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Barnamedve
A legnagyobb elterjedésű medvefaj, Eurázsiában és Észak-Amerikában egyaránt megtalálható, sőt, 
valaha még Észak-Afrikában is előfordult. Számos alfaja van, melyek méretben, színben, de még 
szokásaikban is jelentősen különböznek. Közéjük tartozik a vadnyugati regényekből ismert 
szürkemedve, a grizzly is, amely kétszer akkora is lehet, mint az európai medvék, és sokkal több húst, 
halat fogyaszt. 
Jegesmedve
A legnagyobb medve, és egyben a legnagyobb szárazföldi ragadozó, bár a barnamedve legnagyobb 
példányai vetekszenek vele. Cirkumpoláris elterjedésű, vagyis az egész északi sarkvidéken 
megtalálható. Egész testalkata a hideghez alkalmazkodott: bundája olyan jó hőszigetelő, hogy a 
hőkamerák alig látják. Az egyetlen medvefaj, amely szinte csak állati eredetű táplálékot fogyaszt – 
mivel hazájában nemigen teremnek meg a növények. 
Feketemedve
Az amerikai feketemedvét baribálnak is hívják. Neve ellenére nem mindig fekete: lehet barnás, 
vöröses, sőt, egyik alfaja, a Kermode-medve gyakran fehér. De bármilyen színű legyen is a 
feketemedve, az orra környéke mindig világos sárgás. Kisebb, mint a barnamedve, és igen jól mászik 
fára. Mindenevő, Észak-Amerikában gyakran még a szeméttartályokat is átkutatja ehető hulladékok 
után. A grizzlyvel ellentétben emberre ritkán támad.
Örvösmedve
Magyar nevét a mellkasán látható V alakú, nyakörvre emlékeztető foltról kapta, mely élesen elüt fekete 
bundájától (ilyen „örve” azonban más medvefajoknak is van). Jellegzetessége még a nyaka körüli 
széles szőrgallér. Hazája a Himalája és Délkelet-Ázsia, egészen Japánig. Más medvéktől eltérően nem 
mindig magányos: olykor két nőstény összeáll, és együtt neveli bocsait. Főként növényevő, de harcias 
természetű medve.
Ajakos medve
Ennek a medvének a kedvenc táplálékát a hangyák és termeszek alkotják, melyeket hosszú nyelvével 
és mozgékony ajkával szedeget össze – ilyenkor messzire hallatszik ajkainak cuppogása. Jókora, sarló 
alakú karmai, amelyek miatt angolul lajhármedvének (slothbear) nevezik, jó szolgálatot tesznek a 
termeszvárak falának kibontásakor. Emellett nagyon szereti a mézet és az édes gyümölcsöt is. Hosszú, 
loncsos bundája van. Indiában él, róla mintázta Kipling a Dzsungel könyve Balúját.
Óriáspanda
Bár a vörös macskamedvének is nevezett kis pandához képest óriás, valójában a középtermetű 
medvék közé tartozik. Kína bambuszerdeiben él, és szinte kizárólag bambuszrügyekkel és 
–hajtásokkal táplálkozik. Mivel a bambusz szakaszosan fejlődik, rendszeresen vándorolnia kell a 
táplálék után. Ritkasága miatt a nemzetközi természetvédelem jelképévé vált – ezért, valamint 
bohókás külseje miatt az egész világon ismert és népszerű.
Maláj medve
A medvefélék családjának legkisebb tagja, mindössze nagyobb kutya nagyságú. Napmedvének is 
nevezik, mert szívesen sütkérezik a fák tetején. Táplálékát is jórészt a fákon szerzi: a kérget karmával 
lehántva rovarlárvák után kutat, és szereti a mézet, gyümölcsöt, különösen a fügét. Mivel meleg 
éghajlaton él, szőre a többi medvééhez képest rövid, sima. Hazájában a távol-keleti kuruzslás mellett 
az őserdők irtása is veszélyezteti: eredeti élőhelyének jelentős részéről már eltűnt.
Pápaszemes medve
Nevét a szeme körüli világos mintázatról kapta, de andoki medvének is nevezik, mivel az Andok magas 
hegyláncaiban honos. Dél-Amerika egyetlen medvéje, és egyben a legnagyobb szárazföldi 
ragadozója, noha étlapjának csak kb. öt százalékát teszi ki a hús. A panda után a leginkább növényevő 
medve. Sokat mászik fára, hogy egyik kedvenc csemegéjét, a broméliákat megszerezze, de még a 
szúrós kaktuszokra is felkapaszkodik a terméseikért. 


