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IJSBBRENIN· DE. HOD 
NEOERLANOERS OP .SPITSB.ERqEN 
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Folo tloorpagiua: ';''' 
Eell m01l1e1tl lIit de Spitsbergel1-expedilie. De borstoJlwal1g' UJordl gemeten om 
daflmit hel gewicht l'al1 de beer Ie kJllJ11en JChaJlel1. Van Jiuks l1elttr rechls.
E. Flipse, P. Ooslerl'eld ell P. W. J. de Groot. Hetflierde expedilielid, f. de Karle, 
maakte de fOlo. 

Overzlcht van de broedlokalltelten van de Ijsbeer: 'j noord-west Groenland, 2) noord·oost Groenland, 3) Spitsbergen, 4) Franz Josef l.and. 
5 Nova Zambia, 6) Noordland, 7} Taimyr schlerelland, 8} Nleuw Slberlsche Ellanden, 
g Beer Eiland, 10) Wrangel, 11) Chukchi schlerelland, 12) zuldelUk Banks Eiland, 13) 
Simpson schlerelland, 14) oostelUk Southampton Eiland, 15) oostelUk Bafflnland. (5, -6, 7,' 
8. 9 en 11 zUn van mlndere betekenls). De punten op de kaart geven weerstatlons aao. 

IJSBEREN IN DE KOU 
Nederlanders op Spitsbergen 

door P. Oosterveld 

In augustus 1968 reisden vier jonge Nederlanders naar het noorden, 
het hoge noorden. Reisdoel was Spitsbergen, het barse eiland haag 
boven de poo/cirkel, dat zijn bezoekers zo weinig vriendelijks te ble
den heelt. De vier, leden van de Nederlandse Spitsbergen Expeditie, 
zouden er dwars door de lange, donkere poolnacht heen, meer dan 
een jaar blljven. De expeditie had als hooldtaak de bestudering 
van ijsberen gekozen. Deze diersoort is een van de vele waarvoor 
de term 'bedreigd' geldt. 
De mens dringt steeds verder en steeds veelvufdiger door in hat pool
gebied aan de randen van de Noordelijke Ifszee. Hij bouwt radiosta
lions, meteor%gische stations, militaire bases, hij zoekt naar delf
stolfen waaronder olie. Daarmee bedreigt hij ,de rust in de betrekke
lijk weinige gebieden die geschikt zijn voor het grootbrengen van 
jonge ijsberen. Een veel ernsUger zaak is dat ~de mens vrijwel onge
Iimiteerd jacht maakt op de voornaamste voedselbron van de ijsbeer: 
de zeehond. De voedselpositie van de ijsbeer is hierdoor in gevaar 
gekomen. De meest directe bedreiging, vormt echter de jacht op de 
ijsbeer zelf. ZUn vacht brengt veel geld op. Jaarlijks worden zo'n 1300 
dieren geschoten, teveel om de populatie ter grootte van ongeveer 
12000 dieren (de schattingen lopen overigens uiteen) op peil te hou
den. 
Reeds in 1965 is op internationaal niveau aan de bel getrokken. Biola
gen en natuurbeschermers wilden de Usbeer n/et in de kou laten staan. 
In Fairbanks (Alaska) werd besloten meer wetenschappelijke gegevens 
te gaan verzamelen om op basis daarvan beschermende maatregelen 
te kunnen trellen. De Nederlandse Spitsbergen Expeditie is een ult
vloeisel van dit besluit. Vier lange Nederlanders hebben van augustus 
1968 tot september 1969 ijsberen bekeken, gemeten en gemerkt. Het 
doet ons genoegen dat de leider van de Neder/andse Spitsbergen 
Exped/tie, de heer P. Oosterveld, bereid is geweest over zijn expe
dltie en haar achtergronden aan onze lezers te vertellen. 

AO-redaktie 



De ijsbeer zwerft op jacht naar 
zeehonden langs de rand van het 
pakljs. Het Us drijft voor het 
grootste dee I exterritoriaal, rond 
de pool. Daaram kan geen enkel 
land afzonderlljk afdoende maat
regelen treffen om de Ijsbeer in 
beschermlng te nemen. Toen in 
het begin van de jaren '60 de 
steeds toenemende jacht veront
rustende varmen begon aan te 
nemen, hebben de betrakken mo
gendheden, de Verenlgde Staten, 
Canada, Denemarken, Noorwe
gen en de Sovjet-Unle een inter
nationale conferentie van des
kundigen bijeengeroepen am het 
probleem onder ogen te zlen en 
om tot een -internationale conven
tie ten aanzien van de ijsbeer te 
komen. 
Op deze conferentie, die in 1965 
in Fairbanks, Alaska Is gehouden, 
bleek In de eerste plaats, dat 
men over de ijsbeer eigenllJk 
nauwelUks iets wist. Om tot ver
antwoorde beheersmaatregelen 
te komen was het dus vooral 
noodzakelijk meer gegevens te 
verzamelen. De twee grootste 
problemen vormen het betrouw
baar schatten van de populatie
grootte (het aantal Usberen) en 
het leren kennen van de hoofdlU
nen vari de migratie van de ijs
beren. 
T otdat voldoende wetenschappe
lijk onderzoek zal zUn gedaan am 
de basis te verschaffen voar
meer verantwoorde beheersmaat
regelen, zal elke mogendheld zelf 
de noodzakelUke maatregelen 
treffen. 
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Het indTllkwekkende gebit Vetfl een 
ijsbeer. De hreedte van de geJe zone 
bOVe1t dali de hoekldl1den is een maal 
voor de ollderdom. Het gevatJgen exem
pJaar is ongeveer dcht iaar olld 

De deelnemende naties kwamen 
overeen dat cubs (jonge beren) 
en wijfJes met cubs te allen tijde 
beschermd zullen zUn en dat 
nieuw verkregen gegevens direct 
ultgewisseld worden am het ge
hele onderzoek meer effectief te 
maken. Voor dat doel zullen re
gelmatig internationale ontmoe
tingen gehouden worden. De eer
ste werkconferentie kwam in ja
nuarl 1968 te Morges, Zwltser
land, bijeen. 

