
A medvefélék családjának (Ursidæ) föld tör té -
neti múltjáról tanúskodó legkorábbi le letek
késôi eocén, illetve alsó oligocén ko rú, azaz
mintegy 35 millió éves rétegekbôl kerültek
elô. Kialakulási központjuk pontos helyét
ugyan nem lehet teljes bizonyos sággal meg -
határozni, annyi azonban tény, hogy a korai
medvefélék maradványai Euró pából, Ázsiá -
ból és Észak-Amerikából egyaránt ismertek.
A családon belül a föld történeti múltban lé -
nye gesen nagyobb volt a változatosság, ma
élô képviselôik anató miai felépítésüket te -
kint   ve meglehetôsen közel állnak egymás hoz.

Megalkuvó óriások
Manapság a természettudósok hét medvefajt
tartanak számon, amelyek ma is elsôsorban az
északi kontinenseket lakják. Így az örvös
medve, a ma láji medve és az aja kos medve
Ázsiában, a ba ri bál vagy fekete medve Észak-
Ame rikában ho nos, a barna med ve elterjedési
területe pe dig eddig az em lí tett konti nen se -
ken túl Eu ró pára is ki terjed, s ezzel egyike a
legnagyobb el ter je  dé si területtel bíró em -
lôsfajoknak. Az északi féltekén él a jeges -
medve is, jóllehet nem annyira a kontinen-
sekhez, mint in kább a sarki jégme zôkhöz
kötôdik, függet le nül attól, hogy a jég alatt
szárazföld vagy épp tenger víz található. Az
egyetlen kivétel a többi fajtól némileg eltérô
fejlôdési irányt kép viselô pápaszemes medve,
amely Dél-Amerikában honos, jóllehet köz -
vetlen ôsei Észak-Amerika déli részén alakul-
tak ki, és csak késôbb vándoroltak délre. 
A földtör té neti múltban még Afri ká ban is
elôfordultak medvefélék. A ko rai miocénben
és a mio cén-pliocén fordulóján, sôt, még a
jég kor sza kok idején is lezajlott egy-egy Afri -
kába irányuló medve invázió Eurázsia felôl.

Széleskörû elterjedésükkel a medvék iga -
zán sikeres állatcsoportnak számítanak. A si -
ker nyilván több okra vezethetô vissza. Pél -
dául arra, hogy a legtöbb ide tartozó faj nem
különösebben válogatós a táplálék dol gában,
így szinte mindenütt talál magának valami
ehe tôt. Ezenkívül figyelemre méltó a test mé   -
ret alakulásában megmutat ko zó alkalmaz -
kodás is, különösen a barna medve és a jeges -
medve esetében. Mivel a nagy testméret mel   -
lett kevesebb a test hô vesz tesége, a hideg ég -
hajlathoz való alkal mazkodás jegyében a bar-
namedve északi alfajai, illetve a jegesmedvék
lényegesen nagyobbra nônek, mint dé lebbre
élô közeli rokonaik. Egy átlagos mé retû bar-
namedve például dél-európai élô helyeken
70-90 kg körüli, a jóval hûvösebb Észak-
Európában és Szibériában viszont akár 150-
250 kg is lehet. Nemcsak az átlagos mé retek,
hanem a „legek” tekintetében is ha son ló a
helyzet. A történelmi Magyar orszá gon elej -
tett bar na medvék közül a legna gyobb hiteles
pél dány valamivel meghaladta a 300 kg-ot (a
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Betlér mellett, Gömörben lôtt állat ki tömve
ma is látható a Mezôgazdasági Mú zeum
vadászati gyûjteményében), a barna  medvék
Alaszkában honos alfajának képvi selôi (vagyis
a kodiakmedvék) viszont akár 780 kg-osra is
megnôhetnek. Lényegé ben ez a méret a
jeges medvék, elsôsorban a hím egyedek
növe kedésének felsô határa is.

A méretnövekedés, mint alkalmazkodási
fo lyamat persze nemcsak önmagában ér de -
kes: figyelemre méltó a sebessége is. Az olyan
mennyiségi jellegû evolúciós válto zá sok
sebessége ugyanis, mint amilyen pél dául a
testméret növekedése, ma már mér hetô és
mértékegységgel is kifejezhe tô. J. S. B.
Haldane még mértékegységet is talált
hozzá, amelyet Charles Darwinról ne -
vezett el. Min denesetre az északon élô
med vék testméret-nö ve ke dé sének
„dar win ban” kifejezhetô se   bes sége
a gyors változások is ko la pél dá -
jának számít, és az is vi l á gos,
hogy a medvék sikere egyebek
mellett ennek a gyors alkal -
mazko dásnak is kö  szönhetô.

