


Bijna iedere dag speel ik een gedachtenspelletje: ‘Denk aan de ijsbeer’. Waar ik ook ben  
– binnenshuis, in de tuin, in de trein, op het werk – ik stop even met alles wat ik doe en bedenk 
dat er op dit moment, ergens op dezelfde planeet als ik, een ijsbeer is. IJsberig van kop tot staart. 
Ik probeer me voor te stellen wat hij doet, wat hij voelt, wat hij denkt. Zo herinner ik mezelf eraan 
dat niet alles om mij draait, dat ál het leven ertoe doet, al lijkt het nog zo ver weg.

Onze Bevroren Planeet verandert, en hoewel al die sneeuw en al dat ijs en al die prachtige 
dieren zo ver weg lijken, zijn ze dat niet. Het zijn eigenlijk onze buren: levensbelangrijke 
onderdelen van het ecosysteem van de wereld. Iedere dag komen we dicht bij ze in de buurt. 
Een deel van de vis die we eten komt uit hun koude zeeën. Een deel van de brandstof die onze 
voertuigen aandrijft, is onder hun bevroren aarde vandaan gehaald. En een deel van het hout 
waarmee we bouwen, is gekapt in hun ijzige bossen. We zijn dus verbonden met die 
uitzonderlijke plaatsen en met de planten en dieren die er leven. We maken deel uit van hun 
problemen, en dat betekent dat we deel moeten uitmaken van hun oplossingen.

Er zíj́n oplossingen, en we kunnen allemaal een verschil maken... We hoeven maar één ding te 
doen – veranderen. De manier waarop we denken veranderen, en de manier waarop we leven 
veranderen. Dat kunnen we allemaal en we kunnen dat zelf – we hoeven niet te wachten tot ‘zij’ 
het oplossen. We kunnen allemaal ons kleine beetje doen, en dat vormt samen een groter 
beetje, een beetje dat groot genoeg is om de Noordpool, Antarctica en onze bergtoppen een 
veiligere toekomst te bieden. We moeten het nu doen. We zijn één soort, op één planeet, met 
één groot probleem en we hebben de kans dat op te lossen. Kijk dus naar jouw manier van 
leven en naar die van je vrienden en familie en vraag je af: ‘Wat kan en moet ik doen om een 
verschil te maken?’ En doe dat dan! Ergens daarbuiten maak je een pinguïn of een ijsbeer 
gelukkig – en daar kan niets tegenop!

 –  C H R I S  PAC K H A M
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Elk jaar is meer dan een vijfde van onze planeet maandenlang bevroren – en dat zijn niet alleen 
de in ijs gegoten en met sneeuw bedekte uiteinden van de aarde. De besneeuwde bergtoppen 
van Mount Kenya rijzen op uit de zonnige savanne, terwijl boomloze toendra’s en bevroren bossen 
het Noorden omcirkelen. En even verrassend als elke ijskoude habitat zijn de buitengewone dieren 
die er leven.

Elke plant en ieder dier moet, om hier te overleven, extreme temperaturen verdragen. Maar voor 
veel van hen veranderen de seizoenen weer zodra ze zich hebben aangepast – want veel 
ijskoninkrijken ontdooien in de lente, zoals ze in de herfst bevriezen. Maar tegenwoordig staan 
deze bevroren habitats voor een nieuwe uitdaging.

Eeuwenlang beschouwden we de bevroren habitats van de aarde als buiten ons bereik. Maar nu 
de planeet opwarmt, zijn ze de eerste die lijden onder de klimaatverandering.

Wat daar gebeurt heeft gevolgen voor ons allemaal.

Duik mee onder het ijsplafond om met zeehondenpups te zwemmen. Vlieg mee met bevroren 
flamingo’s of doe een dutje met een winderige walrus. Verwonder je over koninkrijken 
gebeeldhouwd uit ijs en sneeuw, terwijl je onze Bevroren Planeet ontdekt...

D E 
B E V R O R E N  P L A N E E T

Onze planeet is blauw, een waterwereld die wordt aangedreven door 
de oceaan. En ze is groen, met graslanden en bossen met talloze 
planten. Maar in haar laatste, echte wildernissen is onze aarde... wit. 



Voor je over ijs kunt reizen, moet je eerst 
begrijpen waar het vandaan komt. Als de 

temperatuur onder 0 °C zakt, bevriest water 
en ontstaat er I J S , in allerlei schitterende 
vormen. Van bevroren meren, rivieren en 
zeeën tot I J S K A P P E N  en G L E T S J E R S .  

Zo ontstaan ijskoninkrijken.

Als je op een heldere, koude dag uit je raam kijkt,  
zie je ijs in zijn eenvoudigste vorm.

Als de temperatuur onder nul zakt, bevriest het vocht 
in de lucht (de waterdamp) tot ijskristallen op de 

grond, de bomen en andere oppervlakken.  
Dit noemen we VO R S T .

Als het vriest kunnen ook in de wolken 
kleine ijskristallen ontstaan.

Als meer ijskristallen aan elkaar kleven, vormen 
ze ingewikkelde sneeuwvlokken – die zijn 
allemaal uniek.

Ze worden al gauw zwaar genoeg 
om op de grond te vallen. Als de sneeuwvlokken opwarmen terwijl 

ze vallen, smelten ze een beetje en 
vallen ze als I J Z E L .

In onweerswolken

kunnen

regendruppels

vriezen 

aan elkaar

tot

brokjes 

ijs:
H AG E L S T E N E N .

Dat is nog niet alles – ijs zorgt ervoor dat onze planeet gezond blijft. 
Sla maar om en ontdek  

de onverwachte superkrachten van ijs...

A L S  D E  W E R E L D

A F K O E LT

Terwijl je door dit boek reist, zul je nieuwe woorden tegenkomen 

die met onze ijskoninkrijken te maken hebben. In de verklarende 

woordenlijst achter in het boek worden ze uitgelegd.


