
Nazwa Arktyka wywodzi się od greckiego słowa arktos czyli niedźwiedź. Wskazuje to 
geograficzne umiejscowienie Arktyki pod gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy.  
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Arktyka to obszar na półkuli północnej, rozciągający się wokół Bieguna Północnego, 
obejmujący Ocean Arktyczny wraz z wyspami oraz północne części Ameryki 
Północnej, Europy i Azji. Przyjmuje się, iż granicą Arktyki jest Koło Podbiegunowe 
Północne, czyli równoleżnik 66°33’N. Powierzchnia Arktyki wyznaczona tą granicą 
wynosi 21 mln km². Według definicji klimatyczno-ekologicznej wyznacza ją 
lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się również z północną granicą 
wegetacji drzew. Arktyka obejmuje 
część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaskę (Stany 
Zjednoczone), Grenlandię (terytorium duńskie), Islandię oraz Ocean Arktyczny. Status 
prawny skutego lodem oceanu nie jest do końca uregulowany, a obszary 
kontynentalne Arktyki podlegają jurysdykcji konkretnych państw. 
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Krąg polarny (koło podbiegunowe północne) niemal dokładnie wyznacza granicę 
występowania dnia polarnego i nocy polarnej, podczas których Słońce nie zachodzi 
lub nie wschodzi przez co najmniej 24 godziny. 
Dzień polarny to zjawisko wynikające z ruchu obiegowego Ziemi, występujące w 
strefach polarnych oraz w tundrze tj. na obszarach ograniczonych kołami 
podbiegunowymi, polegające na niechowaniu się tarczy słonecznej poniżej linii 
widnokręgu w trakcie jej widomej wędrówki Słońca po sklepieniu niebieskim przez co 
najmniej 24 godziny. Długość dnia polarnego jest zróżnicowana, od 24 godzin na 
terenach położonych na szerokościach geograficznych wyznaczających koła 
podbiegunowe do 6 miesięcy na samych biegunach. 
Zjawisko dnia polarnego występuje przemiennie z występowaniem zjawiska nocy 
polarnej. Gdy na biegunie północnym trwa półroczna noc polarna, na biegunie 
południowym trwa półroczny dzień polarny i na odwrót. 
Dzień polarny często mylony jest ze zjawiskiem białej nocy, które polega na tym, że 
zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt. W przeciwieństwie do dnia polarnego, 
podczas białej nocy tarcza słoneczna chowa się za horyzontem, jednak bardzo płytko. 
Mamy wtedy odczynienia z jasną, bardzo krótką nocą. Białe noce można 
zaobserwować wiosną i latem w strefach podbiegunowych. Główną atrakcję w czasie 
trwania dnia polarnego jest obserwacja słońca krążącego nieustannie powyżej linii 
widnokręgu. 
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Noc polarna to występujące w strefach polarnych zjawisko, kiedy Słońce przebywa 
pod horyzontem ponad 24 godziny (na biegunie trwa 6 miesięcy). Kilka czynników 
przyczynia się do tego, iż noc polarna nie jest tak ciemna, jak normalna noc. Jeśli tylko 
Słońce nie jest zbyt nisko pod horyzontem, jego promienie nadal trafiają do wyższych 
warstw atmosfery, gdzie są rozpraszane i odbijane w kierunku obszarów, na których 
występuje noc polarna. Powoduje to powstawanie zjawiska zmierzchu. Podczas 
polarnej nocy rolę źródła światła przejmuje Księżyc. Dodatkowym ułatwieniem w 
orientacji w terenie jest światło odbite i rozproszone od bieli śniegu.  
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Zorza polarna nazywana inaczej wiatrem słonecznym jest jednym z najbardziej 
fascynujących zjawisk na naszej planecie. Na półkuli północnej nazywana aurora 
borealis (na południowej aurora australis) kojarzy się przede wszystkim z mieniącymi 
się refleksami świetlnymi na niebie, które przybierają kształty płynących obłoków. 