A mézescsuportól a
termeszekig
Bár a medvék a ragadozók
rendjébe tartoznak, egyet -
len fajuk sem folytat kizá-
rólag hús evô életmódot –
igaz, a mesék mézen és
málnán élô medvéje sem
felel meg teljes egé szében a
valóságnak. Ha már min -
den áron kategóriába sze -
retnénk so rolni a medvéket
táp lálkozásuk alapján, a klasz-
szi kus le he tôsé gek (ragadozó,
mindenevô, növény evô) kö zül
a mindenevô lenne a leg in kább
találó, bár ez a fel osztás ma már
meglehe tôsen el avult. Hiszen –
amint látni is fogjuk – mindenevô és
mindenevô között óriási kü lönbségek
le het nek. Ép pen ezért az em lôsök kö rében
a három klasszi kus kategória helyett manap-
ság a táplálkozási specializáció 16 különbözô
irá nyát szokás meg kü lön böztetni, nagyrészt
John F. Eisenberg felosztása nyomán.

A medvék legnagyobb ré szénél a növé nyi
eredetû táp lá lék dominál. Ennek ará nya az
amerikai feketemedvénél mintegy 75%, ám a
pápaszemes medvénél a 95%-ot is meghalad-
ja. A leg több faj nagyon kedve li a gyü möl  -
csö ket, különféle bogyókat, ter mé seket,
rügyeket és hajtásokat. A föld alól kiásott
gyö kereket és gumókat is el fogyaszt ják, a
pápa szemes medve étlapján pe dig különféle
broméliák is szerepelnek, sôt, még a kaktu -
szokra is hajlandó fel mászni azok gyümöl -

cseiért. Ugyan csak a pápaszemes med vére jel-
lem zô, hogy meg dézsmálja a ve teményt, a
kukoricásokat.

A növényi táplálék összetétele jelentô sen
változhat az évszak függvényében. A barna -
medvék étlapján például a fûfélék és a moha
inkább a kora tavaszhoz, az évelô növények
és szukkulensek a tavasz késôbbi szakaszához,
az erdei bogyók pedig termé szetesen fôként a
nyárhoz és a kora ôszi idô szakhoz köthetôk.
Jóval kevésbé szezo nális a gomba, amely az

év nagy részében a barnamedvék egyik jel-
legzetes tápláléka, bár természetesen sok más
faj étlapján is szerepel.

Az állati eredetû táplálékok közül a ro va -
rok és más apró gerinctelenek, illetve kisebb
gerincesek, fôként rágcsálók vagy madarak,
madárfiókák a legjellemzôbbek. A lépes méz
is nagy kedvencük, emellett több faj rend -
szeresen fogyaszt dögöt is. Né ha azonban az
is megesik, hogy a medvék nagyobb állatokat

zsákmányolnak. Az örvösmedvék néha juho -
kat, sôt, esetenként szarvasmarhákat és biva-
lyokat is leüthetnek, jóllehet messze nem ez a
legjellem zôbb táplálékuk. Ugyancsak elôfor-
dulnak nagyobb zsákmányállatok a barna -
medvék, különösen a Sziklás-hegység észa -
kabb ra esô területein honos egyedek étlapján
is. A szarvasoktól az e területen honos vad -
juh- és -kecskefajokon át a különféle há zi  -
állatokig számos nagyemlôs válhat a med vék
zsákmányává, bár hozzá kell tennünk, ez a
veszély általában a sérült vagy idôs egye deket
fenyegeti. Egyes feljegyzések szerint arra is
akadt már példa, hogy egy grizzly egy 450
kilogrammos bölényt ejtett el.