Versprelding 

De ijsbeer (Thalarctos marltimus) 
he eft een clrcumpolalre versprei
ding, maar dat wll nog niet zeg
gen dat hU overal in dezelfde 
concentratie voorkomt. Afhanke
lijk van factoren als hoeveelhe
den pakijs, zeehohdenconcentra
ties en de aanwezigheid van 

braedlokaliteiten zijn de indivi
duen verdeeld over het immens 
grote poolgebied. Vooral de laat
ste factor is meer begrensd dan 
men vroeger aannam, slechts in 
een beperkt aantal gebieden 
brengen de ijsberen .hun jongen 
groot (zie kaart binnenzijde om
slag). Buiten deze gebleden ko
men Qok wei IJsberen voor, maar 
veel meer als zwervers, verspreid 
over een enorme oppervlakte. 
De Deen Pedersen meent dat Us
beren in de loop van hun leven 
min of meer passief de gehele 
pool rondzwerven van Oost naar 
West, tengevolge van de door de 
draaiing van de aarde opgeroe
pen Usdrift van Oost naar West. 
Voedselarme gebleden zoals bijv. 
de Noordkust van Siberie zouden 
zij zeer soel doorsteken, tetwijl 
zij zich in zeehondenrijke stre
ken, zoals de Barentszzee en de 
zeeen rand Groenland langer op 
zouden houden. In hoeverre daze 
hypothese van Pedersen In z'n 
algemeenheid op waarheid be
rust !'!loet afgewacht worden. 
Naarmate er in het gehele arcti
sche gebied meer beren gemerkt 
worden komen er maer migratie
gegevens beschikbaar. Op grand 
van vergelUkend bloedserumon
derzoek en vergelUkende studies 
van schedelmateriaal is men te
genwoordlg eerder geneigd te 
menen dat er in de verschillende 
geograflsche gebieden afzonder
lUke populaties bestaan, die daar 
oak voor het grootste deel zou
den billven. Maar aan de andere 
kant is een beperkte mlgratie In 

de zin van Pedersen tussen 
Spitsbergen en Groenland ook al 
aangetoond. De waarheid zal als 
in zoveel gevallen wei ergens In 
het midden liggen. 

Voedsel 

!Jsberen zUn de grootste vlees
etende zoogdiereni anders dan 
de andere leden van de beren
familie nem,en zij maar hoogst 
incidente,,1 plantaardig voedsel 
tot zich. 
Het gebit van een Us beer is ech
ter dat van een omnivoor (alles
eter); slechts het eerste paar kie
zen bestaat uit knJpkiezen, zoals 
die bij carnivoren voorkomen. de 
rest" zUn knobbelkiezen,. zoals 
ook mensen hebben. De Usbeer 
ZOU zich ult de bruine beer ont: 
wikkeld. hebben .. Onderllng kun

. nen, de twee soorten ook nako
melingen voortbrengen. 

Zeehonden 

Het hoofdvoedsel van ijsberen 
bestaat ongetwijfeld ult zeehon
den en wei speciaal de kleine 
zeehond (Phoca hispida). 's Zo-

De kJeil1e zeeholld 
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mers worden de zeehonden be
slopen terwijl ze op een ijs
schots liggen. De beer nadert ze 
vaak door het water, het laatste 
stuk onder water zwemmend, om 
plotseling aan de rand van de 
schots op te duiken en daarmee 
de zeehond de naaste uitweg 
naar het water af te snijden. Met 
sen klap wordt de prooi gedood. 
!lsberen schUnen in het algemeen 
links te zijn en voar operaties die 
kracht vergen altUd de Iinker
klauw te gebruiken. 's Winters 
worden de zeehonden gejaagd bij 
hun ademgaten In het Us. Uren
lang kan een beer bij zo'n gat op 
wacht staan om zo gauw als de 
zeehond zUn neus· boven water 
steekt, deze met een klap door 
het gat op het Us te trekken. Het 
meest geliefkoosde voedsel in de 
nawinter en het voorjaar zljn ech
ter jonge zeehonden, die gedu
rende deze tUd geboren worden. 

De agIo; het moederdieF beFeikt he/ 
;ong sluhts vamtil het wafer 

SNEEUW 

WATER 
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De geboorte van klelne zeehon
den vindt plaats in zg. 'aglos'; dit 
zijn holten in de sneeuw boven 
het Ijs uitgegraven. Aangezien 
dit van onderaf geschledt ver
raadt niets de aanwezigheld van 
een agio aan de bovenzljde en 
het dak van een agio kan wei uit 
een a twee meter sneeuw be
staan. De jonge zeehonden blU
ven na" de geboorte tenminste 
twee a drie weken in de agio, 
voordat hun pels zover ontwik
keld is dat ze zich door het adem
gat in het water kunnen begeven. 
Een Ijsbeer is in staat om met zijn 
scherp ontwikkeld reukvermogen 
zo'n agio te ontdekken en gaat 
dan als voigt te werk: wanneer 
de plek met zekerheid is vastge
steld verheft hij zich op z'n ach
terpoten om vervolgens met z'n 
gehele gewicht op de voorpoten 
op het dak van de agio neer te 
komen, dat het meestal begeeft 
onder een dergelijk geweld; de 
sneeuwmassa's verstoppen met
een het ademgat en de jonge 
zeehond kan uitgegraven wor
den: wanneer de beer geluk 
heeft, vangt hlj op deze manier 
ook de zogende moederzeehond. 

