
Silarsuaq 
sermeqarfiusoq

En verden 
af is

Siku Issittumi sumiluunniit naammattuugassaajuarpoq. Siku immmammi sikutatut ilulissatulluunniit, 
nunami sermersuartut, imaluunniit silaannarmi sermimineeqqatut naammattuugassaasarpoq. 
Aasaanerani siku tunuariartortutut pissuseqaraluaraangalluunniit, nunap iluani sermeq 
naammattuugassaasarpoq. Ilami nunap iluani centimeterialunniit meterit untritilinnik arlalinnik 
itissusilimmi aajuitsumik sermeqartarpoq sorlaat itinerusumut ajulissutigisartagaannik. 

Den findes som havis og isbjerge på havet, som indlandsis og gletsjere på land, eller i form af 
krystaller, der cirkulerer i atmosfæren. På land er isen altid til stede under jordens overflade, selv 

om den tilsyneladende er på tilbagegang i løbet af sommeren Ja, inden for nogle få centimeter og 
op til flere hundrede meter, er der permafrost, der forhindrer planter i at slå rødder. 

 Issittup nunataani aput qaleriissaar-
tarpoq serminnguulluni iigartartun-
nguulluniluunniit. Qaleriissat taakku 
sermersuannguuttarput 3000 meter is-
sutigilersartumik.

 I det arktiske landskab bliver de evigt 
akkumulerende snelag til kompakt is og 
gletsjere. Til slut opstår indlandsisen, 
som kan være mere end 3000 meter tyk.

 Iigartartut imaanut nakkaagaangamik 
iluliarsuannguuttarput. Iluliarsuit 7/8-lii 
immap ataaniittarput. Qanoq ilisukkul-
luunniit iseqqasinnaapput aamma imaani 
sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

 Når gletsjerfronterne når havet og 
den forreste del brækker af, opstår store 
blokke af ferskvandsis – isbjergene. 7/8 
af disse iskatedralers masse befinder sig 
under havoverfladen. Isbjergene kan når 
som helst vende rundt og kan drive rundt 
på havet i årevis, inden de smelter helt.

 Iigartartut sermimiit nakkaasuupput. 
Oqimaassusertik pissutigalugu nakkaa-
juarput iigartartunnguutarlutillu. Ilaanni 
ullormut 30 meter tikillugu nikittarput.

  Gletsjerne opstår på indlandsisen. De 
flyder eller kryber langsomt nedad p.gr.a. 
deres egenvægt, og sommetider opstår 
såkaldte ”tunger” af is. Disse kan bevæge 
sig op til 30 meter om dagen.

  Imaq ukiup ingerlanerani qaammatit 
qulit tikillugit sikuusarpoq, qaleriissar-
suannguuttarpoq miiterinik arlalinnik is-
sussuseqalersinnaasartoq. Juulimi siku 
anorrimit immallu sarfaanit aattinneqar-
tarpoq. Aggusutusip naalernani sikunia-
lersarpoq immap nillertinneratigut.

 Havet kan være frosset i op mod 10 
måneder om året, hvor det er dækket af 
pakis, der kan være flere meter tyk. I juli 
bryder isen op under påvirkning af vind 
og havstrømme. I slutningen af august 
begynder den nye is at dannes på grund 
af fald i temperaturen.

 Sermeq imaanut iigaraangami nipitoo-
rujussuusinnaasarpoq ulorianartumillu 
iimisaartitsisaqaluni.

 Når gletsjerfronterne brækker af og 
falder i havet, siger man, at de ”kælver”. 
Denne proces er normalt meget støjende 
og kan resultere i farlige tidevandsbølger.

  Kangerluit sikoqqikkaangata. sikup 
sinaava nipaallisarpoq eqqissinartunn-
gorlunilu.

 Så snart fjordene fryser til igen, bliver 
der atter stille og fredeligt på gletsjerne.

 Seqineq issittumi ukiuunerata qaan-
giutilernerani nueqqikkaangat nuna qe-
riuaannartoq sermimik poorsimasarpoq. 
Uu       masut apummi tumaasa takus-
sutissittarpaatigut uumasoqartoq, soor-
lu terianniat tumai, avinngaat inaat as-
sanneqarsimasut kiisalu ukallit aqissillu 
anaat takuneqarsinnnaasarput.

 Når den arktiske vinter slutter, og so-
len igen kommer til syne i horisonten, er 
tundraen dækket af sne. At der findes 
dyreliv, kan ses af rævefodspor, lemmin-
gernes huler i sneen samt eksrementer 
fra arktiske sneharer og fjeldryper.

 Uumap qupannaap piaqqap issittu-
mi pissutsit imaannaanngitsut ersigi-
sarinngilai. Timmiaagami aallartartoq 
timmiaqatini kujataani naapittussavai. 
Ippernamut aasaq tamarsuat ippigusut-
sitsisimasutut akerliulluni, issilernera 
anigorsinnaanngilaa. Ippernaq ukiuune-
rani taamaallaat aniguisinnaavoq mannii 
parnuttaramik.

 Havisen er hovedhabitat for mange 
dyrearter som isbjørn og Ismågen. Disse 
er meget specialiserede for at kunne leve 
i dette særlige område hele året rundt. 
Enhver ændring i isens egenskaber, va-
righed eller fordeling, f.eks. p.g.a. den 
globale opvarmning, vil true deres over-
levelse
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AAsAp nillernerA

qanoq anigor-
neqartarpa?

HvordAn mAn overlever... 

sommeren 
kulde? 

Ullorsuaq seqinnersaraluartoq taamaattoq Issittumi sila kiattuniit nillernerusaqaaq. Sooq-una?
• Nunarsuup uinganera pissutigalugu seqerngup qinnguai tukingasumik nunamut qinngortarput, 
taamaammallu nunarsuup silaannartaa sivisunerusumik aqqutigisarpaat nunallu qaanut 
qinngunnginnerminni nukik annertoorujussuaq annaasarlugu.
• Seqerngup qinnguaasa 80 %-ii aputip sermillu qillerneranit utersaartinneqartarput.
• Sermersuaq sikorsuillu nillimik tigummiartorujussuusarput taamalu nillusaasorujussuusarlutik.

Taamaammat issittumi masarsuk kissatsinniaraani sapaatit akunnerpassui atorneqartariaqarput. 
Naasut naajorarfigisinnaasaanni sapaatit akunnerinik sisamaniit arfiniliinnarnut 
sivisussuseqakkajuttumi naasut sikkerarfimminniluunniit nilleq apullu akiortariaqartarpaat. 
Issittup naasui naasunit allanit aallaaqquteqarput: qerinnartumiit kissarnerutsiaannartumi 
inuussutissaniit nukinnik tigooraasinnaapput naajartorsinnaallutillu.

Til trods for at solen skinner dagen lang, er temperaturen ca. 40 grader lavere i Arktis end i 
tropiske områder.  Hvorfor? 

• På grund af hældningen af Jordens akse, rammer solens stråler altid jorden skråt, således 
strålerne skal længere igennem atmosfæren, og derved mister meget af deres energi før de nå 

overfladen. 
• -80 % af strålerne bliver tilbage i atmosfæren af den reflekterende sne og is. 

