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1. Voor een geslaagd bezoek aan
de tentoonstelling TEDDY & BEER
1.1 De tentoonstelling in het kort
Onderwerp van de tentoonstelling

Zijn beren grote wilde eenzaten of hebben ze een groot knuffelgehalte? Zijn ze bedreigd of komen ze in grote aantallen voor?
Bij een beer kunnen we ons veel voorstellen. Maar wie zijn ze eigenlijk? En hoe gaan we met ze om? Dit kom je allemaal te
weten in onze tijdelijke tentoonstelling TEDDY & BEER waar je je kan onderdompelen in de fascinerende wereld van de beren.

Opzet van de tentoonstelling

De inhoud van de tentoonstelling is opgedeeld in vijf grote zones die je laat kennis maken met de familie der beren (Ursidae).
In de eerste zone maak je kennis met het verhaal achter het ontstaan van de teddybeer als knuffeldier. Je komt er te weten
hoe de teddybeer aan zijn naam komt. De tweede zone neemt je terug mee in de tijd en vertelt over het ontstaan en de evolutie
van de familie der beren (Ursidae). Speciale aandacht in deze zone gaat uit naar de holenbeer tijdens de ijstijd en wat voor
soort interactie er toen was met de prehistorische mens. De derde zone onthult het leven van de huidige beren. Je ontmoet er
de acht verschillende berensoorten die we nu kennen. Je ontdekt er wat en hoe ze eten, of ze een winterslaap of winterrust
houden, hoe ze zich voortplanten en hoe ze stappen, klimmen, zwemmen… In de vierde zone leer je meer over de moeilijke
verhouding tussen mens en beer en welke bedreigingen de huidige berensoorten meemaken. Vele berensoorten hebben
het zeer moeilijk om te overleven. Nu eens worden de beren vereerd door de mens, dan weer moeten ze onze dominantie
ondergaan. De afsluitende vijfde zone confronteert je met de onzekere toekomst van de beren: bestaan ze straks alleen nog
maar als teddybeer of draag jij je steentje bij aan hun bescherming?

Doelpubliek

TEDDY & BEER is een ervaringsgerichte tentoonstelling. Ze is toegankelijk vanaf een leeftijd van 4 jaar. De tentoonstelling
leent zich uitstekend voor zowel een individueel bezoek of een bezoek in gezinsverband als een klasbezoek. Voor scholen
sluit de tentoonstelling zeer goed aan bij de lessen WO (basisonderwijs), natuurwetenschappen en biologie – zoölogie (secundair onderwijs). De paneelteksten, dierenfiches, labels, kortfilms, didactische modellen en het fijne interactieve parcours
helpen je hier perfect mee. Meer informatie over het educatief aanbod voor scholen lees je in deel 1.2.
Speciaal voor de jongste bezoekers (vanaf 4 jaar) is er een speciaal interactief parcours die ze met hun eigen knuffelbeer
en een speciale badge kunnen volgen. Door te observeren, na te bootsen,
te vergelijken... ontdekken ze spelenderwijs de wereld van de beren.

Talen

De teksten van alle doeken, panelen, fiches en labels in de tentoonstelling
zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. De opschriften bij
de films zijn ook viertalig. Bij de interactieve schermen kan je zelf de taal
instellen. Er is zowel een Nederlandstalig als een Franstalig educatief programma uitgewerkt (zie 1.2). Op verzoek is een Engelstalige rondleiding
mogelijk, mits tijdige aanvraag.

Makers

De tentoonstelling is een door het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen verwezenlijkte aanpassing van een
tentoonstelling van het Nationaal Natuurhistorisch Museum van
Parijs, die deze op basis van de oorspronkelijke versie van het
Natuurhistorisch Museum van Toulouse ontworpen en gerealiseerd heeft.
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1.2 Educatieve omkadering voor Teddy & Beer
Rondleiding en atelier

Voor groepen biedt de educatieve dienst de mogelijkheid het boeiende verhaal van de beren in een didactische rondleiding
of natuuratelier mee te krijgen.

Rondleiding

Duur: 75 min.
Doelgroep: vanaf tweede graad basisonderwijs, secundair
onderwijs, hoger onderwijs, volwassenen
Max.: 15 personen per gids

Natuuratelier

Duur: 120 min.
Doelgroep: vanaf 3de kleuterklas tot 2de leerjaar basisonderwijs
Max.: 20 personen per gids

1.3 Praktische informatie
Wegwijs
Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)

Openingstijden
De tentoonstelling TEDDY & BEER loopt van 18 oktober 2018 tot en met 1 september 2019.

De toegang tot de tentoonstelling TEDDY & BEER verloopt volgens vaste tijdslots.
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Groepstarieven
Toegang
Vanaf 15 personen
Tentoonstelling TEDDY & BEER

Jongeren (2-25 jaar)
€ 5,50

Volwassenen (+25 jaar)
€ 8,50

Met het toegangsticket voor TEDDY & BEER kan je ook alle permanente zalen van het museum bezoeken.
Eén begeleider gratis per groep van 15 betalende personen.
Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart.
Toegangsprijzen individuele bezoekers: zie www.natuurwetenschappen.be
Rondleiding tentoonstelling TEDDY & BEER
15 personen per gids
Rondleiding

Jongeren
€ 35

Volwassenen weekdagen
€ 62

Volwassenen WE en feestdagen
€ 75

Atelier tentoonstelling TEDDY & BEER
Per deelnemer

€ 3 bovenop toegangsprijs

Reserveren

Reserveren is verplicht voor alle groepsbezoeken. Telefoneer hiervoor naar 02 627 42 52 op werkdagen van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur of stuur een mail naar reserveringen@natuurwetenschappen.be.
Reserveren van de picknickruimte voor eigen lunchpakket: 02 627 42 52. Reserveren van het Dino Café met bestellen van
lunch en/of drank: 02 640 21 60, of catering@horeto-museum.com.

B-dagtrips

Voor een groepsbezoek aan de tentoonstelling TEDDY & BEER kun je een B-dagtrip aanvragen via http://www.belgianrail.
be/nl/vrije-tijd/b-dagtrips-schoolgroepen.aspx of 02 528 28 28. Je krijgt dan een voordelige prijs voor de combinatie
treintoegang. Schoolgroepen die met een B-dagtrip wensen te komen, dienen eerst bij het museum te reserveren, vooraleer
de B-dagtrip vast te leggen!

Lunchen

Je kan gratis van onze picknickruimte gebruik maken, maar enkel na reservering via een telefoontje op 02 627 42 52 (werkdagen
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur) of via mail naar reserveringen@natuurwetenschappen.be.
Groepen die graag een lunchbox, een tussendoortje of een vieruurtje willen bestellen, kunnen terecht bij het Dino Café (geen
eigen picknick!), na reservering op 02 640 21 60 of catering@horeto-museum.com.
Op mooie dagen kunnen groepen ook vrij gebruik maken van de picknicktafels in de museumtuin, naast de parking op de
esplanade voor het museum.
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2. Plattegrond
= kinderparcours

V1

AV

podium 7

= audiovisueel

podium 6

AV

AV

= vitrinekast

= interactief

AV

V7

V6

ZONE 4
VAN BEREN EN MENSEN

podium 3

podium 6

AV

ZONE 5

ZULLEN ER MORGEN NOG BEREN ZIJN?

AV

V6
podium 3

V7

podium 5

AV

V8

podium 5

AV

V10

V9

ZONE 4
DES OURS ET DES HOMMES

podium 7

AV

V8

AV

podium 3

AV

AV

AV

AV

podium 4

AV

V9

AV

AV

podium 2

ZONE 3
DE BEREN VAN VANDAAG
AV

AV

ZONE 1

rt

kaa
V3
AV

V1

V5

AV

V2

AV

6

Teddy & beer - didactisch dossier

ZONE 5
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Ingang

V4

V10

EEN GROOT IDEE OP
TWEE CONTINENTEN

3. Bezoekersparcours TEDDY & BEER
ZONE 1 - DE OORSPRONG VAN DE TEDDYBEER
Een groot idee op twee continenten

Rond 1900 hangt het idee van de teddybeer in de lucht. Duitsland is marktleider in het speelgoed.
Mevrouw Steiff maakt er knuffeldieren, waaronder beren. Tegelijkertijd laat de president van de Verenigde Staten, Theodore Roosevelt, van zich horen: nadat hij met lege handen terugkeert van een
berenjacht in 1902, krijgt hij, om zijn gezicht te redden, een welp aangeboden om dood te schieten. Roosevelt weigert! De pers publiceert het verhaal en grapt over de beer van Theodore (Teddy):
de teddybeer. New Yorkse kooplieden Mitchom eigenen zich het verhaal én de teddybeer toe. Hun
concurrent Borgfeldt koopt 3000 teddyberen van Steiff. De start van de glorietijd van de teddybeer!

Kinderparcours

Start van het interactief parcours voor kinderen vanaf 4 jaar en hun knuffel(beer): keuze
van de taal.

ZONE 2 - ER WAS EENS … DE EERSTE BEREN
Doel

In dit deel van de tentoonstelling wordt er ingezoomd op de geschiedenis van de beren. Aan de hand van fossielen komt je als bezoeker meer te weten over de voorouders van de beren en leer je de huidige stamboom
kennen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de relatie tussen mens en beer in de prehistorie: de jacht op
beren, het gebruik van berentanden als versiering en de plaats van de beer in de prehistorische kunst.