Ander voedsel 

Behalve op de kleine zeehond 
maakt de ijsbeer ook wei jacht 
op jeugdlge exemplaren van de 
baardrob (Erignathus barbatus), 
de klapmuts (Cystophora crista
tal en de zadelrob (Phoca groen
landica). Volwassen dieren van 
deze soorten zouden maar zelden 
gevangen worden en in groter 

, 
j 

.'. 

Hot 1/oor de geboorle van jOl1ge ijs
berell;' een veJ1/ilaliekanaal sleek! recht 
omhoog , 

gezelschap zijn deze zelfs in 
staat een ijsbeer te verjagen. 
Verder zal een beer incidenteel 
vogeleieren en jonge vogels nut
ligen, wanneer hij toevallig in de 
broedtUd een vogelkolonie op 
zijn weg vindt, terwUI op de daar
voor in aanmerking komende 
plaatsen (Noord-Canada, Alaska) 
ook wei zalmen uit de beken ge
vist worden. !lsberen eten ook 
aas en een gestrande walvis of 
een walruskadaver trekt de be
ren van heinde en ver aan; in 
het geval van een walvis kunnen 
ze weken op een plaats vertoe
ven totdat het beest helemaal op 
is. 
Behalve de mens heeft een ijs
beer ge.en belangrijke vUanden, 
maar dat wi! niet zeggen dat hij 
nergens ooit iets te duchten 
heeft. Op het land en op een Us
vlakte kan een troep wolven of 
honden een ijsbeer" uitputten en 
tens lotte overmeesteren. Dat Ijs
beren en wolven elkaar treffen is
echter geen regelmatig voorko
mend gebeuren. In ~et water is 
een ijsbeer evenwel nagenoeg 

weerloos, zelfs troepen kleine 
zeehonden kunnen hem daar 
door hun grotere behendig
held in ~et nauw brengen en ont
moet hij een walrus - ook op het 
land een geduchte tegenstander 
- dan zal hij altUd aan het kortste 
elnd trekken. Ook tegenover 
roofwalvissen heeft een beer in 
het water geen enkel verweer. 

Voortplanting 

In november wanneer de win
terstormen .over de poolzee ra
zen, graven de volwassen vrou
welUke ijsberen een hoi op plaat
sen waar de sneeuw zich in een 
mass a ophoopt. Daar worden in 
de donkere wintermaanden de 
jongen geboren, meestal twee. Sij 
hoge uitzondering bestaat, een 
nest weleens ult drie of vier jon

-ge . dieren. maar jonge vrouwe
lUke die"en krijgen daarentegen 
vaak maar sen jong. Het tljdstip 
van de geboorte varieert van de
cember tot en met februarl. Bij 
oudere dieren worden de jongen 
meestal eerder geboren dan bij 
de pas volwassen vrouwtJes. Pas 
geboren ijsberen wegen vaak 
nog geen kilo en zijn niet grater 
dan een rat; een volwassen vrou
welUk dier weegt zo'n 200 kg. 
Dat de verhouding tussen een 
pasgeborene en een ouderdier 
(1/200) zo gering is (bij mensen 
1/20) komt omdat bij Usberen de 
embryonale ontwikkeling laat op 
gang komt. Alhoewel de paartijd 
al in maart/april valt, nestelt de 
bevruchte eicel zich pas bij het 
begin van de winter (september/ 
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Ret Nederhllldse station op Spitshergen 
half septemher 1968. Op de achtergrond 
de zee met drijfijs 

oktober) in de baarmoeder. Wan
neer het moederdier aan het 
einde van de zomer niet in goede 
conditie is, zou de implantatie 
achterwege blUven. De feitelUke 
draagtijd is dus naar verhouding 
maar zeer kart, drie a vier maan
den. 
Pas circa tien weken na de ge
boorte, in de periode maarl/april, 
komt de familie te voorschijn. De 
cubs zijn dan al 70 cm lang bU 
een schouderhoogte van 40 cm. 
Meestal blUft de familie nog een 
paar dagen in de buurt van het 
winterhol, waarbij de cubs al 
spelend wat technische ervaring 
opdoen bij het zich verplaatsen In 
het besneeuwde terre In. Dan gaat 
de groep op pad en probeert zo 
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snel mogelUk het zeeijs te berel
ken, waar zeehondenaglo's voed
sel kunnen verschaffen. 
De cubs vergezellen de moeder
beer ca. 20 maanden gedurende 
welke tUd ze het 'zeehonden
vangvak' leren; In het begin ech
ter gaat de oude beer nog aileen 
op jacht, waarbU de cubs tijdelUk 
op een veilige afstand achterge
laten worden. Pas als de jongen 
een maand of zeven zUn gaan ze 
mee op jacht en vanaf die tUd 
doen ze aile beweglngen die hun 
moeder daarbij maakt precies 
'droog' na. Samen brengt de fa
milie nog een tweede winter door 
en pas tegen het elnde van de 
volgende zamer, na 20 maanden 
in een hecht familleverband ge
leefd te hebben, gaat de groep 
uiteen; het man lUke jong is dan 
al veel groter dan zUn maeder. 
Uiteindelijk kan hU een gewicht 
van 600 kg berelken. De jonge 
beren trekken soms nog een 
poasje samen op. maar al spoe
dig gaat elk zUns weegs. 
Volgens Harington zou de moe
derbeer pas weer In het daarop
volgende voorjaar paring toela
ten, hetgeen betekent, dat een 
volwassen wUfje maar eens in de 
drie jaar nakroost- vaortbrengt. 
Andere onderzoekers zUn echter 
van mening dat, evenals in de 
dierentuinen, ijsberen zich oak 
onder natuurlijke omstandlghe
den om het andere jaar voort
planten. Exacte gegevens ontbre
ken echter op het ogenblik nog, 
maar kunnen naarmate er meer 
beren gemerkt worden wei in 