• Iskapper og pakisen har stor termisk inerti og repræsenterer store «lagre af kold». 
I løbet af vækstperioden, der ofte kun varer 4 til 6 uger, er planterne ofte nød til at klare meget lave 

temperaturer og at være dækket af sne  , selv under blomstringen. Arktiske planter har en egenskab, 
der adskiller dem fra andre planter: evnen til at lave stofskifte og vokse ved temperaturer kun lidt 

over frysepunktet.

 Qalipaatit aappaluttut taartullu issittup 
naasuisa qalipaatigaat nalinginnaasut. 
Qalipaatit taakku naasunik kissatsitsil-
luartarput, qaqortunit sungaartunilluun-
niit kissatsitsitsilluarnerusaramik. Taa-
malilluni orsuaasat aappaluttut +10 
grader tikillugu kissassuseqartarput, 
naak silaannaq avatangiisiat minus 10 
grader issitsigisaraluartoq.

 Arktiske planter benytter sig ofte 
af mørke og røde farver. Disse farver 
er nemlig meget mere effektive til at 
opvarme planten end hvid eller gul. De 
røde pigmenter i denne mos er således i 
stand til at opretholde en indre temperatur 
på +10 °C, selv om lufttemperaturen uden 
om planten er -10 °C.

 S i l a a n n a r m u t  i s s i t t u m u t 
akiuusinnaaniarluni miteq (aagooq) 
akulikitsuararsuarnik meqqoqarpoq. 
Meqquluai timaanut illersuutaalluarput 
aamma meqqui qalliit qeratasuupput 
masammik pitarneqarsinnaanngitsut. 
Meqquluai  arnavissat  ivaneranni 
ulluinut illersuutaalluarput, ullutillu 
qimassinnaasarpaat mannii nillortinneq 
ajorlutik. Mitit meqquluaat atikkiornermut 
atortussiatut piumaneqartaqaat.

 Edderfuglene er afhængige af en 
tæt fjerdragt for at klare det kolde vejr. 
Denne fjerdragt består af lette dun tæt 
på kroppen, der dækkes af et lag stive 
og uigennemtrængelige fjer. Dunene 
isolerer så effektivt, at en rugende hun 
kan forlade reden uden risiko for at 
afkøle æggene. Edderdun er højt værdsat 
i beklædningsindustrien.farvetegning 
hjælper den også til at gemme sig i 
forbindelse med jagt.

 Issittup valumuiata tarpangasor-
taata seqernup qinngorneri sikkersumi-
nut oqorsaatigisarpai, tassani naasussat 
pinngortinneqartarput. Kissassariaatsip 
taassuma aamma sullerngit ussagartit-
tarpai, taamaalilluni naasunut kingunis-
saqartitseqataalersarluni.

 F j e l d v a l m u e n s  t r a g t fo r m e d e 
udseende dirigerer solstrålernes varme 
mod blomsterkronen, hvor frøene produ-
ceres. Denne opvarmningsproces tiltræk-
ker også insekter, hvis tilstedeværelse på 
blomsten bidrager til befrugtningen.

 Nerlernat majimi Issittumut uteraan-
gamik kiannersiorlutik ulluliorfissarsior-
tarput. Saqqartat kujammut sammisut 
seqernup qinngornerinit kiassarneqar-
luartarput. Manniit sisamat sapaatit akun-
neri arlaqanngitsut ingerlaneranni ivane-
qartarput tukertarlutillu.

 Når bramgåsen i maj returnerer til 
Arktis, udvælger den sig de varmeste ste-
der som ynglepladser. Mørke sydvendte 
klipper er perfekte til at oplagre varmen 
fra de næsten vandrette solstråler. Den 
lægger fire æg og ruger på dem i ugevis.

 Naasup mastodontip meqquluaasai 
ussissut issittumi naasut nalinginnaa-
sut allat assigalugit naleqqussarne-
qarsimapput. Seqernup qinngornerinut 
ulorianartunut naasut illersorniarlugit 
meqquluaasaasa naasut illersortarpaat, 
soorlu tuluujussuartut nuersakkatut. 
Taakku saniatigut piluttat parngunnis-
saannut illersuutigivaat, taamatuttaaq 
sioqqanit sermimilluunniit nungullarnis-
saannut illersuutigalugit.

 Det tykke hårlag hos denne Masto-
dontblomst er et eksempel på en almin-
delig tilpasningsform hos arktiske plan-
ter. Udover at det beskytter blomsterne 
mod det konstante lys, begrænser hårene 
også varmetabet ved stråling – ligesom 
uldfibrene i vores trøjer. Desuden beskyt-
ter det bladene mod voldsom udtørring 
og mod slid forårsaget af sand og is.

  Pakkaluarpassuit piffissaq sivisooq 
atorlugu seqinermi kissassimaartarput. 
Taartuupput eqqarliminiillu kujasinne-
rusormiunit meqquluaqarnerullutik, mi-
nuttillu ataatsip ingerlanerani gradinik 
arlalinnik kissassuseqalersitsisarlutik. 
”Kiassareeraangamik” silaannarmi tim-
mioraarsinnaanngortarput.

 Mange insektersom sommerfugle, 
bruger en stor del af deres tid på at sidde 
i solen. Da de er mørkere og dækket af 
flere hår end deres sydlige artsfæller, 
kan de forhøje deres kropstemperatur 
med flere grader indenfor et minut. Når 
de således er ”opladede”, kan de igen 
flyve videre.

 Issittup ukalia miluumasuuvoq issimut 
naleqqussarluarneqarnerpaasimasoq. 
Meqqui uumasoqatiminnit – eqqarlerisa-
minnit - allanit akulikinnerujussuupput 
aamma meqqut oqortut immikkut iller-
suutaapput.

 Den arktiske snehare er et af de pat-
tedyr, som har tilpasset sig kulden bedst. 
Den har en tættere pels end alle andre 
harer, og derudover beskyttes den af et 
varmt lag uld ved roden af dens lange 
gennemsigtige hårstrå.

 Naasup kakillallip aappallorissup pilu-
tai sikkernerilu ussissunik qalligaapput, 
issimut anorimullu naasumut illersuu-
taasut. Taamatut naasarnermigut Kalaal-
lit Nunaata avannaarpiarsuani 83º N-p 
avannaani nassaassaavoq.

 Blade og blomster af Purpur Stenbræk 
danner tilsammen en tyk pude, som bes-
kytter planten mod vind og kulde. Takket 
være denne form, kan den eksistere i det 
nordligste Grønland – længere nordpå 
end den 83. breddegrad.
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Taarsissaarsimanera

qanoq anigor-
neqartarpa?

Hvordan man overlever... 

under per-
manent lys? 

Qaasuitsup killeqarfiata avannaani aasarinnerani seqineq ulloq unnuarlu kaaviinartarpoq. Issittup 
qaammarnga immikkuullarissuuvoq. Sermimineeqqat issittup silaannartaaniittut seqerngup 
qaammatillu qinngornerinik utersaartitsisarput seqinermik qaammamillu ilupaaruseqartitsisarlutik, 
tulleruteqartitsisarlutik sitsiussimaneqartitsisarlutillu.Qaammaneq tamanna naasut uumasullu 
iluaqutigalugulu ajoqutigisinnaavaat illulissutigisinnaagamikku, tammartajaassutigisinnaagamikku 
allaammi uuarassutigisinnaasaramikku. Naleqqussarluarsimanerpaartaassali paarlattuanik 
inerikkiartuutigipallattarpaat, inuussutissaqaatigilluartarlugu aammalu piniartigisaminnit 
qimaanerminni iluaqutigisarlugu. Iluaqutissat tamakku timmissat ungasissorsuarmiit Issittumut 
aasat tamaasa ingerlaartarnerannut pissutaanerpaagunarput.

