan a tengeri medve becenevet. A hóban és jégen is 
remekül közlekedik a hatalmas szőrős talpának köszönhetően, 
és akár 40 km/h sebességgel is bír futni. Az Északi-sarkkörön 
a jegesmedve a csúcsragadozó, vagyis nincs természetes el-
lensége, viszont a környezetében ő az egyik legjobb vadász. 30 
km távolságról megérzi a dögszagot, ugyanis bálnák és roz-
márok elhullott példányait is fogyasztja. Legszívesebben fóká-
kat eszik, amikre a lékek mellett vár, vagy akkor csap le rájuk, 
amikor azok a napon sütkéreznek tömegesen. Ínséges időkben 
azonban a növényi táplálékot sem veti meg. 
 
A tundraéghajlaton túlélni sem egyszerű, a hosszú hideg telet csak rövid időre váltja fel a hűvös nyár, 
mégis változatos az élővilága. A nyári időszakban a talajnak csupán a felső rétege olvad fel, de ez elég 
egyes lágyszárúaknak és fűféléknek, melyeknél pár hónap alatt lezajlik a csírázás, gyökér- és hajtásnö-
vesztés, a virágzás és termésképzés is. Találhatunk még törpecserjéket, ilyen például a törpe fűz vagy 
a sarki fűz, melyeknek szára alacsonyan a talajhoz terül el. A növényi társulások fő elemét a mohák és 
zuzmók teszik ki, melyek telepesen fordulnak elő párnákat alkotva. A nyári olvadásban találkozhatunk 
algavirágzással is, pontosabban hóvirágzással, amikor a fehér hó akár piros színűvé is válhat. Ezért is kell 
figyelnünk arra a kifejezésre, ha valamilyen eseménynek a bekövetkezését a piros hó eséséhez kötjük, 
ámbár ez a hó nem esik, de jó tudni, hogy létezik. A Chlamydomonas nivalis nevű zöldalga életciklusához 
szükséges a fagypont körüli érték, és a világon szinte bárhol megjelenhet a magashegységekben és a 
gleccserekben, ahol állandó havas területek vannak. Ezek az algák képesek túlélni a fagyot és ellenállni 
a káros ultraibolya sugárzásnak, mindemellett hőt vesznek fel, ezért enyhén megolvasztják a körülöttük 
lévő havat. Jellegzetes illatuk van, ami nagyon hasonlít a görögdinnyére, és mivel színük is hasonló, talá-
lóan görögdinnyehónak is hívják. 

Az Agóra Tudományos Élményközpontban futó, a jég birodalmá-
ba kalauzoló program bemutatja a tundra egyik legismertebb ál-
latát, a rénszarvast is, ami a párosujjú patások rendjébe tartozó 
emlős. Az Amerikában karibunak is nevezett állat kiválóan alkal-
mazkodott a hideghez és igen nagy az elterjedési területe. Csa-
patokban, csordákban él, együtt állandóan vonulnak az újabb és 
újabb legelők felé. Háziasított és vadon élő csordák is léteznek, 
amelyekben általában egy tapasztalt nőstény a vezető. Táplálé-
kukat főleg füvek, rügyek, gombák, zuzmók és lágyszárú hajtások 
teszik ki, de időnként kisebb állatok és tojások is felkerülnek az 
étlapjukra. Télen a hó alól a nagy patáik segítségével ássák ki a 
táplálékot, de a széles talp segít nekik a havon járásban is. A nős-
tények vagy tehenek is viselnek agancsot, nem csupán a bikák, 
sőt azt később hullajtják el, mint a hímek. A monda szerint repül-
ni is képesek, ami sajnos a valóságban nem igaz, viszont remek 

úszók. Óránként akár 10 km-t is le tudnak úszni a jeges, hullámzó vízben, bár ez azért az időjárás viszon-
tagságaitól is függ.



Az Észak-Amerikában, Eurázsia északi részén, 
illetve Izlandon és Grönlandon előforduló sarki 
róka is a tundra lakója. Ragadozó állat, fő táplálé-
kai a lemmingek, a sarki nyulak és az ott fészkelő 
madarak és tojásaik. Két színváltozat jellemző rá, 
télen hófehér bundát ölt, mely segíti a környe-
zetbe való beleolvadását, a nyári időszakban pe-
dig világos szürkésbarna színezetben figyelhető 
meg. Sűrű bundája a hidegtől is megvédi, a hő-
leadás csökkentése érdekében a vörös rókáé-
nál kisebb a füle és az átlagos testmérete is. A 
monogám párok évente egy almot nevelnek fel, 
ahol mindkét szülő részt vesz a 6-12 kölyök gon-
dozásában. Ha elegendő mennyiségű táplálékuk 
van, a család együtt marad az alagutakkal össze-
kötött odúikban és üregeikben.

Ujvárosi Tímea, az Agóra szakmai munkatársa

Az írás a Városközpont Magazin 2019 februári számában jelent meg.