Ezek természetesen inkább csak ritka ki -
vé telek, hiszen – amint korábban már szó

esett róla – a legtöbb medve inkább
nö vé nyi eredetû táplálékon él. A

jeges medvének azon   ban erre nemi-
gen van módja, részint, mert
élôhelyén az amúgy is szûkös
táp lá lék kí nálatnak csak kis része
növényi, másfelôl életmódjá-
nak energiaigényét sem tudná
döntôen növényi táplálékkal
ki elé gíteni. A med vék közt
egye düliként tehát a jeges -
med ve alig eszik növényt,
és fô táp  lálékát a fókák,
fôként a gyûrûsfóka (Phoca
hispida) jelentik. Bár a med-
vék kö zül a je ges medve
úszik a legjobban, a fókák-
kal még ô sem veheti fel a
versenyt. Ezért zsák mányát
jobbára a jégen, illetve a lég-
zô lékek nél leselkedve ejti el,

és arra is akad példa, hogy a
fókák hó és jég felszíne alatti

pihenôhelyeit kiásva jut hozzá a
fiatal álla tokhoz. A fókákon kívül

még sok más állat: vízimadarak,
kisebb emlôsök, illet ve rén szarvasok

színesítik a jeges medve-me nüt, és
különösen nagy a szerepe a tete mek nek

is. Egy-egy elpusztult bálna ma rad vá nyai  nál
néha féltucatnyi jeges med ve is össze verôdik,
hogy egy jót lakmározzék.

A medveétlapról nem maradhat ki a hal
sem, amely különösen a barnamedvék, a 
je ges  medve, illetve a baribál fontos tápláléka.
A sokszor meglehetôsen esetlennek tûnô
mac kók bámulatos ügyességgel fogják el a
sebesen úszó, fickándozó táplálékot.

Amint a fentiekbôl is kiderült, a medvék
rend szerint igen változatosan táplálkoznak.
Az egyetlen, valamelyest táplálék specia lis tá -
nak mondható faj az ajakos medve, amely nek
tápláléka túlnyomórészt terme szek bôl áll, bár
ez a különleges állat nem veti meg a gyü -
mölcsöket és a cukornádat sem.
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Rendszertani zûrzavar
Anélkül, hogy a hét medvefaj rendszertani
besorolásával kapcsolatos, már-már késhegy ig
menô, ám sokaknak igen jó szó ra ko zást je -
lentô vitába túlságosan belemélyednénk, pár
sorban legalább a nemek körüli véle mény   -
különbségrôl érdemes megemlé kez nünk. Ez
ugyanis – ha mással nem is – annyi haszonnal
járhat az olvasó számára, hogy megértheti, a
különbözô ismeretterjesztô mû  vekben miért
más és más ugyannak a fajnak a tudományos
neve, és a komplikált hely  zet bemutatásával
talán a medvefajok kö zötti rokonsági kapcso-
latokra is rá világít hatunk kissé.

A medvefajok többségét eredendôen az
Ursus nembe sorolták, ám hamarosan ural -
kodóvá vált az a nézet, hogy a rokonság mér -
téke a legtöbb faj esetében nem olyan nagy,
hogy a közös családon belül még kö zös nem-
ben is kapjanak helyet. Az eredeti Ursus nem-
ben így csak a barnamedve ma radt, a többi faj
számára önálló nemeket állítottak fel. Így a
pápaszemes medvét a Tre marctos, az örvös -
med  vét a Selenarctos, a ba ri bált az Euarctos, a
jegesmedvét a Tha larc tos, a maláji medvét a
Helarctos, az aja kos medvét pedig a Melursus
nembe so rol ták. Néhány szakember ezt,
vagy is az önálló nemben tör ténô elkülönítést
túlzásnak gondolja, és csak a pápaszemes, az
ajakos és a maláji medve ese tében tartja indo -
koltnak. A többi fajnál legfeljebb alnemek
elkü lö ní tését vélik he lyesnek, amit zárójelben
szo kás feltûntetni a latin név két tagja között.

Érdekes adalékkal járult hozzá a vita el -
döntéséhez J. S. O’Brien a medvék mole -
kuláris evolúciójáról szóló munkája, vala mint
R. K. Wayne és munkatársainak ku ta tási
ered  ményei a ragadozók molekuláris és bio -
kémiai evolúciójáról. Eszerint a hét faj közül
– a fajok közti rokonság mértéke alapján –
csupán a pápaszemes medvét in dokolt önálló
nembe sorolni. Lényegében ugyanezt tá -
maszt  ják alá R. G. Van Gelder hibridizációs
kísérletei is. Jóllehet néhá nyan ezt az állás -
pontot is vitatják, mégis elég megalapozott
ahhoz, hogy ebben a cikkben az utóbbiak
alapján mutassuk be a medvefélék családjának
hét ma élô kép vise lôjét.