Nord for polarcirklen, skinner solen 24 timer i døgnet i højsommeren. Iskrystaller forårsager 
sol og månens refleksion er ofte til stede i den arktiske atmosfære, hvor de kan vise halo, buer, 

perihelia samt sol søjler Dette lys kan både være en fordel og en ulempe for planter og dyr, der kan 
blive blændet, fare vild eller kan endda blive brændt af UV-stråler. For dem, der er bedst tilpasset, 

kan permanent lys derimod fremskynde deres udvikling, begunstige deres ernæringsmæssige 
betingelser og hjælpe dem til  at undslippe rovdyr. Disse fordele er formentlig de vigtigste årsager 

til, at trækfuglene vender tilbage for at yngle i Arktis hvert sommer. 

 Qaamajuaannartoq terianniamut ajor-
nartorsiutaasinnaavoq. Taartumi inuu-
niarnerusarpoq (ukiuunerani sisimi-
niikkaangamilu), taamaattumik aasap 
seqernata qinngornerisa inngiasutsissin-
naasarpaa sequnngungijatsittuaannar-
lugu. Tusaasinnaassutsini naammasin-
naassutsinilu pinngitsoorsinnaanngilai 
piniarniartilluni, nunap aputilluunniit qaa-
vaniittunik iluaniittunilluunniit.

 Konstant dagslys kan være et problem 
for polarræven. Den er mere vant til at 
leve i mørket (både om vinteren og når 
den opholder sig i sin hule), og derfor kan 
sommerens solstråler blænde den, så 
den delvist lukker sine øjne. Den er dog 
hovedsageligt afhængig af sin hørelse og 
lugtesans for at opspore sit bytte, enten 
på eller under jorden eller i sneen.

 Umerluusaq nalinginnaasoq qaama-
juaannarneranut naleqqussarluagaavoq. 
Sikkersuisa seqernup kaavinnera malit-
tarisarisarpaat inerititassamik ineriar-
tornissaat sivikillisarniarlugu. Seqernup 
qinngorneri iluaqutigalugit inuussutissa-
minik pissarsiornera issittup aasaa naal-
lugu uniuitsungajammik ingerlasarpoq, 
kanaartaali sukkavallaamik naajartuaar-
pat sikkerneri nivinngariartulersarput, 
naasorlu toquninnguutissinnaallugu.

 Almindelig Rypelyng er perfekt tilpas-
set det konstante dagslys. Blomsten ven-
der sig efter solen for at forkorte frøenes 
modningsperiode (fototropisme). Foto-
syntesen foregår næsten kontinuerligt 
gennem den arktiske sommer, men hvis 
stilken udvikler sig for hurtigt, vil bloms-
terne begynde at hænge, og planten vil 
dø.

 Qarsaaq timmissat imarmiorpassuit 
assigalugit nunap qaavani pitsorlutto-
rujussuuvoq. Qaamajuaannarnerata 
piaqqiortillugu aarlerinartorsiortittann-
gilaa. Nersutit kiisortut arajutsinaveer-
saartuartarpai, navianartorsiuleraanga-
milu aqqartarpoq tingisarluniluunniit.

  Den rødstrubede lom er ligesom 
mange andre havfugle ret klodset på 
landjorden. Konstant dagslys giver sik-
kerhed i ynglesæsonen. Den er hele tiden 
på vagt overfor rovdyr, og når den føler 
sig truet, dykker den ned i vandet eller 
flyver væk.

 Qaamajuaannarnerata naasut ineritik-
kiartupallatsittarpai. Ataavartumik se-
qernup qinngornerinik ersinngitsumik 
(UV-stråler) qinngorfigineqartuaannara-
mik, cellii aserorsinnaasarput (”uuttar-
put”). Tamanna pitsaaliorniarlugu naasoq 
netpilen issusuumik kutsuusamik qaller-
simavoq qalipaanit qallermit seerisumit.

 Konstant dagslys bidrager til en hur-
tigere udvikling af planterne. Men da de 
er udsat for ødelæggende UV-stråler, 
kan deres celler blive ødelagte (”sol-
brændte”). For at forebygge dette, har 
planter såsom Netpilen en tyk, voksagtig 
overflade, der udskilles fra yderbarken.

 Kussak timmiaaqqat sullinertuumasut 
ilagaat, upernaakkut ukiakkullu inger-
laartarfimmini isorartoqisuni ullorissat 
inissisimaneri najoqqutarisarpai. Taa-
maattumik aasap qaangiunnissaa uta-
qqisariaqartarpaa taarsisalersiillugulu, 
aatsaat taamaaligaangat nunani kianne-
rusuni ukiiffissaminut aallarsinnaaler-
sarpoq.

 Stenpikkere (eller digesmutter) til-
hører den gruppe af insektædende spur-
vefugle, hvis lange trækruter om foråret 
og efteråret bliver bestemt af stjernernes 
placering. Derfor er de nødt til at vente 
til sommeren er forbi og mørket kommet 
igen, før de kan påbegynde deres rejse til 
mere tempererede overvintringssteder.

  Qaamajuarnerata qaamarngit eqqu-
miitsut pilersittarpai soorlu ”seqernup 
ilupaarusia” aamma taaneqartartut 
”halo”-nik. Tamakku takuneqarsinnaa-
lersarput silaannarmi isugutak serme-
raarpassuanngorluni qerrukkaangat, 
taamaalillutillu seqernup qinngornera 
siammartarlugu.

 Det konstante dagslys er medvirkende 
til at mange lysfænomener opstår – f. ex. 
solringe eller ”halo’er”. Disse opstår, 
når lyset bliver brudt i tusinder af mini-
male iskrystaller i atmosfæren.

 Qaamajuaannartarnera siorarsiuum-
mut iluaqutaavoq, timmissatulli allatut 
uumasuaqqanik qimerloqanngitsuuma-
sutut. Ulloq unnuarlu neriniarsinnaa-
sarput piaqqamik timmisalernissaannut 
piffissamik naalisaataasumik. Aamma 
puallariartupallattarput sermitalikkut 
imarsuartigullu isorartoqisutigut inger-
laarnissaminut pisariaqateqisaminik.

 Det konstante dagslys er en fordel for 
sandløbere, der  ligesom for andre fugle, 
lever af hvirvelløse smådyr. De kan fou-
ragere døgnet rundt, hvilket afkorter pe-
rioden til ungerne er flyvefærdige. Det 
accelerer også den fedtopbygning, der er 
nødvendig for de lange træk over umåde-
lige isdækkede arealer og oceaner.

 Ullup takissusianut apeqqutaavoq qa-
noq avannarpasitsigisumi kujatsigisu-
miluunniit inissisimaneq. Polarkredsi-
mi avannarlermi seqineq kaaviinnartoq 
ukiumut ataasiaannartumik takuneqar-
sinnaavoq  - tassalu ullortunermi. Qa-
lasersuarmi avannarlermi seqineq kaa-
vinnartarpoq qaammatini malittuinnarni 
arfinilinni – upernaleqqaarfianiit ukiale-
qqaarfianut.

