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Ditmaal een nog onbekende berensoort die wellicht hoog in de bergen in Nepal, India en Tibet
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. Hij is een afstammeling van een 40.000 jaar oude, uitgestorven ijsbeer. 
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ijsbeer. Een andere theorie is dat de monsters van een kruising tussen de bruine beer en de ijsbeer zijn. 
Die gekruiste vorm kan lang geleden zijn ontstaan, toen de twee beren elk hun eigen genetische kant 
op gingen. De onbekende Himalayabeer zou dan een afstammeling van die kruising zijn. Dat kan 
verklaren waarom de beer nu nog het oeroude ijsbeer-DNA in zich heeft..  
Met hun DNA-onderzoek hebben de wetenschappers in elk geval de mythe van de verschrikkelijke 
sneeuwman ontkracht, nu hun vermeende DNA van een beer blijkt te zijn. Toch kunnen de 
wetenschappers niet bewijzen dat de verschrikkelijke sneeuwman niet bestaat en dat het in 
werkelijkheid om een nog onbekende beer gaat die zich 
hoog in de bergen van de Himalaya schuil houdt. In theorie 
is het mogelijk dat er onbekende wezens voorkomen –in 
redelijk grote aantallen, want als ze willen blijven 
voortbestaan, moeten ze zich uiteraard voortplanten. Maar 
hoe waarschijnlijk het is dat ze dan nog nooit ontdekt zijn, 
blijft de vraag.  
Overigens blijkt ook in de VS en Canada een vergelijkbare  
mythe over een ‘bigfoot’ te bestaan. Daar heet hij ook wel 
‘sasquatch’ (indiaans). In 1990 gaf Canada een serie van 
vier zegels uit met fabeldieren, waaronder de sasquatch.  
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