
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brilbeer (Tremarctos ornatus) 

 
 

De brilbeer leeft in Zuid-Amerika in het Andes gebergte - in Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chili 
en Peru. Er is weinig bekend over de soort, omdat er tot nu toe weinig onderzoek naar is gedaan. 
Bovendien leeft de brilbeer vaak in onherbergzame streken. Dit is waarschijnlijk ook één van de redenen 
dat hij nog niet is uitgestorven. De leefgebieden zijn echter wel versnipperd, wat zou kunnen leiden tot te 
kleine populaties om de soort in stand te houden. 

Afstamming 
De brilbeer stamt af van de kortsnuitberen, die voornamelijk in Amerika voorkwamen. Het is ook de enige 
berensoort die zijn oorsprong in Zuid-Amerika heeft. Daarbij is de brilbeer de laatste onder de 
kortsnuitberen. De eerste echte brilbeer stamt uit het Pliocene tijdperk, zo’n 2 miljoen jaar geleden. De 
indianen hebben de brilbeer allerlei bijzondere namen gegeven. Zo wordt hij ‘achupalla’ ofwel 
‘boomschorseter’ genoemd, of ‘ucumari’ wat ‘beer met oog in gat’ betekent. Het zijn treffende 
beschrijvingen van deze soort. 

Leefgebied 
De brilbeer heeft een sterke voorkeur voor het tropische klimaat. Zijn leefgebiedgebied ligt daarom rond 
de evenaar. De brilbeer wordt ook aangetroffen op steppes en zelfs in woestijnachtig gebied, maar 
voornamelijk leeft hij in de bergwouden op ongeveer 2000 meter hoogte in het Andes gebergte. Vandaar 
dat deze beer ook de Andesbeer wordt genoemd. De brilbeer is uitstekend aangepast aan zijn 
leefomgeving en kan erg goed klimmen. 

Uiterlijk 
Hij heeft een blonde tekening rond zijn ogen waardoor zijn ogen in gaten lijken te zitten. De kleur van de 
vacht is zwart tot donkerbruin, met geel-witte banden over de neusvleugels en soms over de kop. Het 
komt voor dat ook over de wangen, keel en borst witte strepen lopen. De tekening rondom zijn ogen is 
karakteristiek voor de brilbeer. Iedere beer heeft een eigen unieke tekening. De brilbeer heeft een dikke, 
kortharige vacht en sterke klauwen. Hij heeft maar 13 paar ribben, terwijl andere beersoorten er 14 
hebben. De brilbeer is een relatief kleine beer. 

Dieet 
De brilbeer eet het liefst bromeliaharten, zijn favoriete voedsel. Wanneer deze plant bloeit, produceert het 
een overvloed aan suiker. De brilbeer leeft voornamelijk op een vegetarisch dieet, zoals noten, vruchten, 
laurier, vijgen, jonge bladeren, boomschors, zaden, kruiden en honing staan dagelijks op zijn menu. Heel af 
en toe eet hij ook een muis, een konijn, insecten of zelfs een lam of een hert. Maar dit komt erg weinig 
voor, de brilbeer is over het algemeen een vegetariër. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grootte Gewicht Maximum leeftijd 
120 - 210 cm lang 
70 - 90  cm hoog 

60 – 175 kg. Ongeveer 20 – 25 jaar 

   
Geslachtsrijp Paringstijd Draagtijd 
Vrouwtje: ongeveer 4 jaar April - juni 225 - 240 dagen 
   
Aantal worpen Aantal jongen Geboortegewicht 
Ongeveer 1 x per 2 jaar Tussen 1 en 3 Ongeveer 300 gram 
   
Zoogtijd   
Ongeveer 1 jaar   

Winterrust 
In tegenstelling tot de meeste andere beersoorten, schijnen brilberen niet in winterrust te gaan. De 
brilbeer leeft in een tropisch klimaat en heeft de winterrust niet nodig omdat het niet erg koud wordt en 
er voldoende voedsel aanwezig is. 

Sociaal gedrag 
De brilbeer is een solitair levend dier. Ze ontlopen elkaar, maar zijn daarbij niet territoriaal. De brilbeer 
maakt van alle beren het meeste gebruik van bomen: om voedsel te zoeken, te vluchten, maar ook om te 
slapen. Hij trekt takken naar elkaar toe om een nest of eetplatform te maken. 

Status 
Ondanks zijn grote leefgebied en zijn perfecte aanpassing aan het leven in de meest onherbergzame delen 
van het Andes gebergte en ook daarbuiten, is de brilbeer toch één van de meest bedreigde berensoorten, 
zijn IUCN-status is ‘Kwetsbaar’. Volgens schattingen zijn er nog maar een paar duizend in leven, 
veroorzaakt door de jacht en het verlies van zijn leefgebied. 

Wist u dat? 
... de naam brilbeer is vernoemd naar de witte ringen rond zijn ogen 
... de “bril” rond de ogen van de beer aanzienlijk kan variëren. Sommige koppen zijn zelfs geheel zwart 
zonder enige verkleuring 
... de brilbeer de enige Zuid-Amerikaanse beer is die boven in een boom in een zelfgebouwd nest slaapt 

 