2.1. De eerste beren

Stamboom

De vroegste sporen van de Ursidae, de familie der beren, zijn bijna 35 miljoen jaar oud. Dit was het moment
waarop hun tanden op een andere manier begonnen te evolueren dan die van andere roofdieren: ze werden
breder en stomper en dus meer geschikt voor omnivoor bestaan. Deze eerste beren ontstonden in Azië en
verspreidden zich snel over Europa en Noord-Amerika. Beren zijn verwant met honden, maar ook met dassen,
wasberen en zelfs met zeehonden.

				Familiegeschiedenis

De geschiedenis van de huidige beren wordt weergegeven aan de hand van
een boom. De eerste twee aftakkingen leiden naar de reuzenpanda en de
brilbeer. Later ontspringen vijf takken waar zes van de acht nu levende soorten uit voortkomen. De ijsbeer is nog niet zo lang geleden van de bruine beer
afgesplitst.

Teddy & beer - didactisch dossier
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Een tandenkwestie

De oudste bekende fossiele oerberen, zoals Filholictis, leefden 33 miljoen jaar geleden. Ze waren hoofdzakelijk
alleseters, maar hun kiezen waren nog messcherp en puntig, zoals bij vleeseters. De huidige beren hebben
brede platte kiezen, die beter aangepast zijn aan hun hoofdzakelijk plantaardige voedingswijze.

V1

Halve kaak van Filholictis filholi (afgietsel)
33 miljoen jaar oud
Fosforietafzetting in de Quercy
Halve kaak van een bruine beer
Het heden

Voorstellingen van oerberen

Deze uitgestorven beren worden hier op ware grootte weergegeven. De teruggevonden fossielen zijn vaak zeer
onvolledig, meestal vindt men enkel kaken en schedels en deze geven slechts een idee van hun grootte. Hun
reconstructie in detail is dus giswerk.

Kinderparcours - Luister naar mijn verhaal

Filholictis filholi
3D33 miljoen jaar oud
reconstructies
Frankrijk

De Filholictis filholi is 33 miljoen jaar oud en enkel zijn kaken werden teruggevonden. Ze zijn echter zeer interessant, want ze tonen ons dat deze eerste
beren zich reeds aan het “despecialiseren” waren. Hun dieet verschoof van
een strikt carnivoor dieet naar een breder dieet. We weten niet hoe hij eruitzag. Deze reconstructie is slechts een vermoeden.
3D reconstructies

Kinderparcours - Luister naar mijn verhaal

Ursavus tedfordi
8 miljoen jaar oud
China

Het genus Ursavus omvat de laatste gemeenschappelijke voorouders van alle huidige berensoorten, behalve
de reuzenpanda. Ursavus tedfordi leefde 8 miljoen jaar geleden en is hiermee de recentste soort van dit genus.
Zijn tanden lijken op die van een hedendaagse beer: zo zien we hoe beren geleidelijk aan omnivoren werden.

Kinderparcours - Raad hoe ik eruitzag

Ailuropoda microta
2,5 miljoen jaar oud
China

Ailuropoda microta wordt soms de pygmeereuzenpanda genoemd. Zijn schedel is kleiner dan die van de huidige reuzenpanda. Zijn tanden zijn duidelijk van een planteneter en reeds aangepast om bamboe te eten.

Kinderparcours - Kan je brullen zoals ik?

Arctodus simus
28 000 jaar oud
Noord-Amerika

Arctodus simus behoorde tot de kortsnuitberen, de tak waaruit de brilbeer voortkomt. Hij verscheen 1,5 miljoen
jaar geleden en stierf 11 000 jaar geleden uit. Lang werd gedacht dat deze kolos, die meer dan 1000 kg woog
en rechtstaand groter was dan 3,4 meter, een verschrikkelijk roofdier was. Maar zoals de meeste beren was hij
waarschijnlijk een alleseter.
8
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Schedels
V2

Ursavus tedfordi (afgietsel)
8 miljoen jaar oud
China
Ailuropoda microta (afgietsel)
2,5 miljoen jaar oud
China
Arctodus simus (afgietsel)
28 000 jaar oud
Noord-Amerika

schedels van voorouders van beren

AV

De geschiedenis van de berenfamilie

2.2 De holenbeer
Ongeveer 150 000 jaar geleden verscheen de holenbeer in Europa. Hij is geen voorouder van de bruine
beer. Beide soorten stammen af van de Etruskische beer en leefden bovendien naast elkaar. Zoals veel
grote prehistorische dieren overleefde de holenbeer de klimaatsveranderingen van de laatste millennia niet.
Hij stierf ongeveer 28 000 jaar geleden uit.

Kinderparcours - Luister naar mijn verhaal
U
rsus
spelaeus
3Dreconstructies 28 000 / 150 000 jaar geleden
De holenbeer leek op een bruine beer, maar was zwaarder en groter. Hij woog tot 500 kg en wanneer hij
rechtstond, was hij tot 3 meter hoog.
Podium 1

Skeletten holenbeer
Ursus spelaeus (Holenbeer)

Rechtopstaand volwassen dier

Ursus spelaeus (Holenbeer)
Volwassen dier
Grot van Goyet, België

Holenberen uit de grot van Goyet

AV

Ursus spelaeus (Holenbeer)
Jong dier
Grot van Goyet, België

Wat de schedels ons vertellen

Teddy & beer - didactisch dossier
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2.3 Eerste ontmoetingen
In Europa leven mensen en beren al bijna 400 000 jaar samen. Neanderthalers en Homo sapiens leefden in
dezelfde tijd als holenberen en bruine beren. Maar we hebben weinig informatie over de relaties tussen mens
en beer! Mensen maakten niet vaak jacht op beren, maar aten soms wel berenvlees. Ze kleedden zich in berenvachten en maakten sieraden en werktuigen van tanden en een zeldzame keer van beenderen. Het staat nog
steeds ter discussie of een cultus van de holenbeer al dan niet heeft bestaan.

De afgebeelde beer
V3

Vandaag zijn er slechts 80 prehistorische voorwerpen bekend die een beer voorstellen, als een beeldje of als
een gravering. Daartegenover zijn er duizenden dergelijke voorstellingen van paarden of bizons.
Beer in gebakken klei (reconstructie)
23 000 jaar oud
Dolni Vestonice, Tsjechië
Op een dierenrib gegraveerde berenkop (reconstructie)
15 000 jaar oud
Grotte des Harpons, Frankrijk
Twee gegraveerde beren (reconstructie)
15 000 jaar oud
Grotte de la Marche, Frankrijk
Gegraveerde beer (reconstructie)
12 000 - 18 000 jaar oud
Grotte de La Colombière, Frankrijk

gegraveerde beer

Op grotwanden (foto’s)

In de rotskunst zijn ongeveer 70 geschilderde of gegraveerde voorstellingen van beren bekend. Hier zie je er
enkele …
In de grot van Chauvet bevinden zich de oudste tot nu toe gekende grotschilderijen van beren! Kijk maar goed:
met het reliëf van de grotwand gaf de kunstenaar volume aan de lichamen.
Rode lijntekening van drie beren
30 000 jaar oud
Grot van Chauvet, Frankrijk
Is deze beer gevlekt? Verwond? Vermagerd na zijn winterrust? Veel kenners hebben hun mening: sommigen
denken zelfs dat het geen beer maar een hyena is. En kijk hier: onder de panter rechts liet een beer een afdruk na.
Rode lijntekening van een gevlekte beer
32 000 jaar oud
Grot van Chauvet, Frankrijk
Deze twee beren zonder kop – misschien een moeder met haar welp – lijken enigszins op ijsberen. Maar in
Zuid-Europa waren er nooit ijsberen, zelfs niet in het hartje van de ijstijd!
In het zwart gegraveerde tekening van twee beren
12 000 - 17 000 jaar oud
Grot van Ekain, Spanje
Het silhouet van deze vrij zware beer volgt de vorm van de kalkafzetting op de grotwand. Hierdoor wordt het
volume van het dier meer uitgesproken, vooral bij zijn achterlijf.
Zwarte lijntekening van een beer
12 000 - 18 000 jaar oud
Grot van Santimamiñe, Spanje
In deze grot kunnen de kinderen prehistorische schilderijen van beren vinden. Vinden ze het schilderij, dan
wordt het belicht.
10
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Kinderparcours - Zoek de berenschilderijen in de grot!

de grot

De juwelierbeer

De prehistorische mens maakte soms “juwelen” met beenderen en tanden van
beren.

V4

Sieraad van tanden van een holenbeer en een holenleeuw
Holenbeer
12 000 - 17 000 jaar oud
Abri Duruthy, Frankrijk
De tand van de leeuw is de tweede links.
Kralen vervaardigd uit berenbot
Holenbeer
32 000 - 34 000 jaar oud
Grot van Gargas, Frankrijk
Gegroefde hoektand van een beer
Holenbeer
25 000 - 28 000 jaar oud
Grot van Gargas, Frankrijk

de juwelierbeer

Ingekerfde berenrib
Bruine beer
15 000 - 20 000 jaar oud
Grotte Rochefort, Frankrijk

Hoe geraak je aan een beer?

