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Apa yang anda ketahui tentang hewan bernama beruang kutub? Tahukah anda, beruang kutub
merupakan hewan menakjubkan yang hidup di kutub utara. Mereka memiliki bulu yang tebal,
lebat, panjang dan halus sehingga mampu menahan udara yang dingin. Dengan 
indra penciuman yang sangat tajam, mereka dapat mengetahui adanya anjing laut meskipun
bersembunyi dibawah lapisan salju setebal 1,5 m. Dengan bulunya yang berwarna putih,
beruang kutub mampu mengelabui mangsanya karena seluruh badannya menyerupai putihnya
salju.

      

Meskipun hidungnya yang berwarna hitam dapat merusak penyamarannya namun ketika
berburu mereka menggunakan taktik untuk menyempurnakan penyamarannya dengan cara
menutupi hidungnya yang berwarna hitam dengan kaki depannya yang putih. Dengan
penyamarannya yang sempurna, mereka tinggal menunggu mangsa yang lengah
mendekatinya.
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Beruang kutub mencari makan pada musim semi dan musim dingin ketika lautan esmenghampar sangat luas. Mereka menggunakan gumpalan es terapung sebagai landasanuntuk berburu anjing laut. Sedangkan pada musim panas, mereka harus berpuasa karenakondisi di kutub tidak memungkinkan mereka untuk berburu. Dengan adanya pemanasanglobal , lautan esdi Artic mencair lebih awal dan lebih cepat namun membutuhkan waktu yang lebih lama daribiasanya untuk menjadi lautan es kembali. Hal tersebut berdampak pada pola perburuanberuang kutub dimana biasanya mereka menggunakan es terapung sebagai landasan, mereka terpaksa berenang menempuh jarak yang lebih jauh ketika es mencair sehingga sangatmungkin mereka akan kelelahan sebelum memperoleh hasil buruan. Apabila beruang kutubterus menerus gagal memperoleh makanan, mereka terancam mati kelaparan karena tidakmemiliki energi untuk dapat berburu lagi.  Spesies beruang kutub (Ursus maritimus) saat ini telah digolongkan sebagai hewan yangsangat rentan dan secara internasional telah masuk dalam Daftar Merah Hewan Terancam. Para ahli juga memperkirakan 40 persen habitat beruang kutub akan musnah pada tahun2050. Untuk itu, marilah bersama-sama kita dukung terus upaya mengurangi pemanasan globaldari sekarang agar binatang yang lucu ini tidak punah.      Referensi :  http://www.vhrmedia.com http://cegahsatwapunah.ismartshare.com http://www.harunyahya.com Kompas   
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