De bruine beer van de Karpaten
Knuffelberen, er zijn er miljoenen van en misschien heb jij
er zelf ook wel één (of een hele stapel). Maar wat met de
beren in het wild? Er zijn ijsberen, bruine beren, zwarte
beren, reuzenpanda’s… Hier vertellen we jou alles over
de bruine beer van de Karpaten!
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De Karpaten! Waar is dat?
De Karpaten is een grote bergketen van bijna 1500 km lang
in Midden-Europa. De bergen
lopen over verschillende landen
(Oostenrijk, Slowakije, Polen,
Tsjechië, Hongarije, Oekraïne,
Roemenië en Servië) en vormen
een gigantisch bosgebied. De
bomen in dit grote bos maken
veel zuurstof. We noemen de
Karpaten ook de ‘groene long
van Europa’. Het is een belangrijk gebied voor wilde dieren en
planten.

De bruine beer is bedreigd.
In deze bergen leven ongeveer
8000 bruine beren! Met hun

Céline De Caluwé werkt
voor WWF en volgt de
projecten in de Karpaten
op. We stelden haar
enkele vragen.
Wat doet WWF om de beren in
de Karpaten te beschermen?
“Het belangrijkste is het maken van
beschermde gebieden en deze
gebieden met elkaar verbinden.
WWF praat met de overheid en
boseigenaars om de illegale jacht
(stroperij) op de beer te verbieden
en het bos beter te maken voor de
beren. WWF doet ook onderzoek
naar het gedrag van de bruine
beer, bijvoorbeeld door cameravallen te plaatsen. Hierdoor kunnen
we betere oplossingen vinden om
conflicten tussen mensen en beren
te vermijden.”

dikke vacht en enorme poten
zijn ze heel indrukwekkend.
Toch zijn ze bedreigd omdat hun
leefgebied steeds kleiner wordt.
Gelukkig zijn er in de Karpaten
gebieden die beschermd zijn.
Jammer genoeg liggen die
gebieden vaak ver van elkaar.
Als een beer van het ene naar
het andere gebied gaat, is hij
in gevaar.
Een ander probleem is de jacht.
In Roemenië bijvoorbeeld is de
jacht op beren opnieuw toegelaten. Veel mensen zijn ook bang
van beren. Dat maakt het moeilijk
om hen te beschermen. u

Wat vind je bijzonder aan de
bruine beer?
“Ze zijn echt gigantisch! Je zou
denken dat deze grote dieren veel
vlees eten, maar dat is niet waar.
Bruine beren zijn alleseters. Ze
eten veel planten, vruchten en
wortelknollen uit het bos.”
Had jij ook een knuffelbeer toen
je klein was?
“Ja! Ik had twee lievelingsknuffels:
een kleine gele beer met een
blauwe neus en ook een knuffel
van een baby orang-oetan.”
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Een bruine beer zoekt naar
lekkers in een boom.
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