Zjawisko to zawdzięczamy silnym wybuchom słońca tworzącym tzw. wiatr słoneczny, 
w skład którego wchodzą elektrony i protony posiadające olbrzymią energię i 
poruszające się z niewiarygodną prędkością. Gdy zbliżają się do pola magnetycznego 
to część z nich ulega rozproszeniu i kierowana jest w przestrzeń kosmiczną, a część 
poruszając się po liniach trafia na bieguny magnetyczne. W jonosferze zderzają się z 
obecnymi tam atomami, wzbudzając je, co w rezultacie powoduje ich świecenie 
(luminescencję). Jeżeli zostaną wzbudzone cząsteczki tlenu wówczas na niebie można 
zaobserwować czerwone lub zielone światło, a jeśli azot to światło będzie purpurowe, 
zaś hel i wodór powodują, że świetliste refleksy przyjmują niebieską barwę. Arktyczne 
niebo stanowi doskonałe tło dla pojawienia się zorzy, gdyż jego ciemna i czysta 
powierzchnia kontrastuje z mnogością kolorów.  
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Centrum Arktyki to pokryty lodem Ocean Arktyczny. Otaczają go bezleśne obszary 
lądowe o przemarzniętym gruncie. Mimo to Arktyka tętni życiem, na które składa się 
bogata fauna i flora morska, ptaki, zwierzęta lądowe oraz społeczności ludzkie. 
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Klimat Arktyki jest zróżnicowany, bardzo zależny od szerokości geograficznej i 
oddalenia od dużych zbiorników wodnych. Główną cechę klimatu polarnego stanowią 
długie, ciemne, mroźne zimy i krótkie lata. Arktykę cechuje długotrwałe 
utrzymywanie się niskiej temperatury i małe opady. Średnia temperatura 
najchłodniejszego miesiąca (stycznia) wynosi od -50°C na Grenlandii i na Syberii do -
3°C na południowej granicy Morza Grenlandzkiego, a najcieplejszego (lipca) od 
poniżej 0°C na Grenlandii do 10°C na południowych granicach Grenlandii. W zimie 
częste są silne wiatry powodujące zamiecie śnieżne. Surowy klimat powoduje, że 
w ciągu całego roku utrzymuje się lód w postaci lodowców (górskich 
i kontynentalnych), wiecznych śniegów i wieloletniej zmarzliny, a środkowa część 
Oceanu Arktycznego jest stale pokryta wielkimi polami wieloletniego lodu morskiego 
(pak polarny). W strefie brzeżnej występują niewielkie lodowce szelfowe. 
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Roślinność obszarów arktycznych jest bardzo uboga. Dominują tu porosty i mszaki, 
niewielki jest udział roślin kwiatowych (krzewinki i byliny), drzew brak. Na obszarach o 
większej wilgotności rosną turzyce i trawy. Tworzą one formację roślinną o nazwie 
tundra pagórkowa. Przy skąpych opadach można bujniejszą roślinność znaleźć 
najczęściej na stokach gór, zasilanych w wodę z topniejących lodowców.  
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Na obszarach o trwałej pokrywie lodowej dochodzi czasem do zjawiska 
zwanego zakwitem lodu. Jest ono wywołane masowym wystąpieniem glonów. 
Popękany lód, zabarwia się od spodniej strony na brunatno okrzemkami, które są 
jednymi z pierwszych wiosennych organizmów budzących się do życia po zimowych 
miesiącach w wodach Arktyki. 
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Świat zwierzęcy dostosowuje się do istniejących warunków klimatycznych, 
gwałtownych burz i nadzwyczaj niskich temperatur. Zabezpieczenie przed trudnymi 
warunkami daje zwierzętom znaczna grubość futra i warstwa tłuszczu. Wśród ssaków 
należy wymienić renifera, żyjącego w dużych stadach na Grenlandii, zające bielaki i 
niedźwiedzie, lisy polarne, wilki, woły piżmowe; z ptaków żyją 
tu: nurzyk, alki i puchacz śnieżny. Olbrzymia większość spotykanych na tym obszarze 
ptaków morskich nie gniazduje tam, a jedynie żeruje w czasie krótkiego okresu 
obfitości pożywienia. W morzu żyją wieloryby i foki, których liczba jednak w 
następstwie bezplanowej eksploatacji jest znacznie mniejsza niż pierwotnie. 
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Niedźwiedź polarny (biały) to duży drapieżny ssak. Grube futro i warstwa tłuszczu 
chronią go przed zimnem. Włosy tworzące sierść niedźwiedzia są półprzezroczyste; 
sierść jako całość ma zazwyczaj kolor biały lub kremowy, przez co umożliwia 
zwierzęciu dobry kamuflaż. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe uszy, co 
pomaga mu redukować utratę ciepła. Stosunkowo mała głowa i długie, zwężające się 
ku tyłowi ciało nadają mu opływowy kształt przydatny do pływania. Jest ssakiem 
prowadzącym niemal morski tryb życia, potrzebującym do przetrwania jedynie 
kawałka pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie oraz miejsca do 
urodzenia i odchowania młodych. Przystosował się do życia na lądzie, morzu i lodzie. 
