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Voor het plezier van mens
(en niet van dier)
CHINA | In de stad Harbin werd een ijsberenhotel geopend. Het is geen hotel
waar de dieren beschermd worden. Het is eerder een attractie voor mensen.
Het hotel belooft zijn gasten dat ze 24 uur per dag
selfies kunnen nemen met de ijsberen. Daarvoor
moeten ze wel een slordige 242 euro per nacht betalen. De komende maanden is het hotel volgeboekt.
Toch is er veel kritiek op de omstandigheden waarin
de dieren leven.

Rust?
De binnenplaats van het hotel is het verblijf van de
ijsberen. De twee dieren wonen in een krappe ruimte. Er zijn twee kleine bassins. Bij gebrek aan echt ijs,
zijn er muurtekeningen gemaakt. De dieren leven op
een betonnen ondergrond. Er is geen plek waar de
dieren zich kunnen afzonderen. En ook veel bewegingsruimte is er niet. Sommige kamers kijken uit op
het verblijf. De ijsberen hebben weinig rust. Lichtflitsen van camera’s zorgen voor stress.
Vrijheid?
Organisaties die dieren beschermen zijn kwaad.
Hoe kunnen deze ijsberen hun energie kwijt? Waar

Een ijsbeer in gevangenschap en in de wilde
natuur. Zoek de verschillen. (Foto ANP - iStock)

hebben ze de ruimte om vrij te bewegen? Wilde
dieren leggen immers duizenden kilometers af.
IJsberen zijn erg actief. Het hotel laat weten dat de
dieren wel degelijk buiten mogen. Als de buitenlucht
proper genoeg is. Dat is nu net een probleem in het
gebied … Dierenorganisaties zeggen dat ze het er
niet bij zullen laten.

Info
IJsberen leven in het noordpoolgebied. Het zijn
krachtige dieren. Mannetjes kunnen tot 2,6
meter lang worden. Ze wegen tussen de 300 en
800 kilogram. Vrouwtjes zijn kleiner en lichter.
Hun vacht is gelig tot lichtgrijs. Ze stoot water
af. Onder de vacht zit een vetlaag. Daarmee
houdt de ijsbeer warmte vast. Tussen hun tenen
hebben ijsberen vliezen. Daardoor kunnen ze
goed zwemmen. IJsberen zijn zo’n achttien uur
per dag actief. Ze bewegen zich al lopend of
zwemmend voort. Met hun sterke tanden doden
ze hun prooi. IJsberen zijn bedreigd. Hun grootste vijand is de mens.