Veel mensen denken dat prehistorische mensen vaak op berenjacht gingen, maar dat is niet zo. Soms achtervolgden ze zwakke dieren of vingen ze hen in een val, maar meestal namen ze genoegen met dode beren.

Jachttypes

• Verzamelen van beenderen en tanden van beren
• Jagen op beren tijdens hun winterrust

Berenjacht

Als je goed kijkt, zie je een vuursteenschilfer in deze wervel. Die is afgekraakt van een speerpunt die erin bleef
steken. Het been werd beschadigd bij de inslag. Volgens de hier uitgebeelde hypothese werd het dier door een
mens gedood.

Teddy & beer - didactisch dossier
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V5

Wervel van een beer
Holenbeer
98 000 jaar oud
Grot van Hohle Fels, Duitsland
Speerpunten in vuursteen
29 000 jaar oud
Grot van Hohle Fels, Duitsland
Schedel van een holenbeer op een grote steen (schildering)
Holenbeer
32 000 jaar oud
Grot van Chauvet, Frankrijk

Gebruik van de huid en voedsel: geen verspilling

De krassen op verschillende beenderen van beren tonen aan dat mensen in de prehistorie veel van de beer
gebruikten. Het zijn tienduizend jaar oude sporen van vuurstenen werktuigen. Mensen lieten ze achter op de
ribben bij het afsnijden van het vlees, en op de vingerkootjes en de schedel bij het afhalen van de pels. Zulke
sporen zijn echter zeldzaam.
Schedelfragment van een beer
Holenbeer
28 000 jaar oud
Grot van Hohle Fels, Duitsland
Vingerkootje van een beer
Bruine beer
35 000 jaar oud
Abri Castanet, Frankrijk
Ribben van een beer
Holenbeer
36 000 - 39 000 jaar oud
Grot van Font-de-Gaume, Frankrijk
Berenhoektanden om scherven te bewerken
30 000 jaar oud
Grot van Mouthiers-sur-Boëme, Frankrijk
ribben van een beer

Interactief - Opgravingsterrein: graaf zelf een site op en bekijk wat je vindt.
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ZONE 3 - DE BEREN VAN VANDAAG
Doel
Beren zijn makkelijk te herkennen aan een aantal kenmerken. In deze zone kom je te weten welke kenmerken
ze zo uniek maken, wat ze graag eten, of ze al dan wel een winterslaap houden, hoeveel welpen ze krijgen en
of ze al dan niet op twee poten kunnen lopen. Dompel je zelf onder in het leven van de hedendaagse beren!

3.1 Fantasieberen
De fantasiewereld kent enkele beroemde beren, die allemaal - min of meer – gebaseerd zijn op bestaande
soorten.
• Winnie de Poeh (Amerikaanse zwarte beer, Noord-Amerika)
• Baloo (Lippenbeer, India)
• Paddington (Brilbeer, Zuid-Amerika)
• Kung Fu Panda (Reuzenpanda, China)

3.2 De beren wie zijn ze?

Kinderparcours - Vergelijk je teddy beer met de acht beren en tik met de badge als ze bepaalde

kenmerken delen

1. Reuzenpanda

Ailuropoda melanoleuca
Midden-China
1,20 - 1,80 m / 70 - 125 kg
Bamboescheuten en -bladeren
Dit dier met zijn typisch wit-zwarte pels ken je vast. Het is natuurlijk de reuzenpanda! Maar wist je dat
tot nu toe geen enkel onderzoek uitwijst waar dit bonte patroon vandaan komt? De ‘katbeer’, zoals
de Chinezen hem noemen, is een planteneter die vrijwel alleen maar bamboe lust. Vandaag komt hij
alleen nog in enkele Chinese berggebieden voor; hiermee is hij de meest bedreigde van de huidige
berensoorten.

2. Lippenbeer

Melursus ursinus
Indisch subcontinent
1,40 - 1,90 m / 50 - 145 kg
Termieten, mieren, vruchten

Teddy & beer - didactisch dossier
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De lippenbeer heeft een zwarte warrige huid en een witte borstvlek. Zijn naam dankt hij aan zijn lange lippen,
waarmee hij termieten en mieren opzuigt. Met deze speciale techniek slikt hij in één dag kilo’s insecten in. Lang
geleden zette hij met zijn lange klauwen wetenschappers op een vals spoor: ze dachten dat hij met de luiaard
verwant was.

3. Maleise beer

Ursus malayanus
Volwassen mannelijk dier en jong
Zuidoost-Azië
1 - 1,50 m / 30 - 80 kg
Insecten, vruchten, honing, soms kleine dieren en eieren
De Maleise beer is de kleinste berensoort. Zijn heel kortharige pels is zwart, met op zijn borst een
oranje vlek. Hij eet honing en insecten: zijn lange kromme klauwen, zijn forse hoektanden en zijn lange
tong komen hiervoor goed van pas. De Maleiers noemen deze uitstekende klimmer “hij die graag hoog
boven de grond zit”. Bij ons staat hij ook als honingbeer bekend.

4. Aziatische zwarte beer  

Ursus thibetanus
Oost-Azië
1,10 - 1,90 m / 35 - 200 kg
Wortels, bladeren, vruchten, noten, insecten, honing, zoogdieren
Zie je de witte halvemaan op zijn zwarte pels? Die vlek lijkt op een … kraag! Daarom noemen ze hem
ook de kraagbeer. Zijn pels is kort en zacht, uitgenomen op zijn schouders en nek. Hij eet hoofdzakelijk
planten en klimt in bomen op zoek naar voedsel of om te rusten.

5. Brilbeer  

Tremactos ornatus
Andesgebergte (Zuid-Amerika)
1,30 - 1,90 m / 60 - 175 kg
Vruchten, bladeren en wortels, soms insecten en kleine zoogdieren
De brilbeer heeft een donkere pels en rond zijn ogen twee crèmekleurige kringen, die hem zijn naam
verschaffen. Ornatus betekent ‘versierd’ in het Latijn. Hij is hoofdzakelijk een planteneter en klimt in
bomen waar hij zich voedt met bladeren, knoppen, vruchten … Hij bouwt ook nesten, waarin hij kan
rusten. Het is de enige berensoort in Zuid-Amerika en is er bovendien zeer zeldzaam en sterk bedreigd.

6. Amerikaanse zwarte beer

Ursus americanus
Noord-Amerika
1,20 - 1,90 m / 40 - 225 kg
Wortels, bessen, insecten, vissen, honing, zoogdieren, karkassen
De Amerikaanse zwarte beer is … zwart, maar dat niet alleen! Hij kan ook rossig, bruin, zilvergrijs, beige,
crèmekleurig of wit zijn of zelfs een blauwachtige glans vertonen. Als alleseter past hij zijn dieet aan het seizoen
en zijn milieu aan. Van de hele familie is de Amerikaanse zwarte beer, ook wel baribal genoemd, er het best aan
toe: het aantal individuen van zijn soort is twee- tot driemaal zo hoog als dat van alle andere berensoorten samen.

7. IJsbeer

Ursus maritimus
Noordpoolgebied
1,80 - 2,80 m / 150 - 650 kg
Zeehonden, soms andere zeezoogdieren
De ijsbeer is aan het hoge noorden aangepast: zijn geelwitte pels werkt als camouflage, zijn dikke vacht
vormt een isolatielaag tegen de kou en zijn zwarte huid slorpt de warmte op. Hij is het grootste landroofdier;
hij eet veel zeehonden, maar geen vissen! Hij trekt veel rond: duizenden kilometers per jaar, over land, in het
water en op ijsschotsen.
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8. Bruine beer

Grizzlybeer

Ursus arctos
Ursus arctos horribilis
Noord-Amerika, Europe, Nabije Oosten, De grizzlybeer is een van de talrijke ondersoorten van de
Azië 41
bruine beer. Hij leeft in Noord-Amerika en is veel groter dan
1,50 - 2,80 m / 80 - 550 kg
de bruine beren in Europa. Oudere beren krijgen zilvergrijze
Grassen, wortels, bessen, noten, honing, haren: zo komt de grizzlybeer aan zijn naam.
vissen, insecten, zoogdieren .
Deze beer ken je zeker: hij leeft immers in
Europa, onder andere in de Pyreneeën, maar ook in Noord-Amerika en Azië. De kleur van zijn pels
varieert van lichtbeige tot donkerbruin. De bult op zijn rug bestaat uit spieren en vet. Als een echte opportunist eet hij allerlei voedsel en past hij zijn dieet aan de omgeving en het seizoen aan.

Kinderparcours - Heb je jouw teddy goed vergelekenmet deze acht, dat kom je op het scherm
te weten wat voor beer je teddy is.				
AV

Groot scherm
Waar leven de beren?