de naaste toekamst verwacht 
worden. Het hangt er immers 
van af of vrouwelUke beren, die 
in 1969 met cubs van enkele 
maanden Dud gemerkt zijn; in 
1971 dan wei in 1972 met nleuwe 
cubs teruggemeld worden. 
Over het tUdstip wanneer een 
jonge beer geslachtsrijp is lopen 
de meningen uiteen; in een die
rentuin hebben Usberen pas in 
hun zesde jaar veer het eerst 
nakroost voor1tgebracht, maar ge
gevens van de popuiatie in het 
wild ontbreken nog. Ook op deze 
vraag kan. nu een groat aantal 
sen jaar oude dieren (jaarlingen) 
gemerkt zUn, t.z.t. een afdoend 
antwoard gegeven worden. 
Over de leeftUd welke Usberen 
kunnen bereiken verkeert men in 
het onzekere. Gevangen exem
plaren zijn wei 30 tot 40 jaar oud 
geworden, maar men neemt aan, 

By wordt een gaatje ;11 het oor gekl1ipl, 
waama het gereedliggeltde IIIlmmer 
(251) ill hel oor beveJtigd wordt 

dat een dergelUke hoge ouder
dom onder natuurlUke omstandig
heden zlch niet of nauwelijks 
voor kan doen en dat 25 jaar wei 
zawat het maximum moet zUn. 
T echnieken am aan de hand van 
schedelmaterlaal de exacte 
ouderdom te kunnen vaststellen 
zijn echter pas gedurende de 
laatste jaren ontwikkeld en geven 
nog geen betrouwbare resultaten. 

Beschermingsmaatregelen 

Alaska (V.s.) 

Het Is de oorspronkelUke bewo
ners van Alaska (eskimo's) toe
gestaan Usberen te jagen als 
voedsel, behalve vrouweliJke he
ren met cubs en cubs tot de leef
tijd van :2 jaar, maar ze mogen 
voor dit doel geen vliegtulgen ge-
bruiken. . 
Tot 1965 mochten zg. trofee-ja
gers 1 beer per seizoen (15 ok
tober-10 mei) schieten. De meer
derheid van de trofee-beren wor
den gejaagd met behulp van 
vliegtuigen welke in de. buurt van 
de beer op het Us landen. Aan
gezlen de staat Alaska geen zeg
gens chap heef! over de interna
tionale wateren bulten de 3-mijls
zone, waar de meeste beren zich 
ophouden, wordt gepoogd de 
safari-jacht te controleren door 
ongeoorloafde landingen van tro~ 
fee-jagers gedurende het jacht
seizoen te verbieden. 
Gedurende de laatste 20 jaar is 
het jachtpatroon echter volledlg' 
veranderd van eskimojacht met 
hulp van een hondeteam tot tro
fee-jacht met behulp van vlieg-
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Bell beer ;s ;11 de lyt/ ge/opelJ ell str;bbelt nogal tegen. Va11 een ajstaud u'ordl hi) 
/'udoojd. DaaTop /igt het kolos f'an 500 kg spoed;g teT aaTde 

tuigen. Sinds 1965 mag een tro
feejager echter maar een beer 
in vier jaar schieten, terwijl een 
gids maar 6 maal per jaar zijn 
diensten aan mag bieden. Het 
aantal trofeejagers neemt echter 
in sterke mate toe. Jaarlijks wor
den er gemiddeld 300 dieren ge
schoten, 

Het merken van beren met kleine 
radiozenders is in voorbereiding, 
Daarbij worden de beren, na op 
de gebruikelijke manier met een 
injectiepijl verdoofd te zijn, uitge
rust met een miniatuurzendertje. 
dat met regelmatige tussenpozen 
een sein afgeeft. TegelUkertUd 
zou een van de weersatellieten 
uitgerust worden met een spe
ciale ontvanger en registratie
apparatuur. Op deze manier kan 
de positie van de beer driemaal 
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daags exact bepaald worden. En
kele technische moeilijkheden, 
zoals bijv. een goede bevestiging 
van de zender aan de beer, zijn 
nog niet overwonnen. Ook ver
gen merkingsoperaties op deze 
manier een aanzienlijk budget. 

Canada 
De jacht op ijsberen is in Canada 
aileen de eskimobevolking toe
gestaan. Tot 1967 werden jaar
lijks ca. 600 beren in dit gebied 
afgeschoten; sinds 1967 is een 
rantsoenering ingevoerd met het 
doel het jaarlijkse afschot te be
beperken tot 386 dieren. Trofee
jacht is er volledig verboden. 
Cubs tot sen jaar oud en vrouwe
lijke dieren met cubs minder dan 
.;en jaar oud zijn ten aile tUde be
schermd. 

