
(Helarctos malayanus)
Más néven napmedve. A világ legkisebb méretű medvéje, súlya 
mindössze 27-100 kg. Dél-Ázsia lakója, élőhelye elkülönül az ajakos 
medvéétől (Melursus ursinus), viszont az északi részén átfedésben 
van az örvös medvéével (Ursus thibetanus). Alapszíne fekete, mell-
kasán az örvös medvééhez hasonló jellegzetes, V vagy U alakú, 
sárga vagy fehér színű foltot visel. Ez a folt egyes egyedeknél telje-
sen hiányzik. Jellegzetessége homlokának ráncossága, mely első-
sorban a hímekre jellemző. A medvefélék között ennek a fajnak 
vannak testéhez viszonyítva a legnagyobb méretű karmai, illetve a 
legnagyobb nyelve. Trópusi esőerdők lakója, erre utal kis termete és 
rövid, sűrű bundája is. Hosszú karmai segítségével kiválóan mászik 
fára, és előszeretettel sütkérezik a napfényben a fák ágai között. 
Innen származik a faj angol nyelvterületről átvett másik magyar el-
nevezése, a napmedve. A többi medvéhez hasonlóan mindenevő, 
kedvenc csemegéjét a különböző rovarok teszik ki, de nem annyira 
szélsőségesen specializálódott faj, mint az ajakos medve. 

Maláj medve
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Rendszertani helyzete a mai napig vita tárgya, sok rendszerező 
nem is sorolja a valódi medvék közé, hanem csupán azok legkö-
zelebbi ma élő rokonaként tartják számon. Napjainkban kizáró-
lag Kína hegyvidéki területein élnek óriáspandák. A világ legrit-
kább medveféléje, állománya mindössze kb. 4000 példány. Két 
alfaja ismert, a törzsalakba tartozó állatok (Ailuropoda melanole-
uca melanoleuca) színezete jellegzetes fekete-fehér, a Qinling- 
pandák (Ailuropoda melanoleuca qinlingensis) színe ezzel ellen-
tétben barna-fehér színű. 
A legtöbb medvefajtól eltérőn elsősorban növényevő, tápláléká-
nak 98%-át 

(Ailuropoda melanoleuca)
Óriáspanda



(Melursus ursinus)
Ázsia trópusi területein őshonos medvefaj, a kontinens déli részein 
terjedt el. Megjelenésében az örvös medvére emlékeztet, de 
kisebb nála, súlya 55-190 kg. Az örvös medvére jellemző V alakú folt 
olykor az ajakos medvéken is megtalálható, ezek színe azonban 
ennél a fajnál változó, sárgás és fehér egyaránt lehet. Az ajakos 
medve bundája hosszú, fején az örvös medve szőrgallérjához ha-
sonlóan nő. Az ajakos medvék felső állkapcsában az első két met-
szőfog hiányzik. Az állat legfontosabb élelme a termesz, evéskor 
csőszerűvé formálja a száját (innen kapta a nevét), ez segíti a rova-
rok elfogyasztásában. Az ajakos medvék ezen kívül más állatokat 
és növényi eredetű táplálékokat is fogyasztanak. A faj a legszelí-
debb, legjámborabb természetű a medvék között. A dzsungel 
könyve című könyv és a belőle készült rajzfilm- és filmfeldolgozások 
népszerű szereplőjét, Balut valójában nem a barna medvéről, 
hanem az ajakos medvéről mintázták. Az angol nyelvterületről szár-
mazó nevét, a lajhármedvét hosszú karmai és hosszú, dús bundája 
alapján kapta.

Ajakos medve
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Az egyetlen medvefaj, amely megtalálható Dél-Amerikában. 
A kontinens nyugati részén, az Andokban őshonos állatfaj, innen 
származik másik elnevezése, az andoki medve. Ősei feltehetően 
Észak-Amerikából vándoroltak délre. A többi medvefajjal csak 
távoli rokonságban áll, legközelebbi ma élő rokona az óriáspan-
da (Ailuropoda melanoleuca). Alapszíne fekete, hasán, torkán és 
szeme körül fehér mintázat található. A pápaszemes elnevezést a 
szeme körüli foltról kapta, mely egyes egyedeknél szemüvegre 
emlékeztet. A minta alakja változó, léteznek olyan pápaszemes 
medvék, melyeknél egyáltalán nem figyelhető meg a szemüveg-
forma. A legtöbb medvefajhoz viszonyítva táplálékának nagy 
részét növényi eredetű élelem alkotja, a pápaszemes medvék 
csak ritkábban esznek dögöket, kisebb állatokat és tojásokat. 