3.3 Een kleine maar verspreide familie
Alles over beren

Zou je een beer herkennen? Dat zal wel, want ze hebben wel een familietrekje. Maar tussen de kleine Maleise
beer en de indrukwekkende ijsbeer zit een verschil van enkele honderden kilo’s! De mannetjesberen zijn bovendien vaak veel groter dan de wijfjes van dezelfde soort. Beren komen bijna over het hele noordelijk halfrond
voor: van het pakijs tot het woud, van de kust tot in de bergen … Maar het territorium van sommige soorten is
heel beperkt. Ten zuiden van de evenaar komen alleen de brilbeer en de Maleise beer voor. Valt het je op dat
er in Afrika vandaag geen beren meer leven?

Alle beren hebben
1. ronde oren 				
2. een lange snuit 			
3. een gedrongen lichaam 			

Kaart
Waar leven de beren?

4. korte stevige ledematen
5. een korte haast onzichtbare staart
6. goed ontwikkelde klauwen

bruine beer

ijsbeer

aziatische

zwarte beer

amerikaanse
zwarte beer
reuzenpanda
brilbeer

lippenbeer

maleise beer

Teddy & beer - didactisch dossier
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3.4 Roofdieren? Ja, maar...
In de systematiek behoren de beren tot de orde van de roofdieren of Carnivora. Maar het zijn geen overtuigde
vleeseters, want ze eten (bijna) alles: vruchten, bladeren, wortels, insecten, vissen, grote en kleine zoogdieren
… en natuurlijk ook honing: dat is dus geen fabeltje! Met hun fijne neus ruiken deze opportunistische alleseters
karkassen van kilometers ver. En ze onthouden bijster goed waar ze veel voedsel kunnen vinden. Sommige
beren hebben heel gespecialiseerde voedingseisen: ofwel alleen bamboe, ofwel vooral zeehonden, ofwel vooral insecten!

Vier schedels: elk hun menu

V6

Kinderparcours - Geef de beren hun

lievelingskost

Reuzenpanda
Podium 3

Kijk goed naar de voorpoten van de panda: naast de duim
zie je een zesde ‘vinger’. Deze kan hij tegenover de andere
vingers zetten. Het is een verlenging van het polsbeen.
Hiermee pakt hij de bamboestengels beet en houdt ze vast
om ze te pellen. Waarschijnlijk kon hij oorspronkelijk met die
vinger makkelijker in de bomen bewegen.
- Voorpoot van een panda (afgietsel)
- Pandakeutels
  (20 kg per dag)

V7
AV

Groot scherm
Wat eten de beren?

voorpoot van een panda en keutels

3.5 Berenslaap  
De winter betekent voedselschaarste: geen vruchten, bladen of zaden. Sommige beren gaan dan
maar diep in een hol slapen, zodat ze niet verhongeren of kou lijden. Ze laten hun lichaam trager
werken en verbruiken zo 75% minder energie. Tijdens hun maandenlange winterrust eten ze niet en
ontlasten ze zich evenmin. Maar het is geen echte winterslaap, want hun lichaamstemperatuur daalt
bijna niet en hun hersenen blijven actief. Bij gevaar of bij een korte dooi kunnen ze wakker worden,
bewegen en buiten voedsel halen.
- Houden alle beren een winterrust? Bekijk het met de schuifpanelen
Interactief - Beren zijn geen marmotten. Raak de platen aan om de temperatuursverschillen
te voelen
- tragere hartslag

Kinderparcours - Vind de goede schuilplek voor de winter
Kinderparcours - Luister naar de hartslag van een beer
De winterrust van beren is niet hetzelfde als de winterslaap van een zevenslaper of een marmot. Deze laatstgenoemden zinken weg in een diepe slaap en worden pas wakker bij mooi lenteweer: ze houden een winterslaap.
De beer blijft toch wat actief en wordt vlug klaarwakker indien nodig: hij houdt een winterrust.
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Podium 4

Een hol voor de winter
In de winter schuilen beren niet in een grot, maar in een hol dat ze onder een rots of een boom graven. Ze gaan
dan met hun rug naar de uitgang liggen, op een bed van bladeren en takken. Zo houden ze de vochtigheid buiten
en behouden ze hun warmte.

Kinderparcours - Ga het hol binnen en kijk of er babybeertjes zijn.

3.6 Minibeertjes
Pasgeboren welpjes lijken niet op wat je van een beer verwacht. Het zijn geen
schattige haarbolletjes, maar piepkleine naakte en blinde wezentjes. Ze zijn
bijlange nog niet ontwikkeld. De moederbeer kan immers niet lang drachtig zijn,
want zij haalt tijdens haar winterrust haar energie uit haar voedselreserves, en

Bruine beer in winterrust

Podium 5

die zijn niet onuitputtelijk!
De beertjes blijven nog enkele maanden in het hol waar ze geboren zijn. Het is er veilig en warm. Hun moeder
zoogt ze en likt ze veelvuldig. Naargelang de soort blijven ze een of twee jaar onder moeders hoede, waarna
ze zelfstandig uit de voeten kunnen.

Bruine beer van vier maanden
Volwassen bruine beer
Pasgeboren bruine beer
AV

Zijn er babybeertjes?

Bruine beer met jongen

3.7 Niet zo lomp als je denkt
V8

Beren lopen op vier poten met hun poten plat op de grond gedrukt: het zijn zoolgangers. Hun nogal korte poten
ondersteunen een vrij zwaar lichaam, wat ze een indrukwekkend silhouet bezorgt. Met zo’n houding zijn ze heel
stabiel, zodat ze gemakkelijk rechtop kunnen staan.
Ze zien er misschien wel plomp uit, maar beren zijn beweeglijke dieren. Ook
al nemen ze korte passen, toch lopen ze snel. Het zijn goede zwemmers en
topklimmers. Ze zijn zowel ‘handig’ met hun voor- als achterpoten.
Linkerachterpoten van een beer, een wolf en een hert
Beren steunen met hun voetzool op de grond: het zijn zoolgangers. Wolven
steunen op hun tenen en vingers: het zijn teengangers. Herten steunen op
hun nagels, dus hun hoeven: het zijn hoefgangers.

zoolganger

teenganger

hoefganger

Afdrukken van de linkerachterpoot van een beer, een wolf en een hert
Op de pootafdruk van de beer zijn de hiel, de zool, de vijf tenen en de stevige klauwen duidelijk zichtbaar. De pootafdrukken van de wolf en het hert
zijn helemaal anders: alleen de tippen van de poten laten een spoor achter.
Rennen hoeft niet | Topklimmers | Rechtop, maar niet tweevoetig |
Behendigheid
Ijsbeer, 2 bruine beren

afdruk van een berenpoot

Teddy & beer - didactisch dossier
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Kinderparcours - Speel even beer, doe hem na voor het grote scherm.

Podium 6

Ze klimmen, ze rennen, ze zwemmen
AV

Audiovisueel (twee schermen)
Op zoek naar beren

houdingen

ZONE 4 - VAN BEREN EN MENSEN
Doel
Beren en mensen leven al duizenden jaren in elkaars buurt. Door hun mensachtige kenmerken, hun tijdelijk
verdwijningsact in de winter, hun kracht en hun wild karakter, vormen beren de perfecte inspiratiebron voor
mythes, legendes, bijgeloof, feesten … In Europa is onze verhouding met de bruine beer voortdurend geëvolueerd. We aanbaden hem, daarna maakten we er jacht op, om hem vervolgens belachelijk te maken. Uiteindelijk gaven we hem eerherstel. Maar hij is ons altijd blijven fascineren.

4.1. Niet ver van ons: de Pyreneeën
Op wereldschaal is de bruine beer niet bedreigd, maar in de Pyreneeën dreigt hij te verdwijnen. Als Frankrijk
wil dat de beren er blijven leven, dan moet het nog veel inspanningen leveren om alle lokale spelers op één lijn
te krijgen! Vandaag leven er ongeveer dertig beren in de Pyreneeën. Maar het scheelde niet veel of ze waren
helemaal verdwenen: in 1995 waren er maar vijf meer! Om de populatie in stand te houden, werden er in 1996,
2006 en 2016 bruine beren uit Slovenië geïntroduceerd.
Op 1 november 2004, tijdens een klopjacht op everzwijnen, schoot een jager Canelle neer. Ze was toen 15 jaar.
Haar dood wekte veel beroering: ze was immers de laatste autochtone wijfjesbeer. Cannellito, haar 8 maanden
oude welp, overleefde. Nu zijn hij en zijn vader Néré de enige beren in de westelijke Pyreneeën.
Palouma werd op 25 april 2006 in Slovenië gevangen en daarna met een gps-halsband vrijgelaten in de HauteGaronne. Ze vestigde zich al gauw in de bergen van de Luchonnais, een gebied op de grens tussen de departementen Hautes-Pyrénées en Haute-Garonne. Op 25 augustus 2006 viel ze van een steile helling en was ze
op slag dood.
De dochter van Pollen en Pyros, twee beren uit Slovenië stierf toen ze zes maanden oud was, zonder duidelijke
oorzaak. Bijna één op twee welpen sterft in zijn eerste levensjaar: dit hoge sterftecijfer is een natuurlijk fenomeen.
AV
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Verborgen camera’s in de Pyreneeën
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Opgezette bruine beren uit de Pyreneeën
Podium 7

Cannelle

1989 – 2004
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
0,72m/2,28m – 80 kg
Wijfje

Palouma

2002 – 2006
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
0,73m/1,97m – 83 kg
Wijfje

Welp van Pollen
Cannelle

2011 – 2011
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
Wijfje – 0,70m/0,40m – 5 kg
De ONCFS, de Franse dienst voor het jacht- en wildbeheer, nam deze beelden op om de berenpopulatie in de
Pyreneeën op te volgen. De bomen waartegen de beren zich schuren, werden ingestreken met terpentijn, een
stof die beren aantrekt. Die beren laten er haartjes achter, waardoor elk individu geïdentificeerd kan worden.