I 

De mens van vandaag, op wag naor morgen. 

wordt met een dynamlsche versneiling voortge

stuwd. BIJ-de-tlJd zUn, de koers verkennan van de 

actualltelt waarln wetenschap. politlek, cultuur, 

kortom het hels maatschappeliJke leven zlch 

beweegt, det Is de taak die de wekellJkse 

AO-reeks zlch he eft gesteld. 

Er Is een grote behoefte aan communicatle. 

AO voonlet hlerln, Wat vandaag actuels InformaUe 

is, wordt morgen boeJende documentatle, 

AO Is prettig-Ieesbaar. De boekjes brengen plezler 

In het weten en In het praten over 

de actualitelt van alledag. 

In de AO-reeks Is onder meer verschenen: 

AO 1246 Gandhi en de gewefdloosheid - door TjlUe de Vries 
AO 1249 Koo/monoxyde en hartz/ekren - door dr, J. R. Borst 
AD 1250 Rembrandt 1606-1669 - door me). drs. A. A. E. Vels Heijn 
AO 1259 Mart/nus Nljhoff - door Frans Berkelmans 
AO 1261 Jugendst/l- door Frank Patrick Edebau 
AO 1263 Frans Masereel - door Roger Avermaete 
AO 1273 Wonen op de maan? - door P. L. L. Smolders 
AO 1274 RoemenUfs eigen weg - door Tjitte de Vries 
AO 1275 De Open Universiteit - door prof, dr. Michael Drake 
AO 1279 Voor en tegen van de economische groel - door J, HaJer an 
AO 1281 Erasmus - door prof. dr. G. J. Hoenderdaal fA. van Prooljen 
AO 1283 De vierde dimensie - door dr. O. Burger 
AO 1284 Prognostlca - door J. N, Theunlssen 
AO 1285 Hippe mystiek - door A. lansbergen, O.S.B. 
AO 1286 Transsiberlsche Twist - door TJltle de Vries 
AO 1287 De persoonlljkheld van Andre Gfde - door dr. Jef last 
AO 1288 Is ruimteva8rt nuWg? - door P. l. l, Smolders 
AO 1289 Ilsfand - door 1. H. Krulzlnga 
AO 1290 Oorlog legen de armoede - door prof. 1. Tlnbergen 
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Sinds 1960 Is in Canada het we
tenschappelijk werk ten aanzien 
van ijsberan op wat groter schaal 
tot stand gekomen. De Canadian 
Wildlife Service heeft In de ver
schillende delen van het arctl
sche gebled schedelmaterlaal en 
inwendige delen verzameld. van 
beren, geschoten door eskimo's. 
Studies van Manning aan de 
hand van dlt materiaal wijzen op 
rasverschillen tussen de beren. 
van Groenland, Canada en Alas
ka. Technleken om aan de hand 
van de kiezen van beren de ex
acte ouderdom te bepalen zijn in 
Canada ontwikkeld. 
Harlngton heeft op· plaatsen, die 
voar de vQortplanting van ijsbe
ren in aanmerking komen, de 
overwinteringsgewoonten bestu
deerd met het oog op het In
stellen van nationale parken met 
volledige bescherming in zo'n ge-

bled. Een eerste provlnclale ijs
berenpark van 28 200 km2 is in
mlddels gevestigd bij st. James 
Bay. Jonkel ontwlkkelde een 
techniek om beren met behulp 
van strikken te vangen. Tot en 
met 1967 zUn In Canada 20 beren 
gemerkt en het merken van beren 
met radio-apparatuur is In voor
bereldlng. 

Groenland (Denemarken) 
Evenals in Canada is de jacht op 
Usberen beperkt tot de eskimo's. 
Jaarlijks worden ca. 100· bereh 
geschoten, Jacht met behulp van 
motorboten is in bepaalde ge
bleden niet toegestaan en in de 
belangrljke overwinteringsgebie
den zijn moeders met cubs be
schermd. Tengevolgevangeld
gebrek is op Groenland nog maar 
weinig onderzoek uitgevoerd. De 
jachtgegevens vanaf 1800 zijn 

9 



door de Deen Vlbe verzameld, 
Tot ongeveer 1900 maakten de 
eskimo's voornamelUk jacht op 
beren voar eigen gebruik; van 
een berenhuid konden vier broe
ken gemaakt worden, Sinds onze 
beschavlng echter oak op Groen
land doordringt, schieten de es
kimo's uitgerust met de moderne 
apparatuur vrUwel ultsluitend be
ren voor handelsdoeleinden, 

Spitsbergen (Noorwegen) 

De beschermingsmaatregelen op 
Spitsbergen zUn tot op heden 
uiterst bescheiden, Het dier kan 
behalve op Kong Karlsland, over
al gedurende het gehele jaar 
door ledereen gejaagd worden, 
Volgens de opgaven van Lon0 
werden er In de periode van 1945 
tot 1963 laarlijks gemiddeld 309 
geschoten, Elk laar hebben altUd 
twee of meer beraepsjagers
groepenop Spitsbergen overwin
terd, Ruim de helf! van 'de ge
schoten beren komt echter ge
durende de laatste jaren voar 
rekening van de bemanningen 
van de permanente radio- en 
meteorologlsche stations. 's Zo
mers wordt de jacht door toeris
ten vanaf schepen beoefend en 
deze vorm van trofeejacht bre/dt 
zich geleldelUk uit (ca, 40 beren 
in 1967), 
Sinds 1965 is in dit gebied het 
wetenschappelUk onderzoek op 
gang gekomen, Het onderzoek,ls 
vooral gericht op het leren 
kennen van het migratiepatroon 
en het schatten van de p'opulatie
graotte, Een vergelijkeIide sera-
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logische studie van Usberen van 
Spitsbergen en Alaska, uitge
voerd door Larsen, wijst er op. 
dat er raciale verschillen be
staan tussen de populatles van 
deze twee gebieden, Gedurende 
drie zomerexpedltles (1966-'67-
'68) en drie winterexpedlties 
(1968-'69) zUn er nu ruim 100 
Usberen gemerkt op Spitsbergen. 
lets meer dan 10 % daarvan is 
tot op heden teruggemeld, waar
van 2 ult West-Groenland, Ge
durende de winter van 1968-'69 
namen oak een Finse en de Ne
derlandse expeditie aan het 
onderzoek deel. 
In totaal zUn er nu 100 dieren in 
het gebied gemerkt; het hoge 
terugmeldingspercentage (12 %) 
is geen aanwijzing dat de popu
latie 20 groat is als men van 
Noorse zUde aanneemt en zeker 
niet van een grootte om een 
jaarliJks afschot van 300 dieren 

