Poolvos
wetenschappelijke
naam alopex lagopus
Poolvossen zijn zoogdieren.
Ze zijn ongeveer 50 cm lang
en wegen tussen de 3 en 5
kilogram.
In het wild worden ze
ongeveer 4 jaar oud. In dierentuinen kunnen ze wel 16 jaar oud worden! In de
winter is hun vacht wit, in de zomer bruin.
Roofdier
Poolvossen eten het liefst
vlees. Ze jagen op kleine
zoogdieren, vogels, vissen
of eten aas.
Kleine geiten en schapen
zullen ze ook niet met rust
laten. Maar er staan ook
insecten, zeewier en
bessen op hun menu.

Leefgebied
Poolvossen leven op de taiga, langs de
Poolzee en op het poolijs. Hun
leefgebieden kun je op deze kaart zien.
Ze leven in paren. Mannetjes en
vrouwtjes blijven hun hele leven bij
elkaar. Meerdere paartjes kunnen
samen in één territorium leven. De
grootte hiervan hangt af van de
hoeveelheid voedsel. Als er veel voedsel
is, hebben ze maar een klein gebied
nodig. Als er weinig voedsel is, hebben
ze een veel groter gebied nodig.

Als er nog geen jongen zijn, leven poolvossen wel in groepen. Het komt voor dat
jongen meerdere jaren achter elkaar bij hun vader en moeder blijven wonen. In het
najaar proberen ze zoveel mogelijk te eten, zodat ze lekker dik worden. Ze hebben
dan genoeg vetreserves om de koude winter door te komen.
Jongen
Poolvossen zijn volwassen als ze 10 maanden oud zijn. Dan
gaan ze op zoek naar een partner. De paartijd is in
februari/maart en tussen april en juli worden de jongen
geboren. Meestal zijn het tussen de 3 en 11, maar soms ook
wel 19! Het nest ligt in een gangenstelsel onder de grond.
Dat gangenstelsel graven ze zelf. Het kan wel 30 m² goot
zijn.
Bedreiging of bedreigd?
Er leven nog een paar honderd duizend poolvossen in het wild. Ondanks extra
bescherming nemen hun aantallen niet toe, maar blijven ongeveer gelijk. Vervuild
zeewater is voor poolvossen een groot probleem. De gewone vos overigens ook,
want die jaagt op hetzelfde voedsel. Poolvossen die in Scandinavië leven worden
bedreigd. Populaties in andere gebieden zijn minder bedreigd.
Mensen zijn wel bezig met wetten om ze te beschermen.