Pápaszemes medve – Tremarctos
ornatus (F. G. Cuvier, 1825)
A medvefélék egyetlen Dél-Amerikában ho -
nos képviselôje a fején látható sár gás  fehér,
kör vagy félkör alakban elhelyez ke dô, pápa -
szemre emlékeztetô mintázatról kap ta a ne -
vét. A „pápaszem” mellett ez a szín ár nya lat
rend  szerint a to rok és a mellkas tájára is kiter-
jed. Ettôl eltekintve sötét szôr  zet fedi az állat
testét. 

A pápaszemes medve Venezuela, Ko lum -
bia, Ecuador, Peru és Bolívia hegy vi déki te -
rületein honos, bár panamai és ar gen tínai

elôfordulását is feljegyezték már. Ezeken a
terü leteken fôképp a nedves erdôségeket
ked veli, de elôfordul nyíltabb, füves tájakon
is. Éjjel, illetve a hajnali és alkonyati órákban
aktív, a nappalt rej tek helyére, jobbára nagy
gyökerek közötti üregekbe, sziklahasadékok-
ba húzódva tölti. Nem kizárólag talajlakó
állat: ügyesen mászik, és aránylag sok idôt tölt
a fákon, gyü möl csök után kutatva.

A megtermékenyített petesejt ún. késlel-
tetett beágyazódása miatt a pápaszemes
medve vem   hességének hossza ese tenként
igen eltérô le het, de általában 6,5 és 8,5
hónap közötti. Ennek elteltével jönnek világ-
ra a bo csok, szá muk egy-egy alomban egy,
kettô vagy három szokott lenni. A legidôsebb
ismert példány valamivel több mint 38 esz-
tendeig élt. 

A természetes élettér csökkenése, a me zô -
gazdasági területek és az emberi tele pü lések
térhódítása, illetve különösen a va dászat miatt
a pápaszemes medve egyike a leg rit kább
med  ve  fajoknak. Noha élôhelyé nek je lentôs
részén ma már védelmet élvez, a va dászati ti -
l a lom sokszor csak kevéssé ha tásos. A húsá ért,
zsírjáért és bôréért vadá szott pápa szemes
med  ve elejtéséhez ugyanis sok esetben tradí-
ció, és szinte minden al kalommal sze mélyes
anyagi érdek is fû zôdik, annál is inkább, mi -
vel az állat bizo nyos testrészeinek gyógyhatást
is tulajdonítanak. Éppen ezért nem meglepô,
hogy a Nemzetközi Termé szet védelmi Unió,
az IUCN vörös könyvé ben a „sebezhetô”
ka te góriába sorolták, illet ve szerepel a ve szé -
lyez tetett állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelmét korlátozó Washingtoni
Egyez   mény elsô függelékében is.

Örvös medve – Ursus (Selenarc -
tos) thibetanus Cuvier, 1823
Amint a pápaszemes medve, az örvös medve
is találó nevet kapott. Sötét színû szôr zetét
ugyanis világos, fehéres vagy sár gás árnyalatú,
V alakú mellsáv tarkítja. Bár angol nyelv te  -
rületen „himalájai fekete med vének” neve zik,
a Himalája térségén kívül meglehe tôsen
nagy, Afganisz tán tól Indokínáig, illetve Dél  -
kelet-Szibériáig terjedô területen, továbbá
né hány szigeten, így Japánban és Tajva non is
honos.

Mivel a hímek általában 110-150 kg, a
nôs tények pedig 65-90 kg körüli töme gûek,
az örvösmedvék nem tekinthetôk ki fe je zet -
ten nagytestûeknek. Ennek ellené re éppen
en nél a fajnál fordul elô a legtöbb olyan bal -
eset, amelynek emberek is áldo zatul esnek.
Ez részben annak tudható be, hogy a faj elter-
jedési területének jelentôs ré szén igen nagy a
népsûrûség, így már csak statisztikai alapon is
nagyobb a találkozások száma. Rá adásul az
ör vös medve gya korta felkeresi a mezôgazda -
sági mûvelés alatt álló területeket táplálék -
szerzés céljá ból. Általában nappal ak tív állat,
bár nem kötôdik túl szorosan a nappali órák -
hoz, így azokon a területeken, ahol az embe -
rek rendszeresen háborgatják, in kább éjszakai
életmódot folytat. A nôstények 7-8 hónap
elteltével hozzák világra bocsai kat, akik 14
hétig élnek anyatejen, de az ivar érettség el -
éréséig, 2-3 évig anyjukkal maradnak. 