- te rechtvaardigen. De weten
schappelUke activiteiten rand de 
Usbeer hebben er echter wei toe 
geleid, dat nieuwe maatregelen 
met ingang van het seizoen 1970-
1971 van kracht worden. 
De jacht wordt aan een uitge
breid vergunningenstelsel onder
worpen. Het gebrulk van set 
guns, bU een val opgestelde 
automatisch afgaande geweren. 
word verboden, 
Nu overwinteren maar liefst vijf 
graepen beroepsjagers, een 
record voor de laatste jaren, die 
- voor het laatst hopelUk - nag 
ongestoord hun gang kunnen 
gaan, Het eigenlUke prableem ligt 

echter niet zozeer bij diegenen, 
die de beren schieten, dan wei bU 
de personen, die menen dat het 
bezit van een iJsberehuid hun 
aanzien ten goede komt en hun 
status verhoogt. 

Rus/and 

In de Sovjet-Unle is de jacht op 
Usberen sinds 1956 verboden, 
Aileen ten behoeve van de die
rentuinen wordt nog een beperkt 
aantal jonge beren gevangen. Er 
zUn in de Sovjet-Unie nag geen 
beren gemerkt. Ten aanzien van 
het totaal aantal ijsberen in de 
arctic zUn de Russlsche onder
zoekers zeer pessimistisch. Ze 
nemen aan. dat de theorie van 

Pedersen in grate IUnen juist is 
en dat de in Rusland beschermde 
beren tens lotte op Spitsbergen 
afgeschoten worden, Er zUn ge
durende het laatste decennium 
regelmatig tellingen ultgevoerd 
vanult vliegtulgen en Uspensky 
heeft enige voortplantingsgebie
den onderzocht en het Siberische 
schedelmateriaal verzameld, dat 
over het gehele gebled uniform 
genoemd kan worden. 

~chattingen lopen uiteen 

Over het totaal aantal in het wild 
voorkomende ijsberen lopen de 
schattingen nogal uiteen, Op 
grand van tellingen uit vliegtul
gen in Alaska, zouden er' volgens 

De lengle van hel plmlje vall de nelfs /01 hel lopje vall de sfaaff wordt opgemeten 
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Amerikaanse onderzoekers nog 
17 000 Usberen in het gehele 
paalgebied randlapen; de Russen 
schatten echter de tatale papula
tie niet grater dan 5 000 tot 8 000 
terwUI de Canadezen een aantal 
van 12 000 aannemen. 
Indien we voorlopig de wereld
papulatie op 12 000 stellen, dan 
wordt een negende van dit aantal 
jaarlljks geschoten. 
BU een aantal van 12 000 kan het 
aantal zich voortplantende vrou
welUke Usberen jaarlljks ap 1 500 
geschat worden, als we aanne
men dat ijsberen 1 maar per drie 
jaar jongen voortbrengen onder 
natuurlljke amstandigheden. Dii 
heeft naar schatting 2 500 nieuwe 
gebaorten JaarlUks tengevolge. 
Natuurlijke sterfte en jach! ver
minderen de populatle jaarlUks 
met 2 000 exemplaren. 
Het zal dUidelljk zUn, dat ap 
grond van de schatting van 
12 000 dieren de jaarlljkse af
name niet veel meer kan toe
nemen wi! de papulatie ap de 
huidige graotte gehandhaafd' 
worden. Zau de populatie zaals 
de Rus Uspensky aanneemt niet 
grater zUn dan 8 000 dieren, dan 
is de ijsbeer reeds een ultster
vende dlersoort. 
Het merken van ijsberen op grote 
schaal kan ap de meeste van de 
onzekerheden te zljner tlJd een 
afdoende antwoord gev~n en op 
grand van de nieuw verkregen 
gegevens kunnen internationaal 
maatregelen genomen worden 
om deze in vele opzichten waar
devolle- diersoort voor een on-
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tijdig uitsterven te behoeden en 
hem vooral tegen de mens te 
beschermen. 