(Tremactos ornatus)
Pápaszemes medve
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További, ritkábban használt magyar nevei: ázsiai fekete medve, 
holdmedve. Kizárólag Ázsia területén elterjedt medvefaj, a konti-
nens középső, déli és keleti részein található meg. Élőhelye egyes 
területeken átfedésben van az ajakos medvéével (Melursus ursi-
nus) és a maláj medvéével (Helarctos malayanus).  Közepes 
méretű medvefaj, súlya 40-200 kg között változik. Alapszíne 
fekete, mellkasán jellegzetes V alakú fehér folt található, melynek 
szerepe egyelőre tisztázatlan, valószínűleg a kommunikációban 
van szerepe. Az örvös medve másik ismertető jegye a nyaka körül 
található szőrgallér. Elsősorban éjszaka aktív, de azokon a terüle-
teken, ahol az ember nem zavarja, nappal is elindul táplálékot 
keresni. Viszonylag kis termetének köszönhetően ügyesen mászik 
fára, és a fák ágai között készít magának alvóhelyet. 

Örvös medve
(Ursus thibetanus)
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Észak-Amerikában őshonos medvefaj, másik neve baribál. Elterje-
dési területe több helyen átfedésben van a barna medve egyik 
alfajáéval, a grizzlyével (Ursus arctos horribilis). A fekete medvé-
nek magyar nevével ellentétben több színváltozata ismert, létez-
nek barna, ezüstszürke, sőt, fehér színű példányok is. Egyes fekete 
medvék nyakukon az örvös medvééhez hasonló, V alakú foltot vi-
selnek. A barna medvénél jóval kisebb termetű, súlya 60-300 kg 
közötti. A fekete medve jól alkalmazkodott az ember jelenlété-
hez, gyakran meglátogatja a lakott területeket, olykor pedig a 
táborozóktól is csen élelmet. A népszerű rajzfilmfigurát, Maci Lacit 
a fekete medvéről mintázták.

Amerikai fekete medve
(Ursus americanus)
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A legnagyobb elterjedési területtel rendelkező medvefaj, 
Európa, Ázsia és Észak-Amerika nagy részén megtalálható. Hatal-
mas élőhelyén több alfaja alakult ki, melyek testméretben és szí-
nezetben is különböznek egymástól. A legnagyobb termetű alfaj 
a Kodiak-medve (Ursus arctos middendorffi): a kifejlett hímek 
súlya elérheti a 680 kg-t, ezzel megközelítve a legnagyobb ma 
élő medvefaj, a jegesmedve (Ursus maritimus) méreteit. A legki-
sebb barna medve a világos szőrzetű szíriai barna medve (Ursus 
arctos syriacus) 80-250 kg-os súlyával. A törzsalak, az európai 
barna medve (Ursus arctos arctos) az utóbbi években ritka ven-
dégként Magyarország területén is feltűnt. Hazánkban fokozot-
tan védett állatfaj, eszmei értéke 250.000 Ft.

(Ursus arctos)
Barna medve



A legészakibb elterjedésű medvefaj, az Északi-sarkvidék déli ré-
szének lakója. A legnagyobb termetű a ma élő medvék között, 
testsúlya 150-800 kg között változik. A többi medvétől eltérően 
szinte kizárólag húsevő, nagyon ritkán fogyaszt növényi eredetű 
táplálékot. Csak a szőrzete fehér, mely az idősebb példányoknál 
gyakran sárgás árnyalatú. Bőrének színe fekete, melynek a hősza-
bályozásban van szerepe. Territóriumot nem tart, csaknem egész 
életében vándorol táplálékot keresve. Talpa szőrös, mely a jégen 
való haladásban segíti. Egyes példányok életük során soha nem 
teszik lábukat szárazföldre, jégtábláról jégtáblára vándorolnak.
A jegesmedvék fennmaradását a klímaváltozás veszélyezteti.

Alapítva 1960-ban

Jegesmedve
(Ursus maritimus)