Kinderparcours - Blijven er nog veel beren over? Bekijk hun aantallen op het schermpje

Teddy & beer - didactisch dossier
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Berenstatus in Europa

Er leven ongeveer 50 000 bruine beren in Europa. Helaas gaan mensen en beren niet altijd goed samen. Zo
moeten ze vaak hun leefgebied delen en met hun activiteiten hinderen ze elkaar. In sommige streken worden
beren min of meer getolereerd en zelfs beschermd; in andere worden ze eerder economisch benut.

De Pyreneeën, Frankrijk (ongeveer 30 beren)
Zie uitleg bij Niet ver van ons: de Pyreneeën.

Cantabrisch gebergte, Spanje (ongeveer 170 beren)

De schapenkuddes zijn hier kleiner dan die in de Pyreneeën. De herders bewaken ze onophoudelijk, zodat ze
weinig last hebben van beren. Imkers hebben meer problemen, want beren zijn verlekkerd op honing en bijenlarven. Ze beschermen daarom hun bijenkasten met een elektrische hek of een metalen harnas.

Abruzzen, Italië (ongeveer 50 beren)

Het Nationaal Park Abruzzo in Italië is een van de laatste toevluchtsoorden voor de beren van het schiereiland.
Hier worden ze beschermd en opgewaardeerd. De dieren laten zich gemakkelijk zien: ze hebben zoveel succes
bij de toeristen dat het bezoek beperkt moet worden. De mensen van de streek zijn trots op hun beren: je ziet
ze overal afgebeeld.

Trentino, Italië (ongeveer 40 beren)

Net zoals in Frankrijk is de soort gered door de invoer van Sloveense beren. Omstreeks 2000 zijn er, bij de drie
overlevende oorspronkelijke beren, tien beren bijgekomen. Nu neemt het aantal beren toe: zowel wetenschappers als inwoners vinden het een geslaagd experiment.

Dinarische Alpen, Slovenië (ongeveer 500 beren)

In Slovenië doen zich weinig conflicten voor tussen mensen en beren, hoewel het dichte buren zijn. Beren
komen zelfs in de dorpen naar voedsel zoeken. Maar de plaatselijke bevolking is die beren al altijd gewoon
geweest en houdt er rekening mee. Bovendien worden dieren die te gevaarlijk zijn, door een goed geregelde
jacht uitgeschakeld.

De Karpaten, Roemenië (en Slowakije, Polen en Oekraïne) (ongeveer 7000 beren)

Het Karpatengebergte is met haar ongerepte natuur en rijke biodiversiteit, een unieke plek in Europa. Het is de
thuisbasis voor de helft van de Europese bruine beren, ze leven er naast wolven en lynxen.

4.2. Is er een toekomst voor de beren?
Het lijkt alsof beren een enorm gebied voor zich hebben. Maar door toedoen van de mens is hun leefruimte
verbrokkeld, aangevreten of verwoest. Het gevaar komt van alle kanten: landbouw, bosbouw, stedenbouw,
stroperij, vervuiling, klimaatopwarming … Vandaag zijn alle acht berensoorten beschermd en zes zijn met uitsterven bedreigd. In West-Europa is de bruine beer zo goed als uitgestorven: hij overleeft alleen nog in enkele
gebergtes.
Is er hoop voor de reuzenpanda?
Hoewel hij strikt beschermd wordt, blijft de reuzenpanda de meest bedreigde berensoort. Mensen rooiden zijn
bamboewouden en de panda zocht toevlucht hoog in de bergen, waar hij nu alleen in geïsoleerde groepjes
voorkomt. Maar volgens de Chinese overheid neemt het aantal reuzenpanda’s al enkele jaren toe, dankzij een
herbebossingsbeleid en de inrichting van ecologische corridors. Ook worden er veel pandaatjes in gevangenschap geboren. Maar het blijft moeilijk ze in het wild te laten overleven.
Het leven van een zwarte beer door een roze bril?
Zwarte beren zijn twee keer zo talrijk als alle andere beren samen. Sommige populaties worden echter bedreigd
door o.a. de jacht. Toch blijft hun aantal toenemen, dankzij verschillende gecombineerde acties: het creëren van
beschermde gebieden, beperking van de jacht, herintroductie, herbebossing ...
De ijsbeer begeeft zich op dun ijs
De situatie van de ijsbeer is verbeterd dankzij de strenge jachtbeperkingen uit de jaren 1970. Maar vandaag
houdt het smelten van het pakijs de beren weg van de zeehonden waar ze zich mee voeden. En andere bedrei-
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gingen loeren om de hoek: exploitatie van olie, gas of mineralen, groei van het zeevaartverkeer, concentratie
van verontreinigende stoffen in de voedselketen, ...
Bittere ernst voor de Aziatische zwarte beer
Het totaal aantal Aziatische zwarte beren is er in de afgelopen 30 jaar met 40 % op achteruitgegaan. De soort
wordt ernstig bedreigd door de vernietiging van zijn leefomgeving en door de jacht. Daarenboven, hecht de
Aziatische geneeskunde veel belang aan de talrijke krachten van de gal van de beer. Daarom wordt deze vaak
gevangen genomen en in dieronwaardige omstandigheden vastgehouden. Gelukkig wordt hiertegen steeds
meer gestreden.

4.3. De beer wordt overheerst
Tijdens de oudheid wekte de beer angst, respect en bewondering op. Hij werd
geassocieerd met krijgers en andere krachtige figuren. Dat veranderde in de middeleeuwen. Met de verspreiding van het christendom, werden figuren van heidense culten in diskrediet gebracht, en de beer werd gezien als de verpersoonlijking van het kwade. Het waren gevaarlijke wezens die mensen bedreigden, ze
werden gedemoniseerd en meedogenloos uitgeroeid. Uiteindelijk werd de beer
een bespottelijk dier op de foor of een uitvoerder van circusnummertjes.

Kinderparcours - Oei, je knuffelbeer is gevangen! Wat kan er met

hem gebeuren?

Op berenjacht

De beer moet het ontgelden en alle middelen zijn goed om hem uit te roeien:
drijfjacht, vergif, vallen … Een wildklem was hiervoor een geschikte uitvinding: om
een beer te vangen moest je nu niet meer op hem jagen of met hem vechten. Dit
soort val, dat een dier zwaar verwondt maar niet doodt, is sinds 1991 in Europa
verboden.
Beren in het circus
AV

Beren in het circus

Omdat beren zo handig zijn, waren ze zeer gegeerd als circusdieren. Ze konden rechtop lopen, dansen, een stok of een
ander voorwerp hanteren. Het publiek genoot en stond verbaasd van hun kunsten, maar het was wel ten koste van de
beren zelf.

Druk op de knop en zie een origineel circusnummer!

V9

Berenklem (ijzer)
19e eeuw

De laatste beer van Zwitserland
De “beschaving” houdt niet van de beer. In de loop der eeuwen was de berenjacht zo erg dat de Europese populaties ernstig uitdunden. Sinds het jaar
duizend leven er op de Britse eilanden geen beren meer. In België verdween
hij in de 12e eeuw. In Zwitserland werd de laatste beer in 1904 neergeschoten.

		

Foto
Jagers dragen de laatste beer van Zwitserland

					1904
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Het saaie leven van een beer in gevangenschap
Vanaf de 12e eeuw werd de beer in Europa niet langer meer beschouwd als een ontembaar wezen van het
woud. Geketend en gemuilkorfd, moest hij dansen op kermissen en markten. Hij werd bespot en belachelijk
gemaakt. Het leven van de circusbeer is beter, maar is het daarom minder vernederend? Het lot van de
beren in dierentuinen is zeer variabel, sommige hebben het beter dan andere. Maar een gevangenis, zelfs
in goud verguld, blijft een gevangenis. En wat met het verschrikkelijk lot van sommige Aziatische zwarte
beren? De traditionele geneeskunde verleent vele deugden aan de gal van de beer, waardoor de beer er
wordt gevangengenomen en opgesloten in veel te kleine kooien. Twee maal per dag wordt een buis in hun
keel geduwd tot in hun galblaas om er de gal uit te halen.

De dierentuin van Brussel – De berenkooi

AV

Van 1851 tot 1880, was het Leopoldpark – naast het Museum – de dierentuin van Brussel. De “berenkuil”,
met als vedette de beer Martin, viel in goede aarde bij het brede publiek. Martin klom vrijwillig in de boom, die
centraal in zijn kooi stond, onder het luide applaus van de bezoekers. Maar het einde is triestig: het beheer
van de dierentuin was wankel en na het faillissement van 1880 wilde niemand Martin kopen ... die ter plekke
in ellendige toestand werd neergeschoten.

