
De ijsbeer is het grootste roofdier dat op het land leeft! Hij heeft een 
dikke witte vacht en leeft aan de Noordpool, waar het heel koud is. 
Zijn Latijnse naam betekent “beer van de zee” en dat klopt eigenlijk 
ook, want hij brengt heel veel tijd in het water of op het pakijs door.

wist je dat?
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IJsberen drinken geen zout water: zij vinden water in hun voeding. 

De haren van de ijsbeer zijn doorzichtig en niet wit! Het licht zorgt 
voor de witte kleur van zijn vacht. 

De ijsbeer kan enkele maanden lang helemaal zonder eten! 

De ijsbeer is perfect uitgerust tegen de koude van de 
Noordpool, die soms tot -30° kan bedragen! Zijn zwarte 
vel en zijn dikke witte pels houden de warmte vast en zo 
heeft hij het nooit koud! Dankzij zijn witte kleur is hij 
volledig gecamoufleerd en kan hij zijn prooien gemakke-
lijk benaderen zonder dat ze hem in het oog krijgen. 

Een dikke winterjas

De ijsbeer is een vleeseter. Hij lust het liefst van al 
zeehonden, maar hij eet ook heel wat andere dingen, 
zoals dode beloega’s, walvissen en walrussen die aan- 
spoelen. Maar soms eet hij ook rendieren en zelfs kleine 
knaagdieren. Omdat de ijsbeer niet het hele jaar door 
voedsel kan vinden, slaat hij vet op om het enkele 
maanden te kunnen uithouden zonder eten. Soms kan 
hij wel 4 maanden lang helemaal niets eten!  hij wel 4 maanden lang helemaal niets eten!  

Wat staat er op het menu?

Raad eens waar de ijsbeer leeft. Je weet 
het wel! De ijsbeer leeft, slaapt en eet op 
het pakijs. Maar het ijs smelt steeds 
verder door de klimaatopwarming (waar-
door de temperatuur op aarde stijgt). 
Daardoor moet de ijsbeer elders eten 
gaan zoeken en waagt hij zich op het 
terreinterrein van de mensen. Dat leidt tot 
conflicten. Bovendien wordt de ijsbeer 
ook nog bedreigd door vervuiling en 
doordat de mensen op zoek zijn naar 
olie.
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Help, het pakijs smelt!

Wij werken sinds 1972 samen met heel veel 
partners om te strijden tegen de klimaatopwarm-
ing. Zo onderhandelen we met regeringen, be- 
drijven en burgers om de uitstoot van broei-
kasgassen te verminderen. Ook jij kan helpen 
om de klimaatopwarming te stoppen! 

Wat doet WWF? 

de ijsbeer DIEREN


