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1.Beren 
Beren zijn er in veel soorten. 
Ze komen in allerlei gebieden voor, zelfs in 
sneeuw– en ijsgebieden. 
De meeste beren leven in en rond gebieden 
met bos. 
Doordat steeds meer bos verdwijnt, wordt het 
aantal beren ook minder. 
. 
Het boek eindigt met 4 beren die in films en 
verhalen beroemd geworden zijn 



1. De ijsbeer 
Noordpool 
De ijsbeer is de grootste beer uit de berenfamilie. 
Deze beer leeft rond de Noordpool. 
In dit gebied vol sneeuw en ijs komt het geel-
witte pak van de ijsbeer goed van pas. 
Vacht 
De vacht is dik en de haren zijn eigenlijk niet wit, 
maar doorzichtig. De haren stoten water af.  
De doorzichtige haren houden de warmte van de 
zon goed vast. Onder de vacht zit een donkere, 
zwarte huid. Zo blijft de ijsbeer warm. 
Zwemmen 
IJsberen zijn goede zwemmers. Ze hebben zwem-
vliezen tussen hun tenen. IJsberen zwemmen 
tussen ijsschotsen. Zo’n schots gebruiken ze om 
uit te rusten. 

2. Acht beren 

IJsberen vallen niet op. 

IJsberen zwemmen van schots naar schots. 



Jongen 
Een drachtige ijsbeermoeder draagt haar jon-
gen ongeveer 7 tot 8 maanden in haar buik. 
Meestal worden er twee jongen midden in de 
winter geboren. 
De moeder en jongen wonen dan al die tijd in 
een sneeuwhol. Pas na 3 of 4 maanden zien de 
jongen de buitenwereld. 
Jacht  
IJsberen jagen vooral op zeehonden. Het is 
meer wachten dan jagen. De ijsbeer wacht bij 
een gat in het ijs. Het is een luchtgat waar de 
zeehond boven komt om adem te halen. 
Bedreigd 
De temperatuur rond de Noordpool gaat 
omhoog. Steeds meer ijs  en ijsschotsen ver-
dwijnen. Daarmee verdwijnt langzaam het 
leefgebied van de bedreigde ijsbeer. 

Jonge ijsberen  

Wachten op een zeehond. 



2. De panda 
Bamboe 
De panda is een zeldzaam dier geworden. 
Het dier leeft alleen in China. De panda 
wordt ook wel reuzenpanda, pandabeer of 
bamboebeer genoemd. 
Het dier leeft in dichte bamboebossen.  
Het eet de bladeren, stengels en uitschieters  
van de bamboeplant. Daarmee is de panda 
de enige beer die van planten leeft. Het dier 
is veel te traag om een prooi te vangen. 
Kleur 
De panda herken je meteen aan de zwart-
witte kleuren. Die kleuren lijken erg op te 
vallen. Toch is het in het donkere bam-
boebos met hier en daar zonplekken een 
goede schutkleur voor de panda. 
 

Pandaberen eten bamboe. 

Pandaberen zijn te traag om te jagen. 



Duim 
Panda’s hebben net als alle beren 
klauwen met scherpe nagels. De pan-
da heeft als enige beer een duim.  
Dat is handig bij het vasthouden van 
de bamboestengels tijdens het eten. 
Bedreigd 
De panda is een bedreigde diersoort. 
Men denkt dat er nog maar tussen de 
duizend en tweeduizend panda’s in 
het wild voorkomen. 
De grote bamboebossen worden 
steeds meer gekapt. Zo verliest de 
panda steeds meer zijn woongebied. 
Ook krijgen vrouwtjes moeilijk een 
jong. Men probeert in dierentuinen 
pandajongen te fokken. Dat lukt ook 
niet zo goed. 

De duim van de panda. 

duim 

Pandaberen krijgen moeilijk jongen. 