Slideshow: de beer gedomineerd

4.4. De bewonderde beer
In de middeleeuwse legendes was de Keltische koning Arthur zo sterk als een beer! In de oudheid stelde
dit erg bewonderde dier macht en oppergezag voor. De beer komt op veel wapenschilden voor. De bezitter
eigent zich zo symbolisch de aan de beer toegeschreven eigenschappen toe: kracht, macht en moed. Zo
stelt een provincie of een stad dat er – net zo min als met een beer – niet mee te sollen valt … Aan het begin
van de 20ste eeuw begonnen de mensen beren minder wild, of althans minder gevaarlijk, te vinden. Toen de
knuffelbeer geboren werd, werden beren zelfs een symbool van zachtmoedigheid en tederheid.

Kinderparcours - Je knuffelbeer is de held van de tentoonstelling: plaats hem op zijn troon
AV

Over beren gesproken
Beren in de Romeinse arena

V10

De gevaarlijkste dieren van het Romeinse rijk vochten in arena’s met gladiatoren of terdoodveroordeelden. De
beren konden zowel uit Afrika komen als uit Germanië. Er bestonden zelfs gespecialiseerde berenhandelaars!
Kleine totempaal van de Haida
19e eeuw
Argilliet
Nanoek, de beer van de Inuit
De ijsbeer is een uiterst belangrijke figuur in de mythologie van de Inuit. Niet
alleen is hij eersteklas jachtwild, maar ook de stamvader van de mensen en
een beschermgeest. Hij is de wijze die toont hoe je in barre omstandigheden
overleeft.
Tupilak, een geest met berenkop
20e eeuw
Ivoor

vitrinekast 10
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Speelgoed, jachtdoel
20e eeuw
Sculptuur in drijfhout

Iyomante, de ceremonie van de geest van de beer

De beer speelt een hoofdrol in de religie van de Aino, een volk dat in Japan leeft. De Aino danken de geest
van de beer door een beer van kleins af aan te voeden en te verzorgen en hem dan ritueel te offeren. Deze
ceremonie moet de gemeenschap beschermen en een geslaagde jacht garanderen.
Kroon van de Aino, met gebeeldhouwde berenkop
Begin 20ste eeuw
Plantenvezels, weefsel, hout
Rituele lepel om de beer te voeden
19e eeuw
Hout
Rituele schotel
Het gegraveerde vlechtwerk die de handvaten sieren, doet denken aan de kettingen die de beer in zijn greep
houden.
Hout

De kracht van de beer

Over heel de wereld en doorheen de geschiedenis hebben mensen verschillende krachten toegewezen aan beren. Door de toename in de bevolking en de industrialisatie draaide deze toekenning uit tot een nadeel voor de
beren zelf. Alhoewel de autochtone Amerikanen klauwen van beren als amuletten gebruikten kwam dit amper
voor en werden er dus weinig beren voor opgeofferd. Meer verontrustend - en een beetje belachelijk - was het
westerse geloof dat berenvet het haar op een kletskop zou doen groeien. Aan
de andere kant brengt nu het schandelijk gebruik van berengal in Oost-Azië het
voortbestaan van de Aziatische zwarte beer in gevaar.
Een halsketting van berenklauwen
Begin 19e eeuw
Berenklauwen, parels, huid en plantaardige
Potje met berenvet
Begin 20e eeuw
Keramiek
Doos van een geneesmiddel dat berengal bevat
2007
China
Association Animals Asia

De kracht van de beer

Podium 8

Berenfeesten
Berenpak voor de Diablada (Oruro, Bolivia)

Klederdracht voor het berenfeest (Arles-sur-Tech, Frankrijk)
Association Alegria

Tijdens het berenfeest in Arles-sur-Tech (Frankrijk) komen een pelsjager en zijn vrouw, la Roseta, de
dorpsbewoners redden van een afschuwelijke beer. De beer ontvoert zelfs een jonge vrouw en heeft
gemeenschap met haar. Dan doodt de pelsjager hem symbolisch. Hij scheert de beer met zijn bijl,
waarna het dier weer volledig mens wordt en de nieuwe lente aankondigt.
AV

Groot scherm

Berenpak voor de Diablada
Teddy & beer - didactisch dossier
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ZONE 5 - ZULLEN ER MORGEN NOG BEREN ZIJN?
5.1 700 teddyberen

5.2 WWF, de bruine beer en jij
In de bergen van de Karpaten leven zo’n 8.000 bruine beren. Dit is bijna
de helft van de Europese berenpopulatie. Maar zoals zo vaak verstoren
de activiteiten van de mens ook daar de habitat van de dieren. Mens en
beer leven er op gespannen voet, en de trofeeënjacht helpt hun situatie
helemaal niet vooruit.
WWF beschermt deze iconische populatie. De organisatie waakt over
de groene corridors die afzondering van de berenpopulaties moeten
voorkomen en oefent druk uit op beleidsmakers om de sportjacht op de
dieren een halt toe te roepen. Tot slot steunt WWF in Roemenië ook het
enige Europese weeshuis voor beren.
Orava, Slowakije - © Tomas Hulik / WWF
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Draag je steentje bij en steun WWF: bezoek de observatiepost buiten de
tentoonstelling en surf naar wwf.be.

Reuzenpanda

4. Infofiches beren
Wetenschappelijke naam: Ailuropoda melanoleuca
Lengte: 120 – 180 cm
Gewicht: 70 – 125 kg
Verspreiding: Midden-China
Voedsel: Bamboescheuten en -bladeren
Aantal jongen per dracht: 1 of 2, soms 3, maar meestal overleeft

slechts 1 jong

Levensduur: 30 jaar in gevangenschap

Afstamming

De reuzenpanda behoort tot de familie Ursidae en wordt ondergebracht in de subfamilie Ailuropodinae. Daarvan zijn ze nog
de enige levende vertegenwoordiger. Er bestaan in deze subfamilie twee ondersoorten: Ailuropoda melanoleuca melanoleuca of reuzenpanda en Ailuropoda melanoleuca qinlingensis of de Qinlingpanda.

Dieet

Panda’s leven bijna uitsluitend van bamboe en zijn dus herbivoren, al slaan ze een stukje vlees niet af. Dit weten we doordat
er in de maag van een reuzenpanda botten zijn gevonden van kleine dieren. Met hun sterke kaken en platte kiezen kauwen
ze 35 kg bamboe per dag. Gek genoeg is hun spijsverteringsstelsel niet ingesteld op het verwerken van bamboe, waardoor
ze tot wel 12 uur per dag aan eten besteden.

Leefgebied

De reuzenpanda leeft enkel in de bergachtige bamboewouden van Midden-China op een hoogte van 1200 tot 4000 meter.

Uiterlijk

De reuzenpanda is zeer herkenbaar door zijn tweekleurige pels en zijn ‘bandietenmasker’. Rond de ogen vind je grote zwarte
vlekken die ervoor zorgen dat hun ogen veel groter lijken dan ze werkelijk zijn. Tot nu toe heeft nog geen enkel onderzoek
kunnen uitwijzen waarom de reuzenpanda zo’n bont patroon heeft.
Als je ooit een panda bladeren van een bamboestengel hebt zien scheuren, dacht je misschien dat hij een duim had. In
zekere zin is dat ook zo: de panda houdt zijn voedsel vast met vijf korte vingers en een benig stompje – het sesambeentje –
dat als duim dienst doet. Het sesambeentje wordt een ‘valse duim’ genoemd, omdat het uit de pols groeit.

Winterrust

Vaak wordt gedacht dat alle beren een winterrust houden, zo ook bij de reuzenpanda. Er zijn geruchten dat ze een winterrust
houden, maar dit is niet bewezen en uiterst onwaarschijnlijk. Zijn voornaamste voedsel is altijd in voldoende mate aanwezig,
dus zou een winterrust niet nodig zijn. Wanneer het te koud wordt, dan zoeken ze gewoon een gebied op waar het warmer is.
Ook in gevangenschap zijn er nooit waarnemingen geweest dat de reuzenpanda een winterrust zou houden.

Wist je dat elke panda die je in een zoo kan bezoeken, eigendom is van China? Als je een panda in de zoo ziet, wordt

deze ‘gehuurd’ van de Chinese overheid. Ook wanneer er een jong in een zoo wordt geboren, moet dit na een aantal jaar
terug naar China.
Teddy & beer - didactisch dossier
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Lippenbeer

Wetenschappelijke naam: Melursus ursinus
Lengte: 140 – 190 cm
Gewicht: 50 – 145 kg
Verspreiding: Indisch subcontinent
Voedsel: Termieten, mieren, vruchten
Aantal jongen per dracht: meestal 2
Levensduur: 34 jaar in gevangenschap

Afstamming

Wanneer we kijken naar de lippenbeer zien we dat deze soort wat apart van de andere beren staat. De soort heeft een aantal unieke kenmerken die ze onderscheiden van de andere beersoorten, zoals hun opvallende lippen en hun klauwen. De
lippenbeer behoort tot de familie Ursidae en wordt ondergebracht in het geslacht Melursus.
Van het verleden van de lippenbeer weten we jammer genoeg niet veel door de weinige fossielen die we terugvinden. Er
wordt aangenomen dat de eerste lippenberen zo’n 1,6 miljoen jaar geleden voorkwamen, al is dit moeilijk in te schatten.