 Dagslængden afhænger af bredde-
graden. Ved den nordlige polarkreds kan 
midnatssolen kun iagttages en gang om 
året – ved sommersolhverv. Ved nord-
polen forbliver solen over horisonten i 
seks på hinanden følgende måneder – 
fra forårsjævndøgn til efterårsjævndøgn.
kraft af artens udtørrede æg.
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Pissat amerlanngikkaluartut

qanoq aniguiso-
qartarpa?

På trods af

begrænsede 
ressourcer? 

Puilasuitsutulli Issittoq inuuniutissanik killilinnik peqarpoq. Nillasunnera aasallu sivikinnera 
pissutigalugu uumasuaqqaat kinguaassiorpallaarneq ajorput. Taamaammat issoq suitsusaqaaq 
inuussutissartaqanngingajattarluni, allaammi issoqanngilluinnartarpoq. Imeq, ilaanni 
qaqutigoortartoq pissarsiassaajuaannanngitsorlu, aamma naasut alliartornerannut 
killiliisarpoq. Ilami avannarpasissorsuarmi sialuk qaniillu qaqutigoortarput silaannaq nillertoq 
imermik aalanngorsimasumik imaqangaarsinnaaneq ajormat, imerlu aputaanerusarpoq. 
Aamma aattornerup ernga nunap qerisup millunneq ajungajappaa, taamaammallu 
kuugunneqanngikkaangami taseqqaniiginnartarluni. Pissutsit tamakku naasunut nunamiut 
nerisassaannut pitsaanngeqaat. Naasoqarluanngimmat nersutit naasortuumasut amerlanngillat, 
taamaammallu aamma qaasutut amerlagatik. Uumassusillillu pisariaqartitsinnginnerusut 
naammattunik inuussutissaqaraluarpataluunniit inuussutissat aasaanerani sivikitsuinnarmik 
pissarsiassaasarput

De lave temperaturer og den korte sommer reducerer aktiviteten blandt mikroorganismer. Jorden 
er derfor gold, generelt fattig på næringsstoffer, eller er helt fraværende.  Vand, der undertiden 

er sjældent eller i det mindste ikke umiddelbart tilgængeligt, er en anden begrænsende faktor for 
planternes udvikling. Faktisk er nedbør sjælden i det højarktiske, da kold luft ikke kan indeholde 

meget vanddamp, og for det meste kun er tilgængelige som sne. Dertil kommer, at smeltevandet 
ikke kan suges af den frosne jord, da det enten forsvinder ved dræning eller forbliverpå overfladen. 

Sådanne vilkår er meget skadelige for planter, der udgør grundlaget for fødekæden på landet. Og 
selv når ressourcerne er tilstrækkelige for væksten af  de mindre krævende arter, kan de kun være til 

rådighed for en kort periode i løbet af sommeren. 

 Qeriuaannartup masarsua uumasu-
kitsuararsuuvoq, allaaserineqarajuttar-
lunilu ”issittup naasuitsuatut”. Naasut 
uumasullu assigiinngitsut ikittuaraapput, 
aamma tamarmik naleqqussarluagaap-
put.

 Tundraen er et udpræget fattigt 
økosystem og bliver ofte beskrevet som 
en ”arktisk ørken”.  Både plante- og 
dyreliv er begrænset (få arter)og består 
udelukkende af veltilpassede arter. 

 Uppiup nerisaasa 95 %-tii avinngaap-
put. Aappariit ullormut agguaqatigiissil-
lugu avinngaat qulit nerisarpaat, piaraqa-
raangamilli ullormut pisariaqartittarpaat 
avinngaat 50-t. Uppiit angalaannartuup-
put Issittoq angalaarfigiuarlugu nuna 
naammattunik avinngaqarfik tikitserlu-
gu.

 Sneuglens føde består for 95%’s ve-
dkommende af lemminger. Et enkelt par 
fortærer i gennemsnit ti lemminger om 
dagen, men når de har unger, har de brug 
for 50 om dagen. Sneuglerne er noma-
der, der krydser Arktis, indtil de finder et 
område, hvor der er masser af lemmin-
ger.

 Terianniat sisiisa eqqaanni innallu tim-
miaqarfiit ataanni nuna naggorissorujus-
suusarpoq, qeriuaannartup masarsuanut 
eqqaaniittumut naasoqarfinnit allaane-
rujussuarmik. Naasoqarfiit immikkut it-
tut taakku naasui annat naggorissaataa-
nit naggorissagaapput.

 Ved rævegrave og ved foden af fu-
gleklipper finder man frodig vegetation, 
som er i stærk kontrast til plantedækket 
i den omgivende tundra. Plantevæksten i 
disse botaniske særområder er betinget 
af næringsstoffer fra ekskrementer.

 Isunngaq ukiut tamaasa nunamut na-
jortuakkaminut utertarpoq. Avinngaqar-
luaraangat aappariit amerlanersaasa 
piaqqatik marluk perortissinnaasarpaat. 
Avinngaqarluanngikkaangat mannik 
ataasiinnaq tukertittarpaat. Ukiut ilaan-
ni avinngaqarluanngitsumi sullinernik 
paarnanillu nerisassarsiortariaqartarput 
annanniarlutik. Ukiuni ”nerisassakillior-
nartuni” taamaattuni nalinginnaasumik 
kinguaasiortanngillat.

 Den lille kjove kommer hvert år tilbage 
til det samme område. Når der er masser 
af lemminger, lykkes det de fleste par at 
få to unger på vingerne. Når der ikke er 
så mange lemminger, udruger de som 
regel kun et æg. I år med få lemminger er 
de nødsaget til at fouragere på insekter 
og bær for at overleve. I sådanne ”magre” 
år formerer de sig normalt ikke. 

 Terianniaq nerisassarsiortuaannar-
poq, timmissammi nerisartagaasa ilaat 
ikittuinnaasarput aamma piffissami si-
vikitsuinnarmi sapaatit akunnerini ar-
laqanngitsuinnarni tamaani najuuttar-
put (timmissat aallartartut). Ukiuunerani 
terianniaq nannut puisit neqaanik neri-
sakusiortariaqartarpoq, imaluunniit pisa-
risimasami sinnikuinik, soorlu manniit 
avinngallu, nunap iluani toqqortaminik 
assaasariaqartarpoq.

 Polarræven er konstant på jagt efter 
føde, idet de fugle, der indgår i dens føde, 
kun er til stede i et lille antal og kun i korte 
perioder på et par ugers varighed (træk-
fuglearter). Om vinteren er ræven nød til 
at gå på jagt efter sælkadavere efterladt 
af isbjørne eller til at udgrave bytterester 
såsom æg og lemminger, den  tidligere 
har gemt i underjordiske fødedepoter.

  Kissaviarsuup piniakkani aalajanger-
tarpaa najukkamini soqarnersoq malillu-
gu: Sinerissani imeqqutaallat timmissal-
lu imarmiut allat, aqissit ukallillu nunap 
timaaniittut piniartarpai. Nunani nerisas-
saalatsiffiusuni, soorlu Tunup Avannaar-
suani, kissaviarsuup avinngaat timmiaa-
qqallu pinngitsoorsinnaanngilai, ukiut 
tamakkianagit piaqqani arlalinngorlugit 
tukertissinnaasarpai.

