
wist je dat?

De klauwen van een bruine beer kunnen tot 13 cm lang zijn!

Het geluid dat de beer maakt, noemen we grommen of brommen: 

De bruine beer slaat tijdens de zomer 200 kg vet op. Zo kan hij over-
winteren en hoeft hij niets meer te eten.

De bruine beer heeft een heel groot lichaam, een grote 
kop en kleine ronde oren. Zijn kleine staart kan je bijna 
niet zien! Hij heeft vijf vingers aan elke poot en heel 
gevaarlijke klauwen, die hij niet kan intrekken onder zijn 
huid, zoals een poes. Zijn poot is heel groot en kan tot 28 
cm lang en 21 cm breed zijn. Zijn vacht is bruin, beige en 
soms zelfs kastanjebruin of zwart. De bruine beer is heel 
gespierdgespierd maar ook al is hij heel dik, toch is hij super 
behendig. Wist je dat hij in bomen kan klimmen en een 
snelheid kan halen van 55km per uur?

Een grote teddybeer

De bruine beer houdt een winterslaap. Dat 
betekent dat hij tijdens de winter een warme 
plek opzoekt. Voor hij gaat overwinteren, eet 
de bruine beer in de zomer erg veel om dan de 
hele winter door te komen zonder eten. Maar 
eigenlijk slaapt de beer niet de hele winter: af 
en toe wordt hij wakker, maar hij rust wel heel 
veel! veel! 

Grote winterslaap 

De bruine beer kan rechtop staan en voorwerpen vast-
nemen met zijn vingers, zoals bijvoorbeeld zijn voed-
sel. De beer is een alleseter: hij eet planten, wortels, 
paddenstoelen, vruchten, maar ook vis, insecten en 
kleine zoogdieren. Hij is ook dol op honing, maar dat 
wist je waarschijnlijk al, nietwaar?!

Wat staat er op het menu? 

De beer trekt weg uit zijn territorium, 
omdat de mens steeds dichterbij komt. 
De mens jaagt op de beer voor zijn vacht 
en ook om sommige van zijn organen te 
gebruiken in de Aziatische genee-
skunde. Bovendien bezondigt de mens 
zich aan illegale houtkap, die het leefge-
bied van de beer vernietigt.  In Oost- en 
Zuid-Europa zijn er geen bruine beren 
meer. Gelukkig zijn er nog in West-Euro-
pa: in de Karpaten (een groot gebergte) 
zijn er nog 6000 tot 7000 bruine beren.  
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Val me niet lastig! 
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WWF stelt beschermde gebieden in voor de 
bruine beren en voorziet ook verbindingen 
tussen twee gebieden waarin beren wonen, 
zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen. . 
WWF ziet er ook op toe dat de wetten voor de 
bescherming van de bruine beer goed worden 
nageleefd. 

Wat doet WWF?

de bruine beer DIEREN

De bruine beer is echt een boeiend beest! Hij is een van de grootste 
roofdieren die op het land leven. We vinden bruine beren op veel 
plaatsen in de wereld, bijvoorbeeld in bossen, in de bergen, op de 
toendra en ook in het regenwoud. Er bestaan verschillende soorten 
bruine beren, zoals bijvoorbeeld de grizzlybeer. 


