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Samenvatting

De Maleise zonbeer, Helarctos malayanus, is de kleinste van de huidige acht beersoor-

ten. De zonbeer komt voor door heel Zuidoost-Azië, ook op de grote eilanden van Sumatra en 

Borneo. Het onderzoek dat ik in dit proefschrift presenteer ging in 1997 van start in een klein 

laaglandreservaat in Oost-Kalimantan. Voor die tijd was er nog geen veldonderzoek gedaan 

naar zonberen in het wild; ook niet naar die in Kalimantan, het Indonesisch deel van Borneo. 

Behalve de informatie uit een paar anekdotische verslagen was er nagenoeg niets bekend van 

de fundamentele aspecten van de ecologie van de zonbeer. De soort stond toen nog in de 

categorie ‘Data Deficient’ (‘onvoldoende gegevens’) op de Rode Lijst van de IUCN. Om een 

voornaam deel van de ontbrekende kennis over de zonbeer aan te vullen, hebben we in het 

kader van deze studie gedurende vijf jaar (van halverwege 1997 tot halverwege 2002) intensief 

data verzameld rond verschillende aspecten van het gedrag, de ecologie en het behoud van de 

zonbeer. Verder onderzoek is uitgevoerd in 2005 en in 2010.

Ten tijde van de eerste fase van deze studie had de regio te maken met grootschalige 

bosbranden, veroorzaakt door ernstige droogte die gerelateerd was aan herhaaldelijke El Niño 

Southern Oscillation (ENSO)-verschijnselen. De branden tastten in Kalimantan miljoenen hec-

tare bos aan, inclusief het reservaat waar het onderzoek plaatsvond. Tussen 1997 en 2006 is in 

totaal 16,2 miljoen hectare van Borneo’s landmassa getroffen door brand; dat is 21 procent van 

de totale landoppervlakte van het eiland. Een groot gedeelte hiervan bestond uit bosgebieden. 

Vanwege de grote schaal van deze milieuramp heb ik een deel van mijn studie gewijd aan het 

onderzoeken van de effecten van de branden op de ecologie en het behoud van zonberen. 

De ENSO-verschijnselen veroorzaken niet alleen droogte, maar spelen ook een rol 

bij het voorkomen van mast fruiting (fenomeen waarbij grote hoeveelheiden bomen gelijktijdig 

fruit produceren) in Zuidoost-Azië, in het bijzonder in de oostelijke delen van Borneo. Het 

bladerdak en de emergente bomen in de bossen hier worden gedomineerd door bomen uit de 

familie van de Dipterocarpaceae die een uniek regeneratief patroon laten zien. De bloei en het 

dragen van vruchten doen zich voor met intervallen van 2 tot 10 jaar; in de tussenperioden 

vertonen deze bomen geen of bijna geen voortplantingsactiviteit. De bloei en het dragen van 

fruit door een groot deel van de andere bomen – afkomstig uit verschillende taxonomische 

groepen met gevarieerde bloeiverschijnselen – verloopt hier synchroon met deze Dipterocar-

paceae. Mast fruiting voorziet daardoor in een korte periode waarin fruit in zeer grote mate 
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beschikbaar is; de functie hiervan is zaadpredatoren te verzadigen en voorziet ook in een 

overvloed aan voedzame vruchten. Door maandelijks fenologisch onderzoek aan meer dan 

600 bomen hebben we kunnen vastleggen dat de beschikbaarheid van fruit voor de zonberen 

afnam van 13 fruitende bomen per hectare/maand tijdens de mast fruiting-periode tot slechts 

1,6 bomen die fruit produceerden per hectare/maand tijdens de langdurige inter-mast-periode.

Het bleek dat zonberen bijna compleet frugivoor worden tijdens deze korte perioden 

van ongeveer 2 maanden waarin het fruit zo rijkelijk aanwezig is. In deze studie stelden we vast 

dat zonberen zich voeden met minstens 115 verschillende soorten fruit. De families Moraceae, 

Burseraceae en Myrtaceae dragen voor meer dan 50 procent bij aan het dieet van de zonberen; 

de beren vielen in de langdurige inter-mast-periode vooral terug op het fruit van het genus Ficus 

spp. (Moraceae). De meeste boomsoorten waarvan de zonberen het fruit eten droegen alléén 

fruit tijdens de zeldzame mast fruiting-periodes óf vertoonden fruitpatronen die zich uitstrek-

ken over meer jaren; dat duidt op sporadische beschikbaarheid van het favoriete fruit van de 

zonberen. Tijdens de langdurige inter-mast-periode, volgend op de bosbranden, schakelden de 

zonberen over op een dieet van insecten, vooral termieten, mieren, kevers en keverlarven, en 

kakkerlakken.

Twee vrouwelijke beren die we vingen voor een telemetriestudie in het niet-verbrande 

hart van het bos vertoonden tekenen van ernstige ondervoeding, 16 maanden na de branden 

en diep in de inter-mast-periode. Beide vrouwtjes hadden op dat moment jonge welpen, waar-

door ze waarschijnlijk verder verzwakt waren. De uitgemergelde verschijning van de beren 

suggereert dat een dieet van niets anders dan insecten gedurende een langere periode niet 

afdoende is en niet in de energiebehoefte van de beren voorziet. De predatie van een van deze 

vrouwtjesberen door een grote python zou gerelateerd kunnen zijn aan haar slechte conditie; 

mogelijk kon zij de aanval minder effectief weerstaan of was ze minder waakzaam.