 Jagtfalken udvælger sit bytte alt efter, 
hvad der er nok af på lokaliteten: Havter-
ner eller andre søfugle i kystområderne, 
fjeldryper eller arktiske sneharer i lan-
dområderne. I områder med sparsom 
føde, som i Nordøstgrønland, er jagtfal-
ken afhængig af lemminger og små spur-
vefugle, hvilket ikke hvert år er nok til at 
få et kuld unger på vingerne.

 Avinngaq uumasut kiisortorpassuit 
nerisaasa pingaarnersaraat. Ukiup kuar-
tiisa pingajorarterutaani aputip iluani uu-
masuumat aasaanerani pisariuminarne-
rusarpoq. Avinngat amerlassusii ukiumit 
ukiumut allanngorartorujussuummata. 
uumasut kiisortut pinngitsoorinnissin-
naanngitsut ukiut pingasukkaarlugit tal-
limakkaarlugilluunniit piaqqisarput.

 Den grønlandske halsbåndslemming 
er basisføde for mange rovdyr. Da de le-
ver i sneen i trefjerdedele af året, er de 
nemmere at fange om sommeren. Da an-
tallet af lemminger varierer voldsomt fra 
år til år, får de rovdyr, der afhængige af 
dem, kun unger hvert tredje eller femte 
år. 

 Ukaliatsiaq kiiisortuuvoq, pingaartu-
mik avinnganniarnissamut pikkunnar-
sarsimavoq, nerisarisartagaani taakku 
amerlanerpaapput. Timmissat tigutsisillit 
assiginagit ukiuunerani kujavarsinnaann-
gilaq najukkamini nerisassakkiliornarsi-
gaangat, aamma uumasunik annerusunik 
pinialersinnaasanngilaq, soorlu terian-
niaq taamaaliortartoq. Ukialiatsiarli kii-
sortutuaavoq avinngaap ineqarfianut nu-
nap iluaniittumut malinnissinnaaasutuaq 
(ukiuunerani apummi aasaaneranilu nu-
nap iluani).

 Lækatten (eller hermelinen) er det 
rovdyr, som i særlig grad har udviklet sig 
til at jagte lemminger, og de udgør hoved-
parten af dens bytte. I modsætning til ro-
vfuglene kan lækatten ikke trække sydpå, 
når der er mangel på føde, og den kan 
heller ikke begynde at jage større byt-
tedyr, sådan som ræven gør. Men lækat-
ten er det eneste rovdyr, som er i stand 
til at forfølge lemmingerne i deres huler 
(under sneen om vinteren og under jor-
den om sommeren).
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AAsAq sivikitsoq

qanoq anigor-
neqartarpa?

HvordAn mAn overlever... 

den korte 
sommer? 

Naasut uumasullu issittup aasaani sivikitsumi kinguaassiorniarunik ilungersortariaqartaqaat: 
piffissakeqigamik assorsuaq nukingertariaqarput.
Erngerlutik aallartittariaqarput. Atussaalerniavittorli kinguaassiulertariaqarput. 
Taamaaliorsinnaajumallutik naasut siornalisamik peqqumaateqartarput, timmissallu tikittartut aput 
aatsiaannartorli piaqqiulersarlutik aasaq naatsoq atorluarnerpaajumallugu.
Kinguaassiorneq aamma piffissakilliornermit killilerneqartarpoq. Pisariaqanngitsumik 
qaninniarnerit, nuliarsarnerit, sivisuallaamilluunniit ulluniinnissaq piffissaqarfigineqarneq 
ajorput. Naatsorsuinerlioneq pillugu piffissaq sivikitsoq uniorneqassanngilaq. Ukiormi 
siusinnaarsinnaavoq. Aasap sivikissusia anigorniarlugu naasut uumasullu assigiinngitsunik 
periuseqartarput. Timimikkut, silap pissusianik eqquiniarnermikkut, kinguaassiornermikkut 
pissusilersornermikkulluunniit naleqqussarsimasarput.

Til at fuldføre deres reproduktive cyklus i løbet af den korte arktiske sommer, står planter og 
dyr over for en stor udfordring: kampen mod tiden. Begyndelsen skal være hurtig. Man må 

tage af sted, så snart betingelserne bliver gunstige. For at kunne det er planter ofte afhængige 
af deres akkumulerede reserver fra den sidste sommer, mens trækfuglene ankommer kort før 

sneen begynder at smelte, for at være i stand til at bruge hver eneste minut af den korte sommer. 
Reproduktionen er i sig selv også begrænset af tiden. Der er ikke tid til ikke-obligatoriske præludier, 

forspil, eller til at opholde sig for længe på reden. Man kan ikke tage den risiko at gå glip af den korte 
tid på grund af forkert timing. Vinteren kan begynde tidligt og uforudsigeligt. Forskellige strategier 

anvendes af planter og dyr til at klare den korte sommer. Det er enten morfologisk, fænologisk, seksuelt 
eller adfærdsmæssige tilpasning.

 Sapinngisaminik amerlasuunngorsar-
niarluni Troldurten ukiut allortarlugit 
kaaviaarneq iluaqutigisarpaa, aasaq ataa-
seq sivikippallaarsinnaasarmat. Ukioq 
siulleq sorlamini silittuni pissaamaatis-
sani katersortarpai. Tamatuma naasoq 
ukiup tulliani piaartumik ineriartortissin-
naalersittarpaa, nukissaq annerpaaq sik-
kersussaminut inerittussaminullu ator-
sinnaasarlugu.

 For at kunne reproducere sig selv 
bedst muligt benytter Troldurten sig af 
en to-års cyklus, da en enkelt sommer 
kan være for kort. Det første år bliver 
brugt til at oplagre reserver i de kødfulde 
rødder. Dette sætter planten i stand til at 
begynde sin udvikling tidligere i det andet 
år, hvor det meste af energien således 
kan anvendes til at producere blomster 
og frø.

 Timmissat aallartartut taateraarnat 
tikittarput juunip naalernerani suli siku 
aalluannginnerani. Taamaalinerani tim-
missat aappaqalereersimasarput, suli si-
laannakkoornerminni, taamaalillutik ul-
luliornissaminnut piffissaqarnerusarput 
piaqqiorfissaminnut anngukkaangamik. 
Qaammatit marluk pisariaqartittarpaat 
manniliornissaminnut, ivanissaminnut 
piaqqaminnillu nerlersuinissaminnut, 
taamaalillutik piaqqiorfitsik qimassin-
naasarpaat immap sikunialeqqinnginne-
rani.

 Trækfugle såsom sabinemågerne an-
kommer i slutningen af juni, før pakisen 
er helt brudt op. På det tidspunkt har fu-
glene allerede dannet par, det gør de alle-
rede i luften, således at de har mere tid til 
redebygning, når de når ynglepladserne. 
På to måneder er det nødvendigt, at de 
lægger to æg og udruger og opfostrer un-
gerne, så de kan forlade ynglepladserne 
inden havet fryser til igen.

 Imeqqutaalaq timmissanit aallartar-
tunit timmillaqqinnerpaavoq. Issittumi 
avannarlermi piaqqiortarpoq Antark-
tisimilu ukiisarluni. Taamallilluni ime-
qqutaalaq ukiut tamaasa 30.000 aamma 
50.000 km isorartutigisut akornanni tim-
misarpoq. Tunup avannaarsuani piffis-
saq piaqqiorfik aallartittarpoq sikue-
rutileraangat qaammatillu marluk 
qaangingaartanngilaa.

