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Około 5 milionów lat temu 
pojawiło się sześć odrębnych 
gatunków niedźwiedzi. 
Niedźwiedź polarny oddzielił się 
od niedźwiedzia brunatnego 
około 300 tysięcy lat temu,                
a powodem tego były zmiany 
klimatyczne. Zęby trzonowe 
niedźwiedzia polarnego znacząco 
zmieniły się na typowe dla 
mięsożerców. 



Duży ssak zamieszkujący Arktykę. Posiada grube futro i 12 –
centymetrową warstwę tłuszczu, co chroni go przed zimnem. 
Biało-kremowa sierść umożliwia zwierzęciu dobry kamuflaż, 
skóra w przeciwieństwie do futra ma kolor czarny więc absorbuje 
ciepło słoneczne. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe 
uszy, co pomaga mu redukować utratę ciepła. Stosunkowo mała 
głowa i długie, zwężające się ku tyłowi ciało nadają mu 
opływowy kształt, przydatny do pływania.  



Doświadczenie-ochrona przed 
zimnem   



ODŻYWIANIE 

Jest ssakiem prowadzącym 
niemal morski tryb życia 
potrzebującym do przetrwania 
jedynie kawałki pływającego 
lodu, żywności znajdowanej    
w wodzie oraz miejsca do 
urodzenia i odchowania 
młodych. Niedźwiedzie 
głównie żywią się fokami, ale 
nie pogardzą rybami, ptakami, 
bielakami, lisami i karibu. 
Czatują na foki przy otworach 
lodowych i zabijają je jednym 
uderzeniem łapy.  





     W listopadzie ciężarne samice wygrzebują 
legowisko w ogromnych zaspach śnieżnych, 
zapadają w odrętwienie i wówczas rodzą 
najczęściej dwoje młodych. Są one bez sierści, 
ślepe i głuche. Legowisko opuszczają dopiero po 
3 miesiącach. Samice opiekują się potomstwem 
co najmniej 2 lata i w tym czasie nie zachodzą w 
ciążę. Dorosłe samce są dla młodych dużym 
zagrożeniem. 





MUOP zalicza niedźwiedzie polarne do zwierząt 
zagrożonych wyginięciem  Na półkuli północnej emitowana 
jest większość gazów cieplarnianych, które pozostają                       
w atmosferze ziemskiej zbyt długo. Mają one wyraźny wpływ 
na ocieplenie klimatu, a co za tym idzie topnienie lodowców   
i zmniejszanie się kry lodowej. Sezon topnienia kry lodowej 
już wydłużył się o miesiąc w porównaniu z XX wiekiem          
i wciąż postępuje. 



Czy powinien nas obchodzić ich los? 

Rodzi się coraz mniej młodych i są gorzej odżywione. Co więcej, 
napotkano  martwe niedźwiedzie, które utonęły próbując 
przepłynąć  pomiędzy lodem a lądem stałym. Teraz jest ich 
mniej więcej  22 tysiące , lecz przewiduje się, że w 2050 roku 
populacja skurczy się do zaledwie 7 tysięcy. 
Trzeba ochronić arktyczny lód!!!  Im mniej go stopnieje tym 
więcej polarnych niedźwiedzi przetrwa.  A wszystko przez… 
GLOBALNE OCIEPLENIE 
 



Efekt cieplarniany jest bardzo istotnym dla życia na Ziemi 
czynnikiem. Bez niego temperatura wynosiłaby -18ºC. 
Problemem nie jest jego istnienie, lecz  szybki wzrost 
wynikający z nadmiernego skumulowania gazów 
cieplarnianych w atmosferze. 



Doświadczenie
- efekt 
cieplarniany 



 Nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w 
atmosferze Ziemi, spowodowane spalaniem węgla, ropy 
naftowej i emisją metanu. 

 Stuletni rozwój przemysłu, wypalanie lasów i zmniejszanie 
terenów zielonych . 

 Intensywny wzrost motoryzacji oparty na spalaniu paliw 
kopalnych emitujących do atmosfery zbyt duże ilości  
dwutlenku węgla  

 Rozwój rolnictwa towarowego opartego na systematycznym 
stosowaniu                                                                             
chemicznych                                                                            
środków ochrony roślin 

 
 



 Najgroźniejszym skutkiem jest globalne ocieplenie. 
Powodować to może podwyższanie  poziomu morza na 
kuli ziemskiej i szybkie topnienie lodowców. Wody 
uwięzione w strefie okołobiegunowej wystarczą aby zalać 
miasta takie jak: Gdynia, Londyn, Hamburg, większość 
obszaru Danii, Holandii. 

 

Europa 

Polska 

Lodowiec Alaski 



TOPNIENIE POKRYWY LODOWEJ NA GRENLANDII 
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Drugą poważną 
konsekwencją 
ocieplania jest 
przesunięcie stref w 
kierunku bieguna 
wraz ze strefami 
przemieszczania się 
dla danego klimatu 
opady. Opady 
zwiększają się o 10-
15%. Temperatura 
zmienia się nawet od 
2-3 stopni, co 
powoduje wymarcie 
kilku gatunków 
roślin. 

ZMIANY KLIMATYCZNE 



 ZAPOBIEGAJ EFEKTOWI 
CIEPLARNIANEMU … URATUJESZ 

NIEDŹWIEDZIE 

To jeden z najpoważniejszych 
problemów naszych czasów! 
Najprostszym sposobem jest 
zmniejszanie emisji CO 2 ! 
Sprawdzaj sprawność urządzeń 
elektrycznych i silników 
spalinowych! 
Używaj gazu ziemnego zamiast 
ropy naftowej! 
Zastąp centralnym ogrzewaniem 
sieci miejskiej domowe instalacje! 
Wprowadzaj nowe technologie do 
przemysłu!  
 



Co zatem możemy na co dzień zrobić, aby uratować te 
piękne zwierzęta. Odpowiedź jest prosta- wszystko to, co 
może przyczynić się do powstrzymania globalnego 
ocieplenia . Zmień styl życia! 
 
W czajniku elektrycznym gotuj tylko tyle wody ile potrzebujesz! 
Temperaturę w domu zmniejsz chociaż o 0,5 stopnia Celsjusza! 
Chociaż raz w tygodniu zamień samochód  na rower! 
Żarówki i inne sprzęty domowe wymień na energooszczędne!        
Zasadź drzewo, które będzie Ci przypominało, by troszczyć się                           
o środowisko! 
Na noc wyłączaj urządzenia elektryczne z prądu! 
Kupuj tylko to, co naprawdę jest Ci potrzebne! 

 



TY TEŻ RATUJ NIEDŹWIEDZIA!!! 

Może nam się wydawać, 
że takie działania nie 
wpłyną znacząco na 
środowisko.  
PAMIĘTAJMY jednak, 
że na świecie mieszkają 
miliardy ludzi, jeśli 
każdy podejmie 
działanie , będzie to 
odczuwalne 



www. ekolog.orh.org 
www. meteocentrum.org.pl 
Informator w zakresie edukacji gazów 
cieplarnianych 
www. dzieci .mos.gov.pl  
Album pogodowy- zmiany klimatyczne 
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