Głównym jego pożywieniem są foki, na które poluje czatując przy otworach 
lodowych, przez które foki łapią powietrze lub skradają się do sztuk leżących na 
lodzie. Zabijają je jednym uderzeniem łapy. Zimą polują także na ptaki, gryzonie, 
skorupiaki, kraby, białuchy, młode morsy, okazjonalnie piżmowoły lub renifery. 
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Renifer tundrowy (karibu, ren) to gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych. Ma gęste 
owłosienie, z długą grzywą na szyi. Wyjątkowo gęsta sierść chroni przed mrozem. Pysk 
również jest owłosiony, co zapewnia ochronę przed zimnem podczas żerowania w 
śniegu. Latem futro renów przybiera kolor szarobrązowy, zimą białawy. Nogi kończą 
się mocnymi, szeroko rozstawionymi racicami, ułatwiającymi poruszanie się po śniegu 
i bagnistym terenie. U obu płci występuje okazałe poroże, nieco mniejsze u samic. 
Renifery co roku zrzucają poroże, następnie tworzy się u nich nowe poroże. 
Renifery potrafią długo i wytrwale biegać. Większość roku spędzają na wędrówkach, 
zimą schodzą na południe do zalesionych okolic, na wiosnę wracają do tundry. Samice 
i ich potomstwo żyją stadnie, ale dorosłe samce poza okresem rui prowadzą samotny 
tryb życia. Długość życia: do 20 lat. Renifer jest roślinożerny - zjada trawy, byliny 
i porosty, zwłaszcza chrobotki. Zimą wygrzebuje spod śniegu również pączki krzewów 
i jagody. Potrafi strawić zamarznięty pokarm. 
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Lis polarny (piesiec) to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Najczęściej 
występuje w ubarwieniu letnim brązowo-szarym, a zimą śnieżnobiałym lub 
stalowoniebieskim, choć spotyka się też lisy czarne przez cały rok. Żywi 
się ptakami (szczególnie ich pisklętami), małymi ssakami 
(np. lemingami), jajami, rybami i padliną. Przez zimę do wiosny często podążają 
za niedźwiedziami polarnymi, licząc na pozostałości z ich zdobyczy. Nory lęgowe kopie 
w ziemi, na zboczach, pomiędzy kamieniami. 
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Lemingi są zaliczane do małych gryzoni. Ich ciała (w zależności od gatunku) mają 
maksymalną długość 10 cm do 13,5 cm, przy masie od 33 do 112 g. Cechą 
charakterystyczną lemingów jest okresowe wykształcanie większych pazurów w 
przednich łapach. Późną jesienią środkowe pazury stają się wyraźnie masywniejsze, 
dzięki czemu zwierzętom łatwiej przekopywać się przez zmarznięte podłoże. Na 
wiosnę wymiar środkowych pazurów staje się na powrót porównywalny z wymiarami 
pozostałych pazurów przednich łap. Lemingi nie zapadają w sen zimowy, ale 
zachowują aktywność przez cały rok. Żerują w dzień i w nocy. Pomiędzy gniazdem a 
żerowiskiem tworzą sieć podziemnych korytarzy. Lemingi mają wysoką zdolność 
reprodukcyjną i przy obfitym dostępie do pożywienia rozmnażają się bardzo szybko. 
Latem w ich diecie dominują pokarmy pochodzenia roślinnego: pędy turzyc i traw, 
oraz mchy i nasiona, natomiast w okresie zimowym żywią się korą i gałązkami niskich 
drzew i krzewów. Czasami lemingi zjadają także owady, a w okresach braków 
pożywienia zjadają także swoich współplemieńców.  