 Havternen er mesterflyveren blandt 
trækfuglene, idet den yngler i Arktis og 
overvintrer i Antarktis. Havternen flyver 
således hvert år mellem 30.000 og 50.000 
km. I Nordøstgrønland begynder yngle-
perioden, når pakisen bryder op og den 
varer ikke mere end to måneder.

 Nalinginnaasuuvoq isasarnerup ataa-
vartumik ingerlajuartarnera. Issittumi 
nerlerit – aasaq sivikitsoq pissutigalugu – 
meqquni tamakkerlugit ataatsikkut katat-
tarpai, taamaattumillu sapaatit akunne-
rini arlalinni timmisinnaajunnaartarpoq. 
Piffissap tamatuma nalaani kiisortunit 
saassunneqarnissaminut illersuutissa-
qartanngilaq, taamaattumillu nerlaatik 
ilagalugit tatsit sinnaannut katersuuttar-
put saassunneqassagaluarunik tatsimut 
avalariataarsinnaanngorlutik.

 Som regel foregår fjerskifte som en 
kontinuerlig proces. I Arktis er gæssene 
- på grund af den korte sommer - nødt til 
at skifte alle fjer på en gang, og er der-
for ude af stand til at flyve i flere uger. I 
denne periode er de kun dårligt beskyttet 
mod rovdyrangreb, og foretrækker derfor 
at samle sig med deres gæslinger tæt ved 
søer, hvor til de kan fortrække, hvis de 
bliver udsat for angreb.

 Edderkop-Stenbræk (Kakillallit ilaat) 
issittumi naasorpassuit ilagaat suiaassu-
seq tunngaviginagu kinguaassiortartoq, 
taamaalillutik piffissaq naajartorfissaq 
sivikeqisoq qaangeruminartinnerusar-
paa. Sorlani 20 cm tikillugit takissuse-
qalersinnaasut ikiortigalugit siaruariar-
tortarpoq, isuinilu mikisuararsuarnik 
sikkerneqartarpoq, inerittussaniit ”nu-
kissaajarnaqisunit” pisariunnginneroqi-
sut.

 Edderkop-Stenbræk er en af de mange 
arktiske arter, som ikke er afhængige af 
kønnet formering, hvilket gør det lettere 
at overleve den korte vækstperiode. Den 
spreder sig ved hjælp af udløbere, der 
kan være op til 20 cm. lange, og som i 
spidserne er værter for nye små bloms-
ter, således at den ikke behøver at produ-
cere ”kostbare” frø.

 Tunup avannaani timmissat tamarmik, 
timmiaaqqat kisimik pinnatik, ineriaar-
tarput (tassa imaappoq piaraasa ullutik 
qimajaartarpaat), aamma piaqqat tuke-
raangamik meqquluaqartarput soorlu al-
lerit taamaattut. Piaqqat ineriaartartut 
ullutik qimapallattarpaat tukeqqammiin-
narlutilli, angajoqqaatillu malersorlugit 
neriniaqatigisarpaat. Aamma taamaal-
lillutik ulluminniinnerminnit uumasunit 
kiisortunit saassunneqarnissartik pinn-
gitsoortittarlugu.

 I Nordøstgrønland bliver alle fugle, 
bortset fra spurvefuglene, tidligt modne 
(det vil sige, at ungerne forlader reden 
tidligt), og ungerne er ved fødslen dækket 
af dun som hos havlitten. Tidligt modne 
unger forlader reden hurtigt efter klæk-
ningen og følger efter forældrene i søgen 
efter føde. På denne måde undgås også 
rovdyrangreb på reden.

 Uumasut kiisortut (inuilluunniit) ullu-
minnut piaqqaminnulluunniit qanillival-
laarnissaannik ersisaarniarlugit tuujuit 
(ilaat) ikilerneqarsimasutut pissusiler-
sullaqqissuuvoq. Eqqissisimajunnaartit-
sisoq peerukkaangat nalinginnaasumik 
pissusilersulersarpoq eqqissillunilu iva-
qqilersarluni.

 For at afskrække rovdyr (eller mennes-
ker) fra at nærme sig rederne eller un-
gerne er stor præstekrave en mester i 
at lade som om, den er såret.  Når freds-
forstyrreren er forsvundet, opfører de 
sig igen normalt og lægger sig stille på 
reden.

 Amerliartorneq sivisooq sivikillisar-
niarlugu uppik ivalersarpoq mannik 
siulleq nakkartoortorlu. Tamatuma kin-
gunerisarpaa piaqqat (utoqqaanersat) 
siulliit sapaatit akunneri pingasunik siul-
liullutik tukertarput kingullerniit tuker-
tunit. Taamatut periuseqarnerup piaqqat 
ilaasa aniguinissaat ajornarunnaarsittar-
paat (soorlu assersuutigalugu piffissaq 
piaqqiorfik sivikippallaaraangat), aamma 
ilaanni pisoqarsinnaasarpoq tukeqqaar-
tut nukarliunerusunik nerisaqartarsin-
naanerat.

 For at spare tid i den lange reproduk-
tionsproces begynder sneuglen at udruge 
æggene, så snart de første æg er lagt. Det 
betyder, at de første (ældste) unger bliver 
udklækket op til tre uger tidligere end de 
sidste. Denne strategi gør det muligt for 
idet mindste en del af kuldet at overleve 
(hvis for eksempel ynglesæsonen er eks-
tra kort), men det kan også i visse tilfælde 
føre til kannibalisme for de ældste ungers 
vedkommende.
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Issittumi ukiukkut –50°C issilersarpoq issinnerulersarluniluunniit, qaamaneqarnerlu ajormat 
naasut naaneq ajorput. Kaperlak qaammatinik arlalinnik sivisussuseqarpoq. Nunami itersartani 
anorip apusineqalersitaani naasut uumasullu qiunissaminnit illersorneqartarput, pissutsilli 
taama artornartigisut anigorniarlugit uumassusillit amerlaqisut paqqersartariaqartarput. 
Oqquunginnerusuni anori ajornerpaasarpoq. Sioqqanik serminillu teqqartunik nungullarsaanermigut 
uumassusillit amerlanersaat aserorsinnaavai. Aamma ukiukkut silaannaq ima nillertigisarpoq 
panertigisarlunilu sermip pinngoriartortarnera kujasinnerusumit allaasaqaluni. Sermiaqqat 
meqqutaasiortarput taamalu nungullarsaanerusaqalutik.
Qimerlulikkunni umimmaat, tuttut, nannut, amaqqut, terianniat, ukallit, ukaliatsiaat, avinngat, 
uppiit aqissillu kisimik aniguisinnaassuseqarput issittullu nunaaniiginnartartuullutik.