A vi szonylag nagy elterjedési terület miatt
számos fajon belüli változat alakult ki, így a
termé szet tudósok a törzsalakon (U. th. thibe -
ta  nus) kívül három további al fajt tartanak szá  -
mon, megkülönböztetve a japáni (U. th. ja po -
nicus), a tajvani (U. th. formo sa nus), és a mon -
góliai (U. th. ussu  ricus) alakot. Emellett egyes
szer  zôk önálló alfaj ként kü lönítik el az Irán -
ban és Pa kisz  tán ban élô beludzsi sz táni örvös -
medvét (U. th. ged rosianus) is. 
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A természetes élet terek pusztulása és a va -
dás zat az örvös med vé re is veszélyt jelent.
Ma  ga a faj ugyan még nem veszélyeztetett,
ám az IUCN máris „sebezhetôként” tartja
szá mon, és – a pápa szemes medvéhez ha son -
lóan – a Washingtoni Egyezményben ún.
elsô függelékes faj. A veszélyeztetettség mér -
téke persze nem egységes a fajon be lül. 
A belu dzsisztániként is em le getett dél-pakisz -
táni állomány például az IUCN jónak látta
„kritikusan veszélyeztetettnek” minô sí teni.

Baribál – Ursus americanus Pallas,
1780
Az Észak-Amerikában honos baribált ame ri -
kai feketemedvének is nevezik, bár szôr zeté -
nek színe a feketén kívül csokoládé barna és
fahéjbarna is lehet, sôt, csaknem fehér válto-
zata is létezik, amely Kermode-medveként
ismert. Egy átlagos mé retû pél dány 90-140
kg-os, vagyis álla tunk jól meg külön böz -
tethetô a vele sokszor egy életszín tér ben élô,

ám lényegesen nagyobb termetû grizzlytôl. A
baribál és a grizzly viszo nya kü lönben egyál-
talán nem felhôtlen: amel lett, hogy egymás
táp lá lék konkurrensei, idônként az is elôfor-
dul, hogy a gyengébb vagy beteg baribálokat
egy-egy grizzly egyenesen zsákmányul ejti.

Sok más medvefajhoz hasonlóan a fe kete -
medvék is inkább magányosan, illetve a nôs -
tények a cseperedô bocsokkal együtt élnek; a
nôstények a hímekkel inkább csak a párzási
idôben töltenek együtt egy rö vi debb idôt. 
A párzási idô egyébként ennél a fajnál álta lá -
ban június és július hónapokhoz kötôdik, az
ellés pedig a soron következô janu-
ár–februárban esedékes. Az utódszám ellésen-
ként egy és öt közötti, de általá ban két-
három bocs jön a világra. A bo csok 6-8
hónapig vesznek ma guk hoz anya tejet, és
többnyire a má sodik tél végéig anyjukkal ma -
radnak.

A buzgó rendszertanosok természetesen e
fajnál is ki  mutattak különféle alfajo kat, oly -
annyira, hogy a le  írt alfajok száma úgy 16 kö -
rül van. Ezek közül azonban a törzs alak (U. a.
americanus) mel lett inkább csak a flo ridai (U.
a. floridanus), és az USA déli és délnyugati
államaiból leírt alfaj (U. a. luteolus) elkülö  -
nítése látszik indokoltnak.

A baribált ugyan nem fenyegeti a kihalás
veszélye, ám elterjedési területe, és ezzel
együtt az állomány nagysága is tartósan csök -
kenô trendet mutat. Ennek ellenére még
min  dig eléggé közönségesnek mondha-
tó Alasz kában, Kanadában, illetve az
Egye sült Államok bizonyos terü-
letein, így például az
Appalache-hegységben is. A
becs lések szerint Ka na dában
330 ezer, Alasz kában 150
ezer, az USA többi államá -
ban pedig összesen 200 ezer
egyed kép viseli ezt az állatfajt,
így a Washing toni Egyezmény listá-
ján csak a má   sodik füg ge lékben ka pott
helyet. Egyedül Me xi  kóban aggasztó a hely -
zet: a baribálok ottani populációja 
a közel múltban végzett állo mány fel  mé rések
sze rint kritikus helyzet be került.