Dieet

Op het menu van de lippenbeer staan voornamelijk termieten, mieren en fruit, al zal je ze ook wel eens bloemen, honing en
eieren zien eten. Door hun goed aangepaste, grote nagels kan de lippenbeer makkelijk termietenheuvels en mierenhopen
openbreken. Hierna zuigt hij krachtig in het gangenstelsel van de heuvels en slokt met zijn buisvormige, vooruitstekende tong
alle bewoners op. Zijn gesmak is van op wel 100 meter afstand te horen.

Leefgebied

De lippenbeer leeft op het Indische subcontinent. Dit subcontinent bevat de landen India, Bangladesh, Nepal, Bhutan en Sri
Lanka. Hij leeft voornamelijk in uitgestrekte tropische, beboste, dunbevolkte, bergachtige gebieden en toendra’s, die een
goede schuilplaats bieden.

Sociaal gedrag

Overdag zal je in de natuur maar zelden een lippenbeer tegenkomen: ze zijn dan ook ‘s nachts het meest actief. Overdag
slapen ze in natuurlijke en/of zelf gegraven holen langs rivieroevers of ravijnen. Wanneer je een lippenbeer ziet klimmen zou
je al snel zeggen dat hij hier niet echt voor gemaakt is, maar toch klimt de lippenbeer graag in bomen op zoek naar voedsel.
De lippenberen zijn, in tegenstelling tot de meeste beren, socialer in de omgang met elkaar.

Uiterlijk

Het uiterlijk van een lippenbeer verschilt enorm ten opzichte van andere beren. Ze worden soms wel eens als beerachtige luiaard
beschreven. Hun opvallendste kenmerk is hun snuit. Deze snuit is licht en uitgestrekt, met beweeglijke lippen die een uitzonderlijke
lange en platte tong verbergen. Ze missen de middelste snijtanden en ook de rest van hun gebit is maar zwak ontwikkeld. Op deze
manier kunnen ze makkelijker mieren en termieten opzuigen.
Het zwarte (uitzonderlijk bruine) lange, ruige haar valt op de kop in een scheiding en valt zo langs de zijkanten naar beneden.
Op de borst is er een witte hoefijzervormige tekening terug te vinden. Verder is het lichaam van de lippenbeer voornamelijk kort,
dik en lomp. De poten zijn kort en bevatten grote ‘voeten’ met sikkelvormige nagels.

Winterrust

Net zoals de reuzenpanda, houdt de lippenbeer geen winterrust

Wist je dat Baloe de beer uit Jungle Book een lippenbeer is? Hij kreeg zijn naam van de Indische vertaling van het
woord lippenbeer: bahloe.
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Maleise beer
Wetenschappelijke naam: Ursus malayanus
Lengte: 100 – 150 cm
Gewicht: 30 – 80 kg
Verspreiding: Zuidoost-Azië
Voedsel: Insecten, vruchten, honing, soms kleine dieren en eieren
Aantal jongen per dracht: 1 à 2
Levensduur: 30 jaar in gevangenschap

Afstamming

De Maleise beer of honingbeer behoort tot de familie Ursidae en wordt ondergebracht in de subfamilie Helarctos.

Dieet

Het menu van de Maleise beer is zeer gevarieerd. Ze eten planten zoals palmharten, maar hun dieet bevat ook vaak honing,
fruit, bessen en zaden. Ze deinzen ook niet terug om insecten zoals mieren en termieten te eten. Door hun lange tong, die ze
ver kunnen uitsteken, kunnen ze deze insecten makkelijk vangen uit termietenheuvels of mierenhopen. Uitzonderlijk eet de
Maleise beer ook kleine zoogdieren en vogels.

Leefgebied

De Maleise beer leeft in Zuidoost-Azië. Dit gebied omvat Borneo, Java, Maleisië, Sumatra, Thailand en Myanmar. Ze leven
in bosrijke gebieden zoals tropische regenwouden.

Sociaal gedrag

De Maleise beer is een nachtdier. Hierdoor slapen ze overdag vaak in een holle boom, waarin ze hun nesten bouwen. ’s
Nachts komen ze uit deze nesten om verder te klimmen in de bomen op zoek naar voedsel. Daarnaast gaan ze ook op de
grond op zoek naar insecten. Maleise beren zijn vooral solitaire dieren, maar ze kunnen ook uitzonderlijk gespot worden in
kleine groepen.

Uiterlijk

Van de acht berensoorten is de Maleise beer de kleinste. Ze hebben een vrij kleine, platte kop met een room-gele snuit. De
snuit is kort, maar bevat wel een zeer lange tong (bijvoorbeeld voor het leeghalen van mierenhopen). De oren van de Maleise
beer zijn klein en rond. Op hun borst vinden we een U-vormige plek terug die ook een room-gele kleur heeft. De rest van de
pels is glanzend zwart. De poten van de Maleise beer zijn lang met scherpe klauwen. Deze klauwen zijn de langste van alle
berensoorten: ze kunnen wel 10 cm lang worden.

Winterrust

De Maleise beer houdt net zoals de reuzenpanda en lippenbeer geen winterrust.

Wist je dat de Maleise beer een uitstekende klimmer is? De jongen kunnen zelfs beter klimmen dan rennen.

Teddy & beer - didactisch dossier
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Aziatische zwarte beer
Wetenschappelijke naam: Ursus thibetanus
Lengte: 110 – 190 cm
Gewicht: 35 – 200 kg
Verspreiding: Oost-Azië
Voedsel: Wortels, bladeren, vruchten, noten, insecten, honing,
zoogdieren

Aantal jongen per dracht: 1 à 3, soms 4, meestal 2
Levensduur: 24 jaar in het wild

Afstamming

De Aziatische zwarte beer of kraagbeer behoort tot de familie Ursidae en bevat zeven ondersoorten. Ze zijn nauw verwant
aan de Amerikaanse zwarte beer.

Dieet

Op het menu van de Aziatische zwarte beer staat vooral plantaardig voedsel zoals wortels, bladeren, vruchten, noten. Ze
staan ook niet weigerachtig tegenover het eten van insecten, honing en zelfs zoogdieren zoals schapen en geiten.

Leefgebied

De Aziatische zwarte beer komt vooral voor in Oost-Azië, al is hun leefgebied nog veel groter. Ze zijn terug te vinden in een
gebied van Noord-Iran tot Japan en zelfs in de Himalaya. Ze komen vooral voor in loof- en naaldbossen en subtropische
bossen. Afhankelijk van het seizoen is de Aziatische zwarte beer zelfs terug te vinden boven de boomgebieden in gebergtes.

Sociaal gedrag

Over het sociale gedrag van de Aziatische zwarte beer is maar weinig geweten. Ze leven voornamelijk solitair, behalve
wanneer de paarperiode aanbreekt. De Aziatische zwarte beren zijn meestal ook niet snel agressief tegenover soortgenoten,
maar er zijn altijd uitzonderingen.

Uiterlijk

De Aziatische zwarte beer heeft een langharige, zwarte vacht (af en toe donkerbruin) die onderbroken wordt door een typerende witte V-kraag. Deze kraag zorgt er ook voor dat we ze in het Nederlands vaak kraagbeer noemen. Ook hebben ze vaak
een witte vlek op de kin.
De kraagbeer heeft een ronde kop met relatief grote ronde oren, die ver uit elkaar staan. Deze oren zijn uiterst beweeglijk
en groot ten opzichte van de oren van andere beren. Ze beschikken over relatief korte klauwen (4 à 5 cm), maar kunnen die
goed gebruiken om te klimmen. Ze zijn ook uitstekende zwemmers.

Winterrust

De Aziatische zwarte beer houdt in tegenstelling tot de reuzenpanda, Maleise beer en lippenbeer wel een winterrust. Al is het
zo dat niet elke kraagbeer een winterrust houdt. Het is afhankelijk van het gebied waarin ze in leven. Zo zullen de individuen
in koudere gebieden wel een winterrust houden.

Wist je dat de Aziatische zwarte beer een klokkend geluid maakt tijdens de paring?
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Brilbeer
Wetenschappelijke naam: Tremarctos ornatus
Lengte: 130 – 190 cm
Gewicht: 60 – 175 kg
Verspreiding: Andesgebergte (Zuid-Amerika)
Voedsel: Vruchten, bladeren en wortels, soms insecten
en kleine zoogdieren

Aantal jongen per dracht: 1 à 3, soms 4, meestal 2
Levensduur: 20 à 25 jaar in gevangenschap

Afstamming

De brilbeer behoort tot de familie Ursidae en wordt ondergebracht in de subfamilie Tremarctos. Het is de enige berensoort
die je in Zuid-Amerika terugvindt. De eerste brilberen dateren al van ongeveer 2 miljoen jaar geleden en stammen af van de
kortsnuitberen. Ze zijn de enige nog levende soort van kortsnuitberen.

Dieet

Het dieet van de brilbeer bevat voornamelijk vruchten, bladeren en wortels. Soms eten ze ook wel insecten en kleine zoogdieren, maar dit komt niet zo vaak voor.