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Zając bielak  to gatunek ssaka z rodziny zającowatych. Zamieszkuje on głównie 
północne rejony Europy i Azji. Okresowo zmienia ubarwienie. W lecie futro tego 
zająca na grzbiecie pokrywają czerwonobrązowe lub brązowoszare cętki. Futro na 
zadzie jest czerniawe, a na szyi brązowe. Końce uszu są czarne. Dolna połowa ogona 
jest biała, a górna brązowawa. Zimą jego sierść jest cała biała. Palce stóp są długie i 
gęsto owłosione, a dzięki możliwości szerokiego rozpościerania ich mogą pełnić rolę 
rakiet śnieżnych. Przystosowane są doskonale do biegania po miękkim śniegu. Bielak, 
podobnie jak inne zające, ratuje się przed drapieżnikami ucieczką. Nie kopie nor w 
ziemi, jak czynią to jego krewniacy – króliki. Żeruje głównie nocą, dzień spędzając na 
czuwaniu, ukryty w zaroślach. Jego naturalnymi wrogami są m.in. ryś, piesiec i sowa 
śnieżna. Na żer wychodzi zwykle nocą. Pokarm bielaka w lecie stanowi soczysta 
roślinność zielna, jagody i grzyby. W zimie natomiast odżywia się korzeniami, korą 
drzew oraz innym pokarmem roślinnym dostępnym zimą. 
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Piżmowół arktyczny to gatunek ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny 
przedstawiciel rodzaju piżmowół. Naturalny zasięg występowania tych ssaków 
obejmuje arktyczne rejony Ameryki Północnej, 
od Alaski po Kanadę i Grenlandię. Piżmowoły arktyczne preferują suche obszary 
tundry arktycznej, gdyż są bardzo wrażliwe na wilgoć. W wilgotnych środowiskach 
łatwo zapadają na zapalenie płuc. Roślinożerny – jego pokarm to głównie trawy, zioła i 
krzewinki, porosty, mchy. 
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Walenie to rząd ssaków z podgromady ssaków żyworodnych. Występują one głównie 
w oceanach. Wyjątkiem są delfiny słodkowodne, zamieszkujące rzeki, oraz nieliczne 
gatunki żyjące na styku tych dwóch środowisk. Rząd waleni skupia około 80 gatunków 
dużych zwierząt, takich jak delfin, morświn, kaszalot, płetwal błękitny. Ich 
podobieństwo do ryb ma charakter konwergencji. Wygląd i anatomia waleni 
podporządkowane są ściśle warunkom środowiska, w którym żyją. Na przykład uszy i 
genitalia samców ukryte są wewnątrz ciała, co zmniejsza opór wody w trakcie 
przemieszczania się zwierzęcia. Gruba warstwa tłuszczu nie tylko stanowi zapas 
energetyczny, ale przede wszystkim chroni przed nadmiernym oziębieniem 
organizmu. Otwory nosowe znajdują się na czubku głowy, co umożliwia oddychanie z 
zanurzonym ciałem. Walenie pływają za pomocą płetwy ogonowej, ustawionej 
poziomo (w przeciwieństwie do ryb). Płetwy piersiowe pomagają w sterowaniu. 
Odpowiadają one przednim kończynom ssaków lądowych. Tylne kończyny są 
całkowicie zredukowane, jedyną pozostałością są drobne kości wewnątrz ciała. 
Dodatkowo większość gatunków posiada płetwę grzbietową. Walenie orientują się w 
środowisku między innymi za pomocą echolokacji.  
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Fokowate to rodzina drapieżnych ssaków morskich z podrzędu psokształtnych, 
obejmująca 19 gatunków. Ich cechy charakterystyczne to kończyny tylne wyciągnięte 
ku tyłowi, nieużyteczne przy poruszaniu się na lądzie; brak małżowin usznych; widzą 
bardzo dobrze, zarówno w wodzie, jak i na lądzie; pływają szybko i niezwykle zwinnie; 
pod wodą wytrzymują nawet do 40 minut; młode pokryte są białym, gęstym 
futerkiem. Mogą nurkować do 200 m. Choroby fok to nosówka, zapalenie płuc, 
wścieklizna. 
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Puchacz śnieżny (sowa śnieżna) to gatunek dużego ptaka drapieżnego z 
rodziny puszczykowatych. Duży ptak, praktycznie wielkości puchacza. Wyraźna 
biała szlara, wokół dzioba długie miękkie pióra. Nogi i palce obficie 
opierzone. Dymorfizm płciowy w upierzeniu: samiec – nieomal czysto biały, niewiele 
brązowych plamek, najliczniejszych na lotkach i sterówkach oraz barkówkach 
i pokrywach skrzydłowych. Samica większa, a plamki zlewają się w poprzeczne pręgi. 
