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Medi

El Pol Nord

El Pol Nord és el punt de la superfície més al Nord 
del  planeta  terra,  està  situat  a  latitud  de  90%N, 
bàsicament aquesta és la definició del Pol Nord.
El  Pol  Nord l'envolten cinc estats  que són: l'Àrtic, 
Rússia, Canadà, Noruega i Dinamarca.

Flora i Fauna

La  presència  de  l'os  Polar  és   considera  rar  més 
enllà  d'uns  82º  Nord,  a  causa  de  l'escassetat 
d'aliments, encara que a vegades se'ls pot seguir la 
pista fins a les proximitat del Nord. 

La foca anellada  també ha estat  vista  al  Pol,  així 
com la guineu Àrtica. Pel que fa els ocells, a prop 
del Pol s'han vist exemplars   Plectrophenax Nivalis, 
de Fulmanus Glacialis i de Nissa Tridactyla, encara 
que algunes observacions poden ser distorsionades 
pel fet que les aus tendeixen a seguir els vaixells.
També s'han vist peixos a les aigües del Pol Nord.

 

Nit i dia 

Al  Pol  Nord  el  sol  està  permanentment  sobre 
l'horitzó durant els mesos d'hivern. Quan el sol es 
visible en el cercle Polar, sembla que es mou en un 
cercle cap a la dreta sobre l'horitzó.

Clima

Al Pol Nord el clima és molt més calorós que al Pol 
Sud.

Al  gener les  temperatures  poden variar  entre uns 
-43ºC i -26ºC amb una mitjana al voltant de -34ºC.
Les  temperatures  d'estiu  dels  mesos  juny,  juliol  i 
agost  es troben  al  voltant  de  la  mitjana  de 
congelació  0ºC.

El gruix del mar al Pol Nord té típicament un gruix al 
voltant de dos o tres metres. Diferents estudis han 
demostrat  que la mitjana de l'espessor del  gel  ha 
disminuït  en  els  darrers  anys  a  causa  de  l'efecte 
hivernacle.

       Iglus

Les cases al pol nord són de gel i s'anomenen “iglú”, 
estan  formades  per  blocs  de  neu,  els  inuit 
(esquimals) hi viuen en comunitat. Tenen diferents 
mides la més petita són pels caçadors, el mitjà és 
destina a  les famílies i al gran hi poden arribar a 
caber fins a 20 persones.

 