Leefgebied

De brilbeer is terug te vinden in Zuid-Amerika en meer bepaald in het Andesgebergte. Dit gebied bevat de landen Chili, Peru,
Ecuador, Venezuela, Colombia en Bolivia. Ze leven vooral in tropische gebieden.

Sociaal gedrag

De brilbeer is een solitair dier die helemaal niet territoriaal is. Ze zijn meestal terug te vinden in de bomen. Ze trekken takken
naar elkaar toe om een nest te maken of een eetplatform. Ze gebruiken de bomen als plaats om voedsel te zoeken, maar
ook om in te vluchten en in te slapen.

Uiterlijk

De brilbeer heeft een zwarte tot donkerbruine pels en rond zijn ogen twee crèmekleurige kringen, die hem zijn naam geven.
Ornatus betekent ‘versierd’ in het Latijn. Het komt ook voor dat er witte strepen over de wangen, keel en borst lopen. Iedere
brilbeer heeft een unieke tekening.
De brilbeer is een relatief kleine beer met sterke klauwen waarmee ze zeer goed kunnen klimmen. Ze hebben ook maar 13
paar ribben, in tegenstelling tot de andere berensoorten die er 14 paar hebben.

Winterrust

Zoals de reuzenpanda, lippenbeer en Maleise beer houdt de brilbeer geen winterrust.

Wist je dat elke brilbeer een eigen ‘bril’ heeft? Deze witte bril is uniek voor elk individu.

Teddy & beer - didactisch dossier
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Amerikaanse zwarte beer
Wetenschappelijke naam: Ursus americanus
Lengte: 120 – 190 cm
Gewicht: 40 – 225 kg
Verspreiding: Noord-Amerika
Voedsel: Wortels, bessen, insecten, vissen, honing,
zoogdieren, karkassen

Aantal jongen per dracht: 1 à 3
Levensduur: 30 jaar in het wild

Afstamming

De Amerikaanse zwarte beer behoort tot de familie Ursidae en bevat 17 ondersoorten. Het is de meest voorkomende berensoort in de wereld.

Dieet

Amerikaanse zwarte beren zijn omnivoren. Ze eten wel voornamelijk plantaardig voedsel zoals wortels en bessen, maar
omdat ze eten wat er voorradig is, eten ze ook insecten, vissen, honing, karkassen en zoogdieren.

Leefgebied

De Amerikaanse zwarte beer leeft in Noord-Amerika. Dit gebied omvat de Verenigde Staten, Alaska, Canada, maar ook
Mexico. Ze leven voornamelijk in nationale parken, waar veel beboste gebieden en moerassen voorkomen.

Sociaal gedrag

De Amerikaanse zwarte beer is een solitair dier. Ze leven meestal alleen met uitzondering van de vrouwtjes met hun jong.
Wanneer er op bepaalde plaatsen veel voedsel is, dan worden Amerikaanse zwarte beren wel vaker samen gespot.

Uiterlijk

De Amerikaanse zwarte beer is … zwart, maar dat niet alleen! Hij kan ook rossig, bruin, zilvergrijs, beige, crèmekleurig of wit
zijn of zelfs een blauwachtige schijn vertonen. De kleur is afhankelijk van de ondersoort.

Winterrust

De meeste Amerikaanse zwarte beren houden een winterrust, met uitzondering van een aantal die vooral in Mexico leven.
Deze individuen hebben geen nood aan een winterrust omdat ze het volledige jaar door leven in een matig klimaat waar
genoeg voedsel voorhanden is. Wanneer ze toch een winterrust houden, doen ze dit in holle bomen of grotten.

Wist je dat de Amerikaanse zwarte beer een topsnelheid heeft van om en bij de 50 km/u? Pas maar op als je hem

tegenkomt!
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Ijsbeer
Wetenschappelijke naam: Ursus maritimus
Lengte: 180 – 280 cm
Gewicht: 150 – 650 kg
Verspreiding: Noordpoolgebied
Voedsel: Zeehonden, soms andere zeezoogdieren
Aantal jongen per dracht: 1 à 4, meestal 2
Levensduur: 25 à 30 jaar in het wild

Afstamming

De ijsbeer of poolbeer behoort tot de familie Ursidae
en is dichte familie van de bruine beer. Onderzoekers stellen dat de ijsbeer ongeveer 600 000 jaar
geleden afgesplitst is van de bruine beer.

Dieet

Op het menu van de ijsbeer staan voornamelijk zeehonden. Dit is mogelijk door hun roofdierengebit, iets wat we bij de andere
berensoorten minder tegenkomen.

Leefgebied

De ijsbeer leeft in het Noordpoolgebied, vooral aan de kustgebieden. Jagen doen ze meestal op het pakijs vlakbij de kust. In
de zomermaanden zijn ijsberen dan weer vooral te vinden in de toendra-achtige gebieden.

Sociaal gedrag

IJsberen zijn solitaire wezens, behalve wanneer de paartijd aanbreekt. Het is soms mogelijk om ijsberen in groep te spotten,
maar dit komt voornamelijk voor op plaatsen waar veel voedsel voorhanden is. IJsberen komen goed overeen met elkaar, behalve de mannetjes in de paartijd. IJsberen zijn zowel ’s nachts als overdag actief. Ze gaan spaarzaam om met hun energie.

Uiterlijk

Wanneer je naar het lichaam van een ijsbeer kijkt, zie je veel verschillen met de bruine beer. In tegenstelling tot hen is de
ijsbeer slank en zijn de poten kort en stevig. Hun huidskleur is zwart, iets wat je kan zien aan de naakte delen van hun lichaam
zoals de neus en de lippen. Die zwarte huid is ideaal voor het absorberen van warmte. De huid en haren worden opgedeeld in
drie onderdelen: een dikke isolerende vetlaag, een dichte ondervacht en lange witte, holle dekharen. Deze vacht zorgt ervoor
dat het waterafstotend is, een ideale eigenschap in hun leefgebied. De ijsbeer heeft platte voetzolen met vliezen tussen de
tenen. Deze vliezen kunnen ze gebruiken om beter te zwemmen. Hun achterste poten kunnen ze gebruiken als een roer. Door
de lichaamsvorm van de ijsbeer is het voor hen ook mogelijk door het water te klieven. Zo kunnen ze minuten lang onder water
blijven (ze kunnen hun neusgaten sluiten). IJsberen hebben ook een kleine staart die acht à tien centimeter meet.

Winterrust

IJsberen houden net zoals de reuzenpanda, lippenbeer, Maleise beer en brilbeer geen winterrust. Drachtige vrouwtjes zoeken
wel rust door in de sneeuw een gang te graven van 2 à 3 meter met aan het einde een hol. Ze laten de ingang dichtsneeuwen
en laten hun sporen uitwissen zodat andere roofdieren ze moeilijk terugvinden.

Wist je dat een volwassen ijsbeer tot wel 65 km/u kan lopen in een rechte lijn?
Teddy & beer - didactisch dossier
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Bruine beer
Wetenschappelijke naam: Ursus arctos
Lengte: 150 – 280 cm
Gewicht: 80 – 550 kg
Verspreiding: Noord-Amerika, Europa, Nabije Oosten, Azië
Voedsel: Grassen, wortels, bessen, noten, honing, vissen, insecten,
zoogdieren

Aantal jongen per dracht: 1 à 4, meestal 2
Levensduur: 30 jaar in het wild

Afstamming

De bruine beer behoort tot de familie Ursidae. Er is
bewijsmateriaal dat de bruine beer en de ijsbeer een
gemeenschappelijke voorouder hebben: de Etruskische beer. De bruine beer omvat 14 verschillende ondersoorten waaronder de grizzlybeer.

Dieet

Het menu van de bruine beer is zeer gevarieerd. Het zijn alleseters die voornamelijk plantaardig voedsel eten zoals grassen,
wortels, bessen en noten. Ze eten ook zeer graag honing. Verder eten ze ook insecten, vissen en zoogdieren. Dit kan gaan
om kleine zoogdieren, maar soms jagen ze ook op grotere zoogdieren zoals rendieren en elanden.

Leefgebied

De bruine beer leeft in Noord-Amerika, Eurazië en Siberië. Ze leven in uitgestrekte bossen, bergachtige gebieden en toedra’s.

Sociaal gedrag

De bruine beer is een solitair dier. Ze hebben allen een eigen territorium. Sommige van deze territoria overlappen met elkaar.
Het territorium van een volwassen mannetje beslaat meestal de territoria van meerdere volwassen vrouwtjes. Tijdens de
paartijd worden bruine beren vaak samen gespot. Ook waar er veel voedsel voorhanden is, komen bruine beren samen voor.

Uiterlijk

De naam bruine beer is misleidend. De kleur van de bruine beer kan variëren van crèmekleurig tot donkerbruin, maar er zijn
ook individuen teruggevonden met lichtgrijze en zwartbruine vacht. Het uiteinde van de lange haren is vaak blond. De bruine
beer heeft lange klauwen aan zijn voorpoten, die in tegenstelling tot de andere berensoorten niet intrekbaar zijn.

Winterrust

Bruine beren gaan gedurende 5 maanden in winterrust. Ze eten zich rond en zoeken een bestaand hol, of graven er zelf één.

Wist je dat de bruine beer de meest voorkomende beer is op onze planeet?
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