Młode z jeszcze większą ilością barwy brązowej. Pożywienie to 
gryzonie (głównie lemingi) i ptaki. Czasami poluje na ryby. Im mniej pokarmu, tym 
większą jego część stanowią gryzonie. Poluje za dnia. Puchaczem śnieżnym 
była Hedwiga z cyklu powieści o Harrym Potterze. 
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Rybitwa popielata to gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z 
rodziny mewowatych. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W upierzeniu 
godowym wierzch głowy i końcówki skrzydeł czarne, tułów i skrzydła szare, boki 
głowy i szyi, kuper i ogon białe. Dziób i nogi całe czerwone. Szyja, pierś i brzuch 
popielate. W upierzeniu spoczynkowym spód ciała i czoło bieleją, a dziób i nogi stają 
się czarne. Stojący ptak ma znacznie wystający ogon poza skrzydła. Pożywienie to 
drobne ryby, a także bezkręgowce (krewetki i kraby). Podobnie jak rybitwa rzeczna 
polując zawisa nad wodą i atakuje ofiarę spadając na nią i nurkując. Kolonie zakłada 
na nieporośniętych piaszczystych i skalistych brzegach wód słonych i słodkich, słonych 
łąkach, wydmach oraz wyspach w pasie iglastych lasów tundry. Wyjątkowo mogą się 
gnieździć na jeziorach śródlądowych. Zimuje głównie na paku lodowym. 
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Nurzyk polarny to gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny alk, zamieszkujący 
wybrzeża Morza Arktycznego. W upierzeniu godowym głowa i szyja oraz wierzch ciała 
są czarne, spód biały przechodzący płynnie na podgardle w postaci białego ostrego 
klina, na skrzydle wąski biały pasek, na głowie biały wąs. Nogi zielonożółte. Dziób 
czarny, krótki i gruby, po bokach widnieje biały pas. W szacie spoczynkowej, a także u 
osobników młodocianych białe podgardle i policzki. W upierzeniu zimowym czarna 
czapeczka przedłuża się poza oczy, za którymi nie ma wtedy białej plamy. W locie 
wydaje się być krępy, ma zadarty do góry dziób. Przebywa na otwartych morzach w 
pobliżu brzegu. Gniazduje na skalistych klifach. Jajo składa bezpośrednio na skale. 
Tworzy liczne kolonie lęgowe. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając jedno 
jajo. Jego pożywienie to drobne ryby i mięczaki. W czasie karmienia swoich młodych 
mogą nurkować do 70 metrów, by zdobyć dla nich małe ryby. Dorosłe ptaki odżywiają 
się jednak głównie planktonem. 
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United States Geological Survey (amerykańska agencja naukowo-badawcza) szacuje, 
że dno morskie Arktyki kryje co najmniej 90 miliardów baryłek ropy naftowej i ok. 
1,67 bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Obficie występują również 
złoża klatratu metanu. Bogactwo zasobów powoduje, że państwa regionu arktycznego 
prowadzą spór o prawa do ich wydobycia. 
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Obszar Arktyki jest słabo zaludniony. Miejscową ludność stanowią: Lapończycy w 
północnej Europie, Eńcy, Nieńcy, Dołganie, Nganasanie, Jukagirzy, Eweni, Czukcze, 
Ewenkowie w rosyjskiej części Arktyki, w części amerykańskiej 
Indianie Atapaskowie i Innuici. Mieszkańcy Arktyki zajmują się głównie łowiectwem, 
rybołówstwem i hodowlą reniferów, zachowali elementy tradycyjnej organizacji 
społecznej i obyczajów, niektóre ludy praktykują archaiczne formy szamanizmu. Od 
XIX w. ludność Arktyki pracuje także w przemyśle rybnym oraz w górnictwie 
(eksploatacja bogactw naturalnych, m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla 
kamiennego i brunatnego, rudy żelaza oraz złota). 
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Inuici to grupa rdzennych ludów 
obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii. 
Ludy eskimo-aleuckie należą do rodziny ludów pochodzenia azjatyckiego oraz dzielą 
się na dwie główne grupy: Jugytów oraz Inuitów. W przeszłości upowszechniła się 
nazwa Eskimosi, obecnie uważana przez wiele osób na Grenlandii i w Kanadzie za 
obraźliwą, gdyż uważa się, że termin ten wywodzi się od wyrażenia "zjadacze 
surowego mięsa". Natomiast w językach Inuitów słowo inuk znaczy osoba, 
natomiast inuit - ludzie.  