3. De bruine beer 
Alleseter 
De bruine beer is een alleseter. Dat betekent 
dat deze beer planten en dieren eet. 
De bruine beer eet vooral delen van planten: 
vruchten, noten, wortels, boombast, kruiden en 
honing.  
Maar de beer eet ook insecten, vissen en gro-
tere dieren, zoals herten. 
Snel 
De bruine beer lijkt een beetje een slome goed-
zak, maar pas op, want het dier kan wel tot 60 
kilometer per uur hardlopen. 
Alleen 
Bruine beren leven alleen. Als de vrouwtjes één 
tot drie jongen hebben, blijven die ongeveer 
twee jaar bij de moeder. Broertjes en zusjes blij-
ven dan soms nog even bij elkaar.  

Vissende bruinde beer. 

Bruine beren zijn snel. 



Jonge beren 
De vrouwtjesbeer draagt de jongen twee 
maanden in haar buik. Net als bij de ijsbeer 
worden de jongen in de winter geboren.  
De moeder houdt dan haar winterslaap in 
een hol. 
De jongen worden blind en kaal geboren.  
Ze wegen minder dan een half pak melk. 
Na 4 maanden maken ze hun eerste tochtje 
buiten het hol. Ze blijven nog wel anderhalf 
jaar lang melk drinken bij de moeder.  
Daarna gaan ze zelf voedsel zoeken. 
Oud 
Bruine beren kunnen in het wild wel 30 jaar 
oud worden. Sommige beren in dieren-
tuinen werden maar liefst 50 jaar. 

Jonge beren drinken lang melk. 

Jonge beren wachten op hun moeder. 



4. De brilbeer 
Zuid-Amerika 
De brilbeer is de enige berensoort die voorkomt 
in Zuid-Amerika. Deze beer dankt zijn naam aan 
de tekening op de kop. De zwarte vlekken rond 
de ogen in het witte deel op de kop lijken een 
beetje op een bril. 
Klimmer 
De brilbeer is een goede klimmer. Hoog in de 
bomen voelt het dier zich veilig. Tussen de 
takken bouwt het een vloertje waar het slaapt 
en waar het voedsel bewaart. 
Bedreigd 
Brilberen worden bedreigd. Er wordt op gejaagd 
door boeren die denken dat hun vee door de 
brilbeer aangevallen wordt. Maar de grootste 
bedreiging is het kappen van de bossen waar de 
brilbeer zich thuisvoelt.. 

De brilbeer 

Brilberen leven in Zuid-Amerika. 



5. De lippenbeer 
Insecten 
De lippenbeer kun je vinden in het land India. 
Het dier leeft in de nacht en gaat dan op zoek 
naar insecten. De neus en onderlip van de lip-
penbeer zijn lang. Zo kan deze beer goed bij 
de kleinste insecten komen. Op het menu 
staan vooral termieten en bijen. 
Af en toe eet de lippenbeer ook vruchten. 
Vijand 
De lippenbeer heeft één grote vijand. Dat is 
de Bengaalse tijger (1). Die ligt vaak op de 
loer bij termietennesten waar de lippenbeer 
zijn eten vindt. 
Dansende beren 
De lippenbeer is goed te temmmen. Vroeger 
werd deze beer in India gebruikt als dansende 
beer in voorstellingen. 

1 

Een tamme lippenbeer. 



6. De kraagbeer 
Kraag 
De kraagbeer kun je snel herkennen aan de 
witte V op zijn borst. Het lijkt of de beer een 
witte kraag op zijn zwarte trui heeft. 
Azië 
De kraagbeer woont in het werelddeel Azié. 
in de landen  Pakistan, India, China, Japan 
en Taiwan. In deze landen is de kraagbeer 
een bedreigde diersoort, omdat de mensen 
steeds meer bossen kappen. Zo verliest ook 
de kraagbeer steeds meer zijn woongebied. 
Voedsel 
De kraagbeer is niet kieskeurig. Het dier eet 
vooral planten, fruit, noten, bessen en ho-
ning. Maar ook kleine dieren als insecten, 
vissen, vogels en knaagdieren staan op het 
menu 