Barnamedve – Ursus arctos
Linnaeus, 1758
Túlzás nélkül állítható, hogy a medvék közül
a barnamedve számít a legismertebb fajnak.
Mi több, az európaiak számára ez a faj „a
med  ve” klasszikus eszményképe, hi szen kon -
tinensünkön a medvék közül egy edül a bar-
namedve ôshonos. A faj azonban nem csupán
Európa területén fordul elô, hiszen – amint
arról már szó esett – elterjedési te rülete Ázsia
és Észak-Amerika jelentôs részét is magába
foglalja. Persze könnyen belátható, hogy más
környezeti tényezôk jellemzik mondjuk a

Közel-Ke letet, és mások a Kam csatkai-félszi -
ge tet, így aztán az sem meglepô, hogy ezen a
hatalmas területen a barnamedvéknek igen
sokféle életszíntérhez kellett alkal maz    kod -
niuk, aminek egyenes következ ménye volt a
fajon belüli nagyfokú változa tosság.

Az, hogy ma az európai barnamedvét (U.
a. arctos) tekintjük a faj törzsalakjának, csu pán
tudománytörténeti okok miatt ala kult így. 
A nevezéktan atyja, Lin næus (vagyis Linné)
Európában, közelebb rôl Svéd ország ban, illet -
ve egy darabig Hol landiában élt, így nyilván-
való, hogy ezeket a mackókat ismerte leg -
inkább. Arra azonban már Giuseppe Alto bello
mutatott rá úgy nyolcvan évvel ezelôtt, hogy
– Európa ide vagy oda – az Alpoktól és a ten-
ger vi zé tôl határolt Itáliában élô, ma már igen

ritka appennini barnamedve (U. a. mar sica nus)
igen sok tekintetben eltér a törzsalaktól.
Szemmel látható az eltérés a Közel-Kele ten
honos szíriai barna medve (U. a. syriacus) ese -
tében is, hiszen ezt az alfajt kifejezetten vi -
lágos, már-már tejeskávészínû szôr zet jellem zi.

Természetesen Ázsiában is többféle barna -
medvét szokás megkülönböztetni. Észak-Ti -
bet ben és Mongóliában a tibeti barna medve
(U. a. pruinosus), valamivel dé lebbre a hima  -
lá  jai barnamedve (U. a. isa bel linus), keletebb -
re a mandzsúriai barna med ve (U. a. manchuri-
cus) és a kamcsatkai med ve (U. a. beringianus),
Japán legésza kibb nagy szigetén pedig a hok -
kaidói barnamedve (U. a. yesoensis) képviseli
ezt a változatos állatfajt.
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Medve-e a panda? Ez a kérdés már régóta fog lal -
koztatja a ku ta tó kat. Az óriáspandát (Ailuropoda
melanoleuca) 1869-ben leíró David atya a fajt
még medvének írta le és a medvefélék családjá-
ba (Ur si dæ) sorolta, de egy év múlva Milne-
Edwards már mosómedveféle ként (Procyonidæ)
említi. A korai kutatók közül elôször Pocock so -
rol ta külön családba, majd a magyar Kretzoi Mik -
lós, aki a késô-miocénban élt, pandához közeli
faj, az Agriarctos leírása kapcsán az Ailuro po -
didæ családba tartozónak vélte. Wo zencraft 

a Világ Emlôsei c. könyvben 
a med  vefélékhez, és azon
belül egy külön al család ba,

a pan da formákhoz
(Ailurinæ) so rolja a

kispandával (Ai lu rus
fulgens) együtt.
A legújabb kutatások
szerint a pandáknak

és a ma élô medvéknek
közös ôsük lehetett, de a

két fejlôdési vonal mint -
egy 15 millió éve szétvált. 

A pan da lapos zápfogai és erôteljes
rágóizomzata a bambusz evés re szako sodott, és
ez egyértelmûen elkülö níti a többi medvefélétôl.