Igloo było to tymczasowe schronienie dla myśliwych w ciągu zimy, sezonowe domy 
zamieszkiwane przez jedną lub kilka rodzin lub przeznaczone na zgromadzenia 
mieszkańców wioski spore hale, w których organizowano narady, ceremonie, zawody 
sportowe, śpiewy i tańce. W cieplejszym sezonie letnim Inuici mieszkali zwykle w 
namiotach ze skór zwierząt i ziemiankach, a później także w dostarczanych przez 
białych namiotach z płótna i domach z prefabrykatów. Obecnie mieszkający w stałych 
osiedlach i trwałych domach Inuici budują igloo rzadziej, zwykle jako konstrukcje 
pomocnicze, związane z kultywowaniem dawnych tradycji, sezonowymi polowaniami 
i rozwojem turystyki. 
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Lapończycy to lud zamieszkujący głównie Laponię – krainę historyczno-geograficzną 
w Europie Północnej obejmującą północne krańce Norwegii, Finlandii, Rosji (Płw. 
Kolski) oraz Szwecji. Lapończycy są potomkami pierwotnych 
mieszkańców Skandynawii. Tylko jedna trzecia Lapończyków posługuje się językami 
lapońskimi, pozostali mówią językami urzędowymi krajów, w których mieszkają. 
Odznaczają się niskim wzrostem, krępą budową ciała, krótkogłowością, szeroką 
twarzą o wystających kościach policzkowych. Skóra ma zabarwienie żółtawe, oczy i 
włosy ciemne, często zadarty nos. Lud ten trudni się tradycyjnymi zajęciami: 
myślistwem, rybołówstwem czy hodowlą reniferów. Wśród Lapończyków ciągle żywy 
jest folklor, m.in. oryginalny kolorowy strój ludowy, rytmiczna forma śpiewu – 
tzw. joikowanie oraz zdobnictwo w rogu, kości i drewnie. Ciągle obecne są 
elementy szamańskich praktyk i animistycznych wierzeń. 
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Czukcze to paleoazjatycki lud syberyjskich autochtonów zamieszkujący północno-
wschodnią Rosję. Czukcze zamieszkują obecnie Półwysep Czukocki, 
rejon Magadanu oraz Kołymy. Czukcze dzielą się na 2 grupy etnograficzne, różniące 
się trybem życia i sposobem prowadzenia gospodarki: 
Czauczu prowadzących koczownicze życie hodowców reniferów, żyjących w tundrze w 
głębi lądu, od których nazwy pochodzi przyjęta w większości języków nazwa 
całego narodu oraz Ankałym zamieszkujących stałe osady na wybrzeżach, zajmujących 
się głównie polowaniem na morskie ssaki. Podstawę pożywienia koczowników 
stanowiło mięso renifera, a Czukczów nadmorskich - mięso ssaków morskich. Mięso 
spożywano zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu, jak też po ususzeniu. Szeroko 
wykorzystywali 2 główne surowce: skóry (odzież, okrycie przenośnych domostw zw. 
jarangami) i kości (narzędzia, elementy konstrukcyjne, sztuka dekoracyjna — rzeźba w 
kości, zwłaszcza na kłach morsa). 
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Nieńcy (nazywani często Samojedami) to ponad 40-tysięczny naród zamieszkujący 
tereny północno-wschodniej Europy oraz przylegającej północno-zachodniej Syberii - 
półwysep Jamalski. "Jamał" w języku Nieńców, to "koniec ziemi". Są jedyną ludnością 
rdzenną na tym obszarze. Zdecydowana większość ziem zamieszkanych przez 
Nieńców znajduje się w strefie klimatów subpolarnych, a jedynie niewielkie obszary – 
w strefie polarnej i umiarkowanej chłodnej krainie kontynentalnej. Prowadzą 
koczowniczy tryb życia.  Do tradycyjnych zajęć Nieńców należy hodowla reniferów, 
myślistwo i rybołówstwo. Ich głównym pożywieniem są renifery. Wykorzystują je 
także do robienia odzieży. Mieszkają w szałasach, których konstrukcja wykonana jest z 
żerdzi, pokrytych w okresie zimowym – skórami reniferów, a latem – korą brzozową. 
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Zapraszamy na film! 
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