Om vinteren kan temperaturen falde helt ned til -50°C eller derunder i Arktis, og manglen 
på lys forhindrer fotosyntese. Polarnatten varer i flere måneder. På fordybningerne, hvor sne 

akkumuleres af vinden , kan det  beskyttende lag af sne dels forhindrer planterne og dyrene i at 
fryse ihjel, men for at overleve under sådanne ekstreme barske betingelser, bliver mange arter også 

dehydreret. På  mindre beskyttede steder, er vinden den mest ødelæggende faktor. Med abrasive sand 
eller is partikler, ødelægges de fleste levende organismer. Luften er så kold og tørt om vinteren, at 

dannelsen af snekrystaller er meget anderledes end på de lavere breddegrader. Iskrystaller dannes, 
med skarpere vinkler (som nåle ), og er derfor meget slidende. Blandt hvirveldyr, er kun muskusoksen, 

rensdyret, isbjørnen, ulven, polarræven, den arktiske hare, hermelinen, lemmingen, sneuglen og rypen 
i stand til at klare disse vilkår og forblive på  den snedækkede tundra. 

 Per iuseq  a jornannginnerpaaq
tassaavoq ukiuunerani kuammut aallar-
tarneq silap allanngorarujussuartarnera 
pinngitsoorniarlugu.  Aggustusi naajar-
tuleraangat qeriuaannartup masarsua 
ukiaanerani qalipaatinikkiartulersarpoq. 
Taava piffissangortarpoq aallarnissamut. 
Ullut naaliartuinnalersarput, issisiullu 
ataallugu issitsigilersarluni. Ukiorisse-
ruttornerani unnuit nillissuseqalersin-
naasarput -50o C ataallugu.

 Den enkleste måde, at undgå de vold-
somme vejrlig om vinteren på, er at 
trække sydpå. Hen mod slutningen af au-
gust begynder tundraen at få efterårs-
farver. Så er det træktid. Dagene bliver 
kortere, og temperaturen falder til under 
frysepunktet. I polarnætterne kan tem-
peraturen komme under -50 °C.

 Uumasut miluumasut nunamiut 
ukiakkut nutaanik meqqunittarput ukiuu-
nerani oqorsarsinnaalluarniarlutik. 
Taamaalilluni terianniaq nerisani aqa-
joqquminiittut uusinnaavai naak  -80o C 
issitsigigaluartoq. Aamma meqquisa qa-
qortut piniarneqartilluni avatangiisiminut 
ilassuutissinnaavai.

 De fleste landpattedyr skifter pels om 
efteråret for at forbedre deres vinterisola-
tion. Således kan polarræven opretholde 
sit basale stofskifte i omkring en time, 
selv når den er udsat for temperaturer på 
-80 °C.  Dens hvide farvetegning hjælper 
den også til at gemme sig i forbindelse 
med jagt.

 Ukaliusap inerittussani aasap naajar-
tulernerani ineritittarpai – ukiuunerani 
anorersuartalinngitsiarnerani. Inerittus-
sat oqitsuugamik anorrimit siammarne-
qartarput allami naasinnaanngorlutik.

 Kæruld producerer sine frø hen mod 
slutningen af sommeren – lige før de 
første vinterstorme begynder. Da avnerne 
er lette, bliver frøene spredt af vinden, så 
de kan vokse i nye områder.

 Imaq taratsumik akoqarnini pissutiga-
lugu aatsaat -2o C qerisarpoq. Aggustusip 
naajartulernerani imaq sikunialersarpoq, 
immallu qaava saattumik sikulersarpoq. 
Nalinginnaavorli immap aalanera pissu-
tigalugu soorlu tinittarnerata ulittarne-
ratalu sapaatit akunnerini siullerni siku 
aalaakkaatittanngimmagu. Aatsaat -10o 
C issitsigileraangat siku qerrittarpoq 
imarlu qallertarlugu.

 På grund af saltindholdet fryser ha-
vvand først ved ca. -2 °C. I slutningen af 
august begynder havet at fryse til, og der 
dannes et tyndt lag is på overfladen. Som 
regel forhindrer vandets bevægelser - 
forårsaget af tidevand og bølger isdæk-
ket i at blive konstant de første uger. Det 
er først ,når temperaturen falder til om-
kring -10 °C, at isen bliver dækkende og 
pakisen begynder at dannes.

 Septembarimi seqineq nuissaarun-
naariartulersarpoq. Sepembarip 21-anni 
ulloq unnuarlu sivisoqatigiilersarput 
(ukialeqqaarfia), ullullu taassuma kin-
gorna allanngoriartornerit sukkatsikka-
luttuinnartarput. Qanoq ilinngitsoq ka-
perlalertarpoq, taava immaqa arsarnerit 
takuneqarsinnaanngortarput.

 I september begynder solen at fors-
vinde. Den 21. september er dag og nat 
lige lange (jævndøgn), og efter denne dato 
sker ændringerne hurtigere. Snart vil det 
være mørkt hele døgnet, og så kan man 
måske se nordlys på himlen.

  Nalimmassaatit assigiinngitsut naa-
surt atortarpaat nungullaatinnginnias-
sagamik parnuttuunginniassagamillu. 
Amerlanerpaat nunap qaava atuarlugu 
naasarput (soorlu orpigaq) akisaasatul-
luunniit naasarlutik ((Tue-Limurt). Naa-
suni allani (arlalinnik ukioqalersartuni) 
nunap iluaniittortaannaat issittumi ukiuu-
nerani aniguisarput. Aamma ilaqarput 
ujaqqat oqquini quppaniluunniit illersuu-
teqartartunik.

 Planter gør brug af forskellige tilpas-
ningsformer for at undgå nedslidning og 
udtørring. De fleste forbliver krybende 
(som Polar Pil) eller gror i puder (Tue-
Limurt). Hos andre arter (de flerårige) er 
det kun de underjordiske dele, der over-
lever den arktiske vinter. Endelig er der 
også nogle, som finder beskyttelse bag 
klipper og i klippesprækker.

 Uumasut assigiinngitsut ikittuinnaat 
ukiuunerani issittumiiginnartarput. Soor-
lu taamaappoq aqisseq, apussarinnerit 
oqquanniittarpoq apummulluunniit iter-
saliorluni oqqiffiliortarpoq. Isigai me-
qqullit oqorsarsinnaassusiat pitsanngo-
riartittarpaat, aamma meqqui qaqortut 
uumasunut qaasuttunut illersuutigai.

 Kun få arter forbliver i det arktiske 
område om vinteren. Det er for eksem-
pel fjeldrypen, som finder læ i snedriver 
eller graver sig ned huler under sneen. 
Deres befjerede ben forbedrer isolation-
sevnen, og deres hvidlige fjerdragt yder 
beskyttelse mod rovdyr.

 Uumap qupannaap piaqqap issittu-
mi pissutsit imaannaanngitsut ersigi-
sarinngilai. Timmiaagami aallartartoq 
timmiaqatini kujataani naapittussavai. 
Ippernamut aasaq tamarsuat ippigusut-
sitsisimasutut akerliulluni, issilernera 
anigorsinnaanngilaa. Ippernaq ukiuune-
rani taamaallaat aniguisinnaavoq mannii 
parnuttaramik.