Om inzicht te krijgen de bewegings- en activiteitenpatronen van zonberen, zijn drie 

wilde en twee vrijgelaten gerehabiliteerde vrouwelijke beren uitgerust met VHF-radiokragen 

met bewegingssensors. Drie van deze beren zijn continu gevolgd gedurende 1 tot 3 jaar in de 

periode van 1999 tot 2003. Hun home range omvatte (in een periode van 12 maanden) 4 tot 

5 km2 (95 procent Minimum Convex Polygon en 95 procent fixed kernel) met een aanzienlijke 

onderlinge overlap van de home ranges. De relatief kleine omvang van de home ranges kan 

gerelateerd zijn aan een dieet dat voornamelijk bestond uit insecten, omdat zich in de periode 

van de telemetriestudie geen mast fruiting voordeed. Het monitoren van de activiteit toonde 

aan dat zonberen het hele jaar door hoofdzakelijk dag- en schemerdieren zijn. Ze worden 

ongeveer een half uur voor zonsopgang actief en blijven dat tot 2,5 uur na zonsondergang. Het 
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activiteitsniveau ’s nachts is laag (20 tot 30 procent). De beren waren gemiddeld 61,6 procent 

van de dag actief (14,8 ± 2,3 uur); hogere activiteitsniveaus hingen sterker samen met het eten 

van insecten dan met het eten van fruit.

De bosbranden en de droogte veroorzaakten extreme sterfte van fruitbomen die ges-

chikt zijn voor zonberen, met een reductie van bijna 80 procent in dichtheid van fruitbomen in 

verbrande gebieden: van 167 ± 41 (SD) fruitbomen per hectare in onaangetast bos tot 37 ± 18 

fruitbomen per hectare in verbrand bos. Bovendien stelden we een reductie van 44 procent in 

de diversiteit van fruitbomen voor zonberen vast ongeveer 3 jaar na de brand. De dichtheden 

van hemi-epifytische vijgen – een belangrijke fruitsoort tijdens de inter-mast-periode – namen 

af met 95 procent in verbrande delen van het bos.

De manier waarop de zonberen het verbrande bos benutten is gedurende 10 jaar lang 

gemonitord door regelmatig onderzoek naar sporen (zoals gebroken termietenheuvels, klau-

wsporen en graafsporen). Transecten zijn uitgevoerd in aan elkaar grenzende stukken van ver-

brand en ongeschonden bos. In een aantal jaren na de branden waren de dichtheden van zon-

beersporen bijna nul in de aangetaste delen van het bos. Maar in 2010 waren die dichtheden 

weer toegenomen tot 28,0 ± 12,9 (SD) sporen per hectare; de toename wijst op rekolonisatie 

van deze delen van het bos door de zonberen. De dichtheid van sporen in de aangrenzende 

ongeschonden delen van het bos bleef in de loop der jaren stabiel, gemiddeld 41,6 ± 11,6 (SD) 

sporen per hectare. De dichtheden van zonbeersporen waren 12 jaar na de bosbranden nog 

steeds 35 procent lager in de verbrande delen van het bos; dit had te maken met schaarste van 

sommige soorten voedsel voor zonberen, vooral fruitbomen en bovengrondse termietenkolo-

nies. De gestage rekolonisatie van deze verbrande delen van het bos door de beren laat zien 

dat deze gebieden zich kunnen herstellen tot geschikte habitat voor de zonbeer; voorwaarde 

is wel dat er een bronpopulatie van zonberen aanwezig is in aangrenzende ongeschonden delen 

van het bos.

Aansluitend op de periode van droogte en de bosbranden hebben wij boeren her-

haaldelijk geïnterviewd in vijf gemeenschappen die langs de randen van het Sungai Wain Protec-

tion Forest gesitueerd zijn. Het doel was te onderzoeken in welke mate de zonberen gewassen 

plunderen. De uitkomsten van de interviews gaven aan dat schade aan de gewassen groter 

was in de periode volgend op de bosbranden dan in de jaren vóór de ENSO-verschijnselen en 

de branden. Vijandigheid van de boeren ten opzichte van de beren was vooral het gevolg van 

de schade die ze toebrachten aan stammen van oude kokospalmen (Cocos nucifera); als gevolg 

daarvan gingen de bomen vaak dood. Daarom wilden de boeren de beren weg hebben. De 

schade die beren toebrachten aan de jaarlijkse gewassen leidde in het algemeen tot een minder 
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vijandige reactie. Een experiment met het vastmaken van metalen platen aan de stammen van 

de kokospalmen om beren het klimmen onmogelijk te maken was succesvol, in elk geval op de 

korte termijn (≥ 3 jaar). Goedkope en gemakkelijk toe te passen gewasbeschermingsmiddelen 

als deze zouden in de toekomst kunnen helpen zonberen te beschermen; een toename in de 

conflicten tussen mensen en beren wordt verwacht door de groei van het aantal mensen, de 

niet-aflatende vernietiging en fragmentatie van het bos, en de toegenomen vatbaarheid voor 

brand van de stukken bos die overblijven.

De achteruitgang van de habitat door de grootschalige bosbranden in combinatie met 

een langere periode met weinig fruit na de ENSO-verschijnselen, zette de zonberenpopulatie 

in het gebied zwaar onder druk. Omdat de habitat van de zonberen op Borneo nog steeds in 

een schrikbarend hoog tempo wordt vernietigd, worden ook kleine reservaten steeds belang-

rijker voor het behoud van deze soort. Ook gedragskenmerken van de beren wijzen erop dat 

kleine reservaten van waarde kunnen zijn voor het behoud van de zonberen: onder andere de 

relatief kleine home ranges – volledig begrensd binnen het kleine reservaat waar dit onderzoek 

is uitgevoerd – en het vermijden van gebieden met verstoring door mensen, zoals paden en 

verbrande delen van het bos. Het overleven van zonberen in deze gebieden op de lange termijn 

zal afhangen van de preventie van stropen en de instandhouding van verbindingen met andere 

bosgebieden.