De kraagbeer 



7. De honingbeer 
Azië 
De honingbeer leeft in  de tropische re-
genwouden van Zuidoost-Azië.  Deze beer 
heeft ook een soort kraag, maar meer in 
de vorm van een halve cirkel. Soms heeft 
de honingbeer een hele cirkel op de borst 
Tong 
De honingbeer eet van alles: dieren en 
planten. Maar deze beer is vooral dol op 
honing. Daarbij is de heel lange tong van 
de honingbeer erg handig. Met die tong 
kan hij diep in de nesten van bijen en mie-
ren komen. 
Tam 
De honingbeer wordt nog vaak gevangen 
en als huisdier gehouden. Dat komt omdat   
het dier  een vriendelijk karakter heeft. 

Honingberen hebben lange tongen. 



8. De Amerikaanse zwarte beer 
Amerika en Canada 
Deze zwarte beer komt nog veel voor in 
bosrijke gebieden in Canada en Amerika.  
Het is één van de weinige soorten beren die 
niet bedreigd wordt. De zwarte beren leven 
ook aan de randen van bossen waar mensen 
wonen. Daar kunnen ze nog gemakkelijker 
resten voedsel van mensen vinden. 
Tekens 
De zwarte beer krast met zijn tanden en 
klauwen in bomen. Door die krassen op 
bomen weten andere beren dat dit gebied al 
bezet is door een beer. 
Jongen 
De zwarte beer krijgt een flink aantal jongen. 
Dat kunnen er wel 2 tot 6 zijn.  Na anderhalf 
jaar verlaten de jongen de moeder. 

Zwarte beren krijgen veel jongen 

Berentaal op een boom.. 



3. Beroemde beren 
Beren zijn roofdieren en dus gevaarlijk.  
Toch lijkt de beer een zachte, lieve lobbes. 
Daarom is de beer vaak gebruikt in verhalen, strips en films.  
Ook is de beer geliefd bij kinderen als knuffel.  
Hier lees je meer over beroemde beren. 

Winnie de Poeh 
Winnie de Poeh is de hoofdpersoon in een serie verhalen. Winnie 
is eigenljjk een knuffel die net als andere speelgoeddieren in het 
bos woont.. Winnie is dol op honing en vindt van zichzelf dat hij 
maar een klein beetje verstand heeft.  

Teddy 
Teddy is de knuffelbeer van Mister Bean (zeg: Bien). Voor Mister 
Bean is Teddy een echte beer. Hij mompelt woorden tegen de beer 
en laat hem zelf bewegen. Teddy is de enige vriend van Mister Bean. 
Met Kerst koopt Mister Bean ook een cadeautje voor Teddy. 



Olivier B. Bommel 
Deze beer herken je gelijk aan zijn ruitjesjas. Het is een beetje 
een deftige beer die heel onhandig is. Als hij iets doms doet, 
krijgt een ander steeds de schuld. Olivier B. Bommel komt uit 
een stripverhaal, maar hij komt ook voor in een tekenfilm. 
Olivier is een gulle en soms wat driftige beer. Hij staat altijd 
klaar om anderen te helpen. Zijn beste vriend is Tom Poes. 

Kung Fu Panda 
Po is een beetje een luie panda die ervan droomt om  kungfu-
meester te worden. Hij is de hoofdpersoon in een animatiefilm. 
Zijn klunzigheid, dikke lijf en niet opgeven helpen hem een 
kungfumeester te worden. De belangrijkste les voor Po is dat als 
je in jezelf gelooft, je alles kunt bereiken wat je wilt.  



4. Filmpje 

Beren 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/natuur-

beren/#q=beren 

https://schooltv.nl/video/natuur-beren/#q=beren
https://schooltv.nl/video/natuur-beren/#q=beren






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bear 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beren 
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