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Poolgebieden omringen de polen van de aardbol 

 

Noordpoolgebied Zuidpoolgebied 

www.education.nationalgeographic.com 
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Wikimedia Commons 

Noordpoolgebied 
Noordelijk van 66°30’ breedtegraad 

Zuidpoolgebied 
Zuidelijk van 66°30’ breedtegraad 

Daar waar de zon in de zomer minstens 1 x per jaar niet onder gaat 
 
Op de polen een half jaar 
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•Extreme omstandigheden:  

•Zee-ijs 

•Vries-temperaturen 

•Wind, Golven 

•Beperkt zicht: mist en daglicht afhankelijk van seizoen 

 

•Afgelegen gebieden met beperkte toegankelijkheid 
vanwege bedekking met ijs en sneeuw en schuivend ijs  

Presentator
Presentatienotities
The Arctic Ocean is ice-covered for eight to nine months of the year, with almost complete darkness for nearly three of those months. Even during the summer when the ice pack has mostly receded, the Arctic still experiences high seas, wind, freezing temperatures, dense fog, and floating ice hazards. - See more at: http://www.pewenvironment.org/news-room/reports/arctic-standards-recommendations-on-oil-spill-prevention-response-and-safety-85899506213#sthash.EHBZ34be.dpuf
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•Flora en fauna: 

• Aangepast aan extreme omstandigheden 

• Vet-opslag en -verbruik  seizoensgebonden 

• Migratie  

• Langzaam groeiende soorten die oud kunnen worden 

•Hoge biomassa in lente en zomer 

•Korte voedselketen 

• Overdracht energie tussen trofische niveau’s 
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•Korte routes 

• Efficiënte 
energieoverdracht naar 
top-predatoren 

• Veel (grote) top-
predatoren  

 

• Sleutelrol voor 
kreeftachtigen 

• Krill, copepoden 

 

 

Arctic pelagic (open water) food web. Diagram courtesy of 
UNEP/GRID-Arendal. 
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• Sleutelrol  
Krill 
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• Zuidpool 
• Garnaalachtigen  

• Tot 6 cm, 2 gram 
• Op aarde ca. 500 miljoen 

 ton! 
 

• Tot 6 jaar oud!, volwassen na 2-3 jaar 
 

• Kunnen na vervelling krimpen: 
• Aanpassing aan laag voedselaanbod in donkere wintermaanden 

• Slordige eter 
• Bezinking ((half)verteerd) fytoplankton (‘verlies CO2 naar de bodem’) 

 
 

www.wikipedia.com 

Euphausia superba 
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• Fytoplankton in 
en onder ijs 

• Grazers onder 
ijs 

• Krill  

• en vis ... 

 

• Voedsel voor 
baleinwalvissen 

 

• Pinguins  a=diatomeeën, b=flagellaten, c=foraminiferen, d=ciliaten, e=tubellaria, 
f=copedoden nauplii,  
h=calanoïde copepoden, i=larven euphausiiden, k=krill (Euphausia superba) 
l=vis (notothenoiden) 
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• Bij de (Noord)pool:  

• Korte periode van 
open-water 

• Ook productie onder ijs 

 

 

• Gematigde zone: 

• Voorjaarsbloei en 
najaarsbloei 
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•Ondiepe zones 

•Bodemdieren en plankton 

•Vis en inktvis 

•Vogels en Robben 

• IJsbeer (top-predator) 

 

•Weinig alternatieve 
voedselbronnen 

Coastal Arctic food web. Diagram courtesy of UNEP/GRID-Arendal 
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• Veel filter-feeders (partikel-eters) 
• Mosselen, sponzen, kokerwormen 
• Bezinking fyto-detritus (dood fytoplankton) 
• en resuspensie en transport  

 
• Ondiep:  

• zeeijs schraapt  
over de bodem 

 
• Gigantisme: 

• Langzame groei 
• Veel zuurstof in koud water 
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•Filtrerende bodemdieren 
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•Belangrijke plaats 
voor (op)voeden 
jongen van robben 

 

•Randen voedselrijk 

• Vis 

• Vogels, 
zeezoogdieren 
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herfst              winter           voorjaar                  zomer  

www.actionbioscience.org 
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•Noordpool: gebieden met zeeijs, pakijs, ijsschotsen 

•Ca. 20.000-40.000 

•Lopen honderden tot duizenden kilometers 

•Kunnen zeker 100 km zwemmen 

 

•Voedsel: zeehonden, walrussen, walvissen 

• Randen van het ijs 

 

•Opwarming: minder ijs, minder voedsel, meer naar land 
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•Tandwalvissen 

•Beluga (wit met nek) 

•Narwal (‘eenhoorn’) 

•Orka 

•Potvis 

 

•Baleinwalvissen 

•Groenlandse walvis  

•Bultrug 

•Grijze walvis  

•Blauwe vinvis 

•Zuidkaper 
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