Nederlands iJsberen·onderzoek 

Op uitnodiging van Naorse we
tenschappelljke instanties heef! 
gedurende het tljdvak augustus 
'68-september '69 een Neder
landse expeditie dee/genomen 
aan het ijsberenonderzoek, bin
nen het internationale program
ma, dat in 1965 in Fairbanks 
hiervoor globaal was opgesteld. 
Bljdragen van het RUksinstituut 
voor Natuurbeheer, het Wereld
natuurfonds Nederland, de Ne
derlandse Commissie voor Inter
nationale Natuurbeschermlng en 
financiele en materiele steun van 
de industrie en het bedrljfsleven 
hebben de expeditie mogelUk ge
maakt. Deelnemers aan de expe
ditie waren E. ·Flipse, J. de Korte, 
P. W. J. de Groot en P. Ooster
veld. 
Op de noord-west-punt van 
Edge0ya, Kapp Lee, Spitsbergen, 
werd een winterbasis ingericht. 
Gedurende de overwintering 
werden waarnemingen verricht 
aan 24 ijsberen, waarvan er 12 
gemerkt konden worden. Er zlJn 
minder ijsberen waargenornen 
dan verwacht werd; tengevolge 
van de zware ijssituatie lag de 
pakljsgrens, het milieu waar de 
beren zich bU voorkeur ophou
den, ca. 100 km zUidelUker dan 
normaal. 
Een merkoperatle verloopt als 
voigt: zodra een Usbeer in de 
buurt gesignaleerd is of in een 

Mel vereende hachlen wordl em Zware ijsbeer gekeerd 

der vallen Is gelopen wardt In de 
eerste plaats het gewicht ge
schat. Op grand van deze 
schatting wordt een capsule van 
de injectiepUI gevuld met een' 
aangepaste dosis van een be
dwelmingsmiddel. 
Ais de beer in een val vastzit is 
er verder geen enkel probleem 
meer; loopt hU echter nag vrU 
rand, dan moethU op ca. 20 m 
benaderd worden voordat er, met 
enige zekerheid op succes, een 
pijl afgeschoten I,an worden. De 
injectiev!oeistof moet blj voor
keur In de spierniassa's van de 
heup toegediend worden. De 
beren bleken zeer individueel op 
de toegediende Sernylan te 
reageren. Sommige waren na 6 
minuten al valledig geimmabili-

seerd, bij andere duurde het 
sorns meer dan een uur en moest 
met de hand nag een geringe 
extra dosis taegedlend worden, 
vaordat de behandeling kon be
ginnen. 
Eerst wordt de geimmobillseerde 
beer gemerkt met twee genum
merde ny!onplaatjes in elk oor en 
een tatouage van hetzelfde num
mer aan de binnenzUde van de 
bovenlip. De praktijk heef! ge
leerd dat de oormerken wei eens 
verloren gaan en dan kan bij de 
eventuele preparatie van de huid 
het getatoueerde nummer in de 
bovenlip nag ontdekt worden. De 
Amerikanen hebben het laatste 
jaar oak genummerde halsbanden 
aangebracht bij volwassen beren. 
De beren, die, gedurende de 
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zomers van '67 en '68 bU Spits
bergen gemerkt zijn door een 
Naars team, kregen het nummer 
ook met haarverf op hun pels ge
schilderd, hetgeen hengeduren
de de rest van het zomerselzoen 
beschermde tegen de trofee
jagers; een huid met een niet los
latend geschilderd nummer heeft 
voar een verzamelaar geen 
enkele waarde. 
Nadat de beer gemerkt is, wordt 
hij, volgens de internationale 
standaard opgesteld in Fair
banks, opgemeten: de lengte, 
borst- en nekomvang, schoft
hoogte, lengte van het dUbeen. 
De borstomvang Is tevens bij 
benadering aen maat voar het 
gewicht. Het Nederlandse budge! 
was niet 20 groat om. zoals de 
Amerikanen in Alaska doen, de 
beer met een helicopter op te 
hijsen teneinde het gewicht 
exact te bepalen. 
De toestand van het gebit is blj 
benadering sen maat VDar de 
ouderdom van het dler. Naarmate 
de beer ouder wordt trekt het 
tandvlees zlch verder terug, het
geen speclaal bij de grote hoek
tanden een duidelijk meetbare 
zone van andere kleur doat ont
staan. BU de manlijke dieren 
is ook de leng!e van het penis
been een maat voar de ouder
dom. 
Ook het bijkomen uit de verdo
ving verliep bij de verschillende 
dleren op verschillende wUze. 
De sen was na een half uur weer 
op de been, maar blj andere 
duurde het soms wei meer dan 
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aen stmaal voordat ze weer vol
ledig hersteld waren. Gedurende 
de tUd van de operatie en het 
herstel werd de ademhaling en 
de harts lag van het dier regel
matig gecontroleerd. Soms traden 
als bUwerking van de Sernylan 
karta period en -van hevige kram
pen op. T egelijk met deSernylan 
werd echter chloorpromazine toe
gedlend om deze nadelige in
vloeden zoveel mogelUk Ie be
perken. 
Een gunstig bUeffect in de arctic 
van Sernylan Is, dat het de Ii
chaamstemperatuur verhoogt. Na 
het bijkomen eten de beren eerst 
grote hoeveelheden sneeuw om 
het vochtverlies tengevolge van 
slUmafschelding te compenseren. 
Jongere dieren herstelden zich in 
het algemeen sneller dan de 
oudere. Opvallend was de loege
nomen agressiviteit direct na het 
bijkomen, niet 20zeer ten op
zlahte van de mensen dan wei 

. ten opzlchte van elkaar; dit zou 
oak aen nawerking van de ge
bruikte Injectiestof zUn. 

Bereval 
Acht dieren zUn door de expe
ditie met behulp van vallen ge
vangen. Een bereval bestaat uit 
een strik van staaldraad beves
tigd aan een rotsblok of een 
zwaar stuk drijfhout. Aan een 
lange rechtop staande paal, die 
voornamelljk dient am de aan
dacht te trekken, wordt een stuk 
zeehondenspek bevestigd. Daar
omheen wordt van oud hout een 
kast getlmmerd. zodat het spek 

Soms niClltlisglCflg, 1'f1flk OlJvcrschillig, 
vTijwei nooil agrcssief ... 