 Denne unge snespurv behøver ikke 
frygte de hårde arktiske forhold. Da den 
er en trækfugl, vil den mødes med sine 
artsfæller sydpå. I modsætning til den vil 
myggen, der har generet spurven hele 
sommeren ikke overleve frostens komme. 
Myggene  kan udelukkende overvintre i 
kraft af artens udtørrede æg.
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Nannut
umimmaallu

Isbjørnen og 
Moskusoksen

Issittup nersutaasa annersaat aammalu immami qaasuttut takuminarnersaat, tassa umimmat 
nanorlu, pissutsinut artornaqisunut naleqqussarluarsimanerpaajupput: ukiukkut issersuarmut, 
anorimut nillertumut, kaperlammut seqerngulluunniit kaaviinalerneranut, inuussutissanut 
killilinnut... Timaasa ilusaat, meqquisa sannaat, amiisa qalipaataat, isaasa sulineri, neriniartarneri, 
nerisaminnik inuussutissanngortitsisinnaassusiat ... tamarmik avatangiisinut naleqqussagaapput 
annassinnaanngortillugit.

Den største arktiske landgående planteæder og det  mest markante marine rovdyr, henholdsvis 
moskusoksen og isbjørnen, er begge perfekt tilpassede  til at klare de ekstreme betingelser: 

lave vintertemperaturer, kold vind, permanent mørke eller lys, begrænsede ressourcer ... Deres 
kropsform, pelsstruktur, hudfarve, øjenfunktion, fødeadfærd, stofskifte ... er alle perfekt tilpasset 

til deres omgivelser og giver dem derved en mulighed til at overleve. 

 Nanoq  2½ m angitigilersinnaavoq, 500 
aamma 700 kg akornanni oqimaassuse-
qalersinnaasoq. Amia qeernertuuvoq kis-
saq milluarsinnaanerujumallugu. Meq-
qui akimut ersittuupput sulloqarlutillu, 
taakkulu aqqutigalugit seqernup kissar-
nga amianut qernertumut apuunneqar-
tarpoq.

 Isbjørnen kan blive 2½ m. høj og veje 
mellem 500 og 700 kg. Dens hud er sort 
for at absorbere varmen mere effektivt. 
Faktisk rummer dens pels gennemsig-
tige og hule hår, der transporterer sole-
nergi til den mørke hud.

 Sermersuaqarnerup nalaani ukiut 
15.000-t matuma siorna inuup Cro-Ma-
gnon-ip umimmaat
Europap nunataaneeqatigai. Sermeq 
tunuartitermat, umimmaat avannamut 
Issittumut avannarparterput. Issittumi 
pissutsit imaannaanngitsut naleqqussar-
figisimavaat meqqutik takisuut (60 cm 
tikillugit) meqqutillu torsusuut iluaquti-
galugit, meqqui savat meqquinit arfineq 
pingasoriaammik kissassaasarput.

 I istiden for ca. 15.000 år siden delte 
Cro-Magnon mennesket de europæiske 
landskaber med moskusoksen . Da isen 
trak sig tilbage, bevægede moskusok-
serne sig nordpå til Arktis. De har for-
mået at tilpasse sig de hårde arktiske fo-
rhold i kraft af deres lange (op til 60 cm.) 
pels og et tykt lag uld, der varmer otte 
gange mere end fåreuld.

 Nannut upernaakkut aprilimi nuliiler-
sarput. Oktoberimi nanoq arnaviaq apus-
sarissumi apissiliortarpoq ukiiffigisas-
samini piaqqiffigisassaminilu. 1-3-sut 
amerlassusillit tikillugit piaqqisarpoq, 
tamarmik 500 g missaannik oqimaatsit-
sigisunik. Arnaata immua inuussutissa-
qarluartoq pissutigalugu piarai oqimaal-
lipallattarput. Qaammatit pingasut siulliit 
ingerlanerini 10 kg-nik oqimaallisarput.

 For isbjørne begynder parringssæso-
nen i april. I oktober udgraver hunnen en 
hule i en snedrive for at tilbringe vinte-
ren der og føde sine unger. Hun får 1-3 
unger, der hver vejer ca. 500 g. Mode-
rens næringsrige mælk medvirker til un-
gernes hurtige vægtforøgelse; de tager ti 
kg. på i løbet af de første tre måneder.

 Umimmaap isaasa anillangasut qaa-
manermut nikerartumut naleqqussar-
sinnaatippaa. Tappiutaani quppaq (soorlu 
inuit seqinersiutitoqaattut) iluaqqutsiul-
lugu aasaanerani qaamanermi sakkor-
tuumi taartoorsinnaatinngilaa. Illua-
tungaani isip qinnguata ameraasaata 
marloqiusap issittumi unnuaanerani su-
miissusersiorluarnerulersippaa.

 Moskusoksens store fremspringende 
øjne gør den i stand til at tilpasse sig de 
varierende lysforhold. Takket være en 
sprække i pupillen (svarende til de tra-
ditionelle inuit solbriller) bliver den ikke 
blændet af det intense lys om somme-
ren. På den anden side giver dens dob-
belte nethinde den bedre muligheder for 
at orientere sig i polarnatten.

 Inuit amerlanerpassuit isumaqar-
tarput, meqqui issimut akiuussutissaa-
sut, orsunili issusooq issimut akiuussti-
gaa, 11 cm issutigilersinnaasoq. Nanoq 
imarmiuuvoq, immamiillu qaqigaangami 
apummi assakalaartarpoq, meqqumin-
niillu masak tiluttuuttarlugu, qerrutinn-
ginnerani.

 I modsætning til hvad de fleste tror, er 
det ikke isbjørnens pels, der i virkelighe-
den isolerer den mod kulde, men deri-
mod dens tykke fedtlag, som kan blive op 
til 11 cm tykt. Isbjørne er havdyr, og når 
de kommer op fra havet, ruller de sig i 
sneen og ryster vandet ud af pelsen, før 
det fryser.

  Aammattaaq umimmaap malunnar-
tumik iluseqarnermigut naleqqussar-
sinnaassutsi iluaqutigilluarpaa. Timaata 
nerinnattup arriitsumillu aalariaasiata il-
uaquserpaat ukiuunerani nukimmik atui-
neranut tunngatillugu.

 Moskusoksen har også nydt godt af ud-
prægede morfologiske tilpasninger. Dens 
massive krop og langsomme bevægelser 
giver den fordele i forhold til energifor-
bruget om vinteren.

 Puisi nannup nerisartagaasa 90 %-te-
raat. Nannup naamasinnaassusiata pinia-
gassaq kilomiiterinik arlalinnik ungasit-
sigisoq nanisinnaavaa. ”Sikup kunngiata” 
aamma nerisarai aarrit, avinngat, tim-
missat paarnallu.

 Sæler udgør op mod 90% af isbjørnens 
føde. Bjørnens lugtesans gør den i stand 
til at finde frem til bytte på flere kilome-
ters afstand. ”Isens konge” spiser dog 
også hvalros, lemminger, fugle og bær.

 Issittumi naasortortut annersaat qe-
riuaannartup masarsuanut naasoqann-
gingajattumut piukunnarsarluarsimavaa. 
Ullormut 5 kg tikillugu nerisinnaavoq, ne-
risami saniatigut A-vitamin tingummini 
toqqortertarpaa. Ukiuunerani aput kukif-
famminik piiartarpaa naasut qerrusima-
sut suli inuussutissartallit tikinniarlugit.

 Denne, den største af de arktiske 
planteædere, er godt egnet til tundraens 
sparsomme ressourcer. Den kan spise 
op til fem kg. om dagen, og derudover 
oplagrer den A-vitamin i leveren. Om vin-
teren er den nødt til at skrabe sneen væk 
med hovene for at nå ned til de frosne 
planter, der stadig indeholder næring.
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