


Dier: IJsbeer

Ursus maritimus

Leefgebied: Noordpool

Voedsel: Zeehonden

Leeftijd: 25 jaar

Gewicht: 200-500 kilo

Draagtijd: 7-8 maanden

Aantal jongen: 1-4 welpen

Status in het wild: Kwetsbaar



Geen ander dier staat zo symbool voor de bevroren 
Noordpool, als de ijsbeer. Ze leven op ijs en sneeuw, 
maar dat is geen probleem - deze beren hebben een 
aantal coole manieren om warm te blijven!

Een bovenvacht van lange haren die aan elkaar kleven 
als ze nat zijn, beschermt een dichte, dikke ondervacht
van bont. Ook al zien ijsberen er wit uit, hun haar is 
gemaakt van heldere, holle buisjes gevuld met lucht. 
Vuiligheid op de vacht kan ervoor zorgen dat de ‘witte’ 
vacht voor de ogen van de mens crèmekleurig, geel of 
zelfs roze is in het poollicht.



IJsberen leven in het noordpoolgebied, waar ze op 
zeehonden kunnen jagen. De wetenschappelijke naam 
voor ijsberen is Ursus maritimus, wat zeebeer betekent, 
een passende naam voor deze kampioenszwemmers. 
Het is bekend dat deze dieren meer dan 100 kilometer 
zwemmen op zoek naar voedsel, waarbij ze hun brede 
voorpoten gebruiken om te peddelen en hun 
achterpoten als roer om te sturen. 

Ondanks de lange, strenge winter blijven ijsberen de hele 
winter op zeehonden jagen. Als het weer extreem koud 
is en jagen onmogelijk is, zoeken ze tijdelijk onderdak in 
sneeuwholen.



IJsberen hebben geen natuurlijke vijanden. Ze zijn zelf 
sterke, intelligente en geduldige jagers en staan 
bovenaan de voedselketen in het noordpoolgebied. 
IJsberen kunnen urenlang blijven wachten boven het 
ademgat van een zeehond in het ijs, tot er een zeehond 
opduikt. De neus van de ijsbeer is zo krachtig dat hij een 
zeehond op vele kilometers afstand kan ruiken. 

De ringelrob is de belangrijkste prooi van de ijsbeer, 
aangezien het de meest talrijke zeehond in het 
noordpoolgebied is. Een ringelrob geeft een ijsbeer 
genoeg energie voor 11 dagen. Hoewel ijsberen ook 
walrussen, kariboes, gestrande walvissen, gras en 
zeewier eten, is dit geen betrouwbare en energierijke 
voeding voor wilde ijsberen. 



IJsberen leven voornamelijk alleen. In het voorjaar zoeken 
volwassen mannetjes naar een vrouwelijke partner. Zodra ze 
elkaar hebben gevonden, blijven de twee beren ongeveer twee 
weken bij elkaar. IJsberen hebben een eigenschap dat 
‘uitgestelde zwangerschap’ wordt genoemd. Dit zorgt ervoor 
dat na de paring een bevruchte eicel zich pas gaat 
ontwikkelen wanneer de omgevingsfactoren en de 
lichaamsconditie van het vrouwtje optimaal zijn. Zo worden 
de welpen geboren bij gezonde moeders in een tijd van het 
jaar waarin hun overlevingskansen het grootst zijn.

Een zwangere ijsbeer graaft een klein kraamhol in de sneeuw, 
dat flink warm kan worden. Jonge ijsberen wegen ongeveer 
0,5 kilo wanneer ze worden geboren, zijn haarloos en hebben 
hun ogen nog gesloten. Ze worden door de moeder gevoed en
warm gehouden. Na 4 maanden beginnen ze buiten het hol 
op verkenning te gaan. Als ze twee jaar oud zijn, gaan ze 
alleen op pad.



De ijsbeer is op een bijzondere manier aangepast aan 
het leven op het zee-ijs, en al honderden jaren zwerven 
ze door het uitgestrekte koude Noordpoolgebied. 
Klimaatverandering heeft echter een crisis veroorzaakt 
voor de ijsbeer, en hun voortbestaan wordt in gevaar 
gebracht door smeltend zee-ijs en toenemende 
menselijke activiteit. IJsberen worden gedwongen op 
andere plekken naar voedsel te zoeken om verhongering 
te voorkomen. Op sommige plaatsen hebben deze beren 
op vuilstortplaatsen leren eten. Hierbij kunnen ze worden 
verwond of vergiftigd door afval, en het brengt de beren 
in nauw contact met mensen. Dit kan een gevaarlijke 
situatie zijn voor zowel mens als dier.