Een keer Iiep een jaarling in de 
val; haar moeder en tweeling
broer bleven er bij en bovendlen 
kwam nag een volwassen man
Iljke beer, die de moeder met 
zijn avances vereerde, waar deze 
laatste overigens helemaal niet 
van gediend was. Deze manlijke 
beer is later, toen hlj al gemerkt 
was, nag tweemaal in de val 
gelopen; de laatste keer dat dit 
gebeurde, heef! hlj de val keurig 
intact gelaten, door er direct bij 
te gaan Iigg9n. In juli Iiep nog 
eens een moederbeer in de val 
vergezeld door twee cubs van 
ongeveer 7 maanden oud: 

In het voorjaar ston'den In de om
geving van de . nederzetting 7 
vallen uit, die dagelijks gecontro
leerd moesten worden. Vaak 

maar van een kant benaderd kan werd het mechanisme tengevolge 
worden. Om het stukje spek te van de sneeuwdrift geblokkeerd 
bereiken moet de beer z'n poot en herhaaldelijk werden de vallen 
in de Ius zetten. Aile andere ook door beren afgebroken, zon
plekken, waar hlj evenlUeel ook der dat de beer gevangen werd . 
z'n poot neer zou kunnen zetten, De meeste beren zijn in het voor
worden geblokkeerd door latten jaar waargenomen. De trekrich
rechtop in de grond te steken. Zo ting van de dleren kon met de 
gauw de beer z'n poot In de strik beweging van het pakijs en de 
zet, gaat een soart .muizenval- aanwezlgheid van open water in 
mechanlsme af en schiet de Ius . verband gebracht worden. Regel
omhoog rond de klauw. De beer matig is in het zeegebied ten 
eet het stuk spek op, merkt ver- noorden van de hut gepatrouil
volgens, dat hij vast zit en gaat leerd met de sneeuwscooter. In 
een paar uur geweldlg te keer,' de naburlge kustgebieden zUn 
waarbU de gehele val geruineerd nooit wlnterholen gevonden. 
wordt. Wanneer er na enige tijd Na afloop van de expeditie werd 
nog geen beweging in te krijgen -- er van Nederlandse zUde bU de 
is legt hij zich blj de situatie neer Noren geprotesteerd tegen het 
en neemt er z'n gemak van. feit, dat gedurende de overwin
T weemaal is met behulp van een tering van het Noorse weten
val een familiegroep gevangen. schappelljke team 12 usberen zUn 
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I I~--- gedood voor fysiologisch anato

: misch onderzoek en als honde N 

voer. 
Hoewel het betreffende onder
zoek zuiver wetenschappelijk 
verantwoord is lijkt het onjuist 
om een dergelijk onderzoek toe 
te pass en op een diersoort waar
van het voortbestaan momenteel 
betwijfeld moet worden. 

Zijn ijsberen gevaarlijk? 

In het algemeen worden beren 
beschouwd als onbetrouwbare 
dieren. Niets in hun gedrag zou 
hun bedoelingen verraden. Voar 
ijsberen gaat dit zeker niet op. 
Een ijsbeer met kwade bedoelin
gen La.v. wezens, die hem storen 
(mensen) laat dlt duidelijk mer
ken door z'n oren plat te leggen, 
bedenkelUk z'n kop te schudden, 
z'n bovenlip op te trekken en een 
sisachtig geluid voort te brengen. 
De geur van mensen schUnt in 
het algemeen geen associaties 
met voedsel bU een Usbeer op te 
reapan. Er zijn maar enkele ge
valien uit de hlstorie bekend, dat 
een ijsbeer een mens ·heeft ge-

doDd zonder dat hlj aangescho
ten of anderszins gestoord was. 
Het aantal sterke verhalen over 
de buitengewone agressiviteit 
van ijsberen is eehter legio. 

In feite is een Us beer tamelijk 
onverschillig, hU zal de mens 
nooh aanvallen, nooh speclaal uit 
de weg gaan. Jonge Ijsberen zUn 
eehter bijzonder nieuwsgierig en 
kamen achteloos aanlopen op 
alles wat er anders uitziet dan 
hun dagelijkse omgeving. In de 
mee-ste gevallen moeten zU die 
nieuwsgierigheid met de doDd 
bekopen. 
BU alie maatregelen die getroffen 
zijn ter bescherming van de Us
beer, wordt altUd .;en uitzonde
ring gemaakt: uit zelfverdediging 
zou altUd een beer geschoten 
mogen worden. De Rus Uspensky 
he eft er echter al op aangedron
gen deze ultzondering te laten 
vallen omdat een ijsbeer even
goed met een kel op een afstand 
te houden Is. De ervaringen van 
de Nederlanders op Spitsbergen 
stemmen volledig met deze ziens
wljze overeen. 

De Nederlandse bijdrage aan het onderzoek Is een klein steentje in 
het geheel geweest tot nu toe. Er zal internatlonaal nog ongelooflUk 
veel werk verzet moeten worden, terwijl men de resultaten pas na 
5 tot 10 jaar kan verwachten. Het begin Is echter gemaakt en ook van 
Nederlandse zijde hoopt men in de toekomst met het onderzoek door 
te kunnen gaan. Enthouslasme is volop aanwezig; in de praktijk 
blUken de financiele middelen echter vaak een beperkende factor te 
zijn. 
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