
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bruine beer (Ursus arctos) 

  

De bruine beer heeft het grootste verspreidingsgebied van alle beersoorten. De grotere populaties komen 
voornamelijk voor in Scandinavië, de Balkan, Eurazië, delen van Azië (Siberië) en Noord-Amerika. De 
bruine beer is de bekendste en meest wijd verspreide beer. 

Afstamming 
De bruine beer behoort tot de familie van de echte (grote) beren en stamt af van de Etruskische beer 
(Ursus etruscus). Deze beer leefde gedurende het vroege Pleistocene tijdperk (ca. 2,5 miljoen jaar geleden). 
Vanuit Europa trokken deze beren richting Eurazië en Noord-Amerika. Er is bewijs dat de ijsbeer, de 
bruine beer en de zwarte beer allemaal afstammen van de Etruskische beer. 

Leefgebied 
Bruine beren leven in verschillende soorten gebieden zoals in uitgestrekte bossen, bergachtige terreinen en 
toendra's. 

Uiterlijk 
De toevoeging ‘bruine’ beer is eigenlijk misleidend, want de vacht van de bruine beer kan verschillend van 
kleur zijn. De kleur van de bruine beer varieert van licht crème tot donkerbruin, maar er bestaan ook 
enkele lichtgrijze en zwart-bruine beren. Het uiteinde van de lange haren is vaak blond. Bij vele blijft de 
lichte nekband van de jonge beren tot op hoge leeftijd bewaard. Karakteristiek voor de bruine beer zijn de 
lange nagels aan zijn voorpoten, deze klauwen zijn zoals bij alle andere beersoorten niet intrekbaar. 

Dieet 
De bruine beer is een alleseter, oftewel een omnivoor. Voornamelijk eet de bruine beer plantaardig 
voedsel, zoals vruchten, zeewier, grassen, zaden, noten, bessen, wortels en knollen. Hij heeft een 
voorliefde voor honing en andere zoetigheid. Verder eet hij insecten, vis, kleine zoogdieren en dode 
grotere dieren. In sommige gebieden jaagt hij ook op grote hoefdieren, zoals elanden, rendieren en 
edelherten. 

Winterrust 
Bruine beren gaan gedurende circa 5 maanden in winterrust. Tegen de winter zoeken ze een hol op (een 
bestaand hol of die de beer zelf graaft), afhankelijk van de breedtegraad waar ze leven. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grootte Gewicht Maximum leeftijd 
Mannetje: 210 - 300 cm lang, 
90 – 150 cm hoog 
Vrouwtje: 70 - 240 cm lang, 
70 – 120 cm hoog  

150 – 400 kg. 
De grootste ondersoort, de 
Kodiakbeer, kan tot 700 kg 
wegen. 

Gevangenschap: 40-50 
Wild: 25-30 

   
Geslachtsrijp Paringstijd Draagtijd 
Mannetje: 4 – 5 jaar 
Vrouwtje: ongeveer 3 jaar 

Tussen mei en augustus 6 – 9 maanden 

   
Aantal worpen Aantal jongen Geboortegewicht 
Ongeveer 1 x per 2 jaar 
Totaal 8 jongen. 

Tussen 1 en 4 300 – 500 gram 

   
Zoogtijd   
2 tot 2,5 jaar   

Sociaal gedrag 
De bruine beer is een solitair dier, trouw aan zijn leefgebied en heeft zijn eigen territorium. Soms kunnen 
territoria overlappen. Het territorium van een volwassen mannetje beslaat meestal de territoria van 
meerdere vrouwtjes, en overlapt soms met de territoria van andere volwassen mannetjes. Maar de bruine 
beer leeft veelal alleen, met uitzondering van de paartijd waar de beren een paar weken samen 
doorbrengen en wanneer het vrouwtje de jongen bij zich houdt totdat deze hun eigen weg gaan. Op 
plaatsen waar er voedsel in overvloed is komen beren vaak bij elkaar, zoals bij de zalmtrek. 

Status 
De Europese bruine beer is al in de grote delen van zijn voormalig leefgebied uitgeroeid. Ook de andere 
ondersoorten van de bruine beer worden veelal bedreigd. Het aantal bruine beren wordt wereldwijd op 
100.000 geschat. Volgens de IUCN-status wordt de bruine beer ‘Veilig’ genoemd. Op een aantal 
plaatsen wordt de populatie al wel als bedreigd beschouwd. 

Wist u dat? 
... de bruine beer 700 jaar geleden nog in Nederland voor kwam 
... de bruine beer een uitstekende zwemmer is 
... de bruine beer zonder twijfel het sterkste dier van Europa is 

 
 
 