B. B.

Pápaszemes medve

Örvösmedve
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A barnamedvék jellegzetes amerikai kép -
viselôjét, a vadnyugati történetek visszatérô
szereplôjét egyszerûen csak grizzly (U. a. hor-
ribi lis) néven szokás emlegetni. A név az
angol „grizzled” szóból ered, ami arra utal,
hogy álla tunk martájékán és hátán a hosszabb
szôr szálak gyakran fehéres színûek, és ezért az
állat alapszíne kissé szürkés, ami különösen a
Sziklás-hegység mentén elôforduló egyedek -
re jellemzô. Ez a szürke ár nyalat, illetve a pú -
pos mar jól megkülönbözteti a vele sokszor
azo nos élôhelyen élô baribáltól, vagyis az
ame  rikai feketemedvé tôl. A grizzly mellett
ugyan csak a barna medve Észak-Ameri ká ban
honos alfaja a kodiakmedve (U. a. mid den dor -
fi), a való szí nûleg már teljesen el tûnt mexikói
grizzly (U. a. nelsoni) és az ugyan csak kihalt-
nak tekinthetô kaliforniai barnamedve (U. a.
californicus) is.

A barnamedvék sokfélesége természetesen
azzal is jár, hogy veszélyeztetettségük mér  -
téke sem feltétlenül azonos a világ kü lön bözô
pontjain. Amint láttuk, akadnak ki halt alfajok
is, és akadnak rendkívül rit kák, mint amilyen
az appennini barna med ve, amelynél a becsült
egyedszám a félszá zat sem éri el.

Mivel az ember környezetátalakító te vé -
kenysége szinte mindenütt érinti a medvé ket,
és sok helyen vadásznak is rájuk, a bar na med -
ve-állomány a legtöbb helyen csök ke nôben
van, bár a volt Szovjetunió utódállamaiban az
elmúlt években inkább növeke dett a számuk,
ha nem is túl nagy mértékben. Európában,
ahol egykor az erdôk jellegzetes vadja volt a
barnamedve, az állomány kisebb populációk -
ra zsugoro dott össze.

Jegesmedve – Ursus (Thalarctos)
maritimus Phipps, 1774
A jegesmedvét igazán nem nehéz a többi
medve fajtól megkülönböztetni: a sarki táj hoz
illô fehér-sárgásfehér bundájával megjelenése
határozottan eltér a többi rokonfajétól. Szôr -
zetének színárnyalata egyébként nem állan dó:
a rövid sarki nyár idején sok kal sárgá sabb,
mint az év más szakában. Ez azonban nem a
környezet alapszínének változásához való
alkalmazkodás, mint sokan hiszik (a sarki jég-
mezôk színe az év elôrehaladtával nem sokat
változik, eltekintve a téli idôszak hosszú sö -
tét jétôl, amikor a szín árnyalatoknak amúgy
sincs sok szere pe), hanem egész egy szerûen az
intenzí vebb napsugárzás okozta oxidációs fo -
lya  ma tok okozzák a sárgás elszí nezôdést. Az
állat kertekben egyébként sokszor éppen for -
dítva van: a zoo-lakó jeges medvék több nyire

nyáron fürdenek gyak rab ban, így bundájuk a
téli idôszakban néha szennyessárgára vált.

Jóllehet szinte valamennyi egyed készít
ma  gá nak olyan védett zugot, ahol – ha sark -
vidéki mértékkel mérve is szigorúra for dul az
idôjárás – átmenetileg meghúz hat ja magát,
ám csak a nôstények, külö nö sen a vemhes
álla tok azok, amelyek a téli idôszakban hosz -
szab b nyugalmi idôszakot iktatnak be. En  nek
következtében a bo csok – melyek száma egy-
egy alomban ket tô és négy között szokott
lenni – no vember és január között abban a
csendes, sötét, a hó és jég mélyére ásott üreg-
ben jön nek a világra, ahová anyjuk a szigorú
idô járás kezdete elôtt húzódott vissza. A fiat-
alok életük elsô hónapjait végig itt töl tik,
anyjuk csak március-április táján vezeti ôket

elô téli szállásukról. Éppen ezért az állat -
kertekben is nagyon fontos, hogy a vem hes
vagy frissen ellett nôstények teljes nyu ga lom  -
ban, háborgatástól mentes helyen nyerjenek
elhelyezést ebben az idôszakban.

A jegesmedvére az ember már ôsidôk óta
vadászik. Kezdetben csupán az inúitok (a ha -
gyományosan eszkimóknak nevezett né pek
magukat így hívják, ezért az utóbbi idô ben
Európa-szerte általánossá vált az inúit elne ve -
zés az eszkimó helyett) ejtettek el egy-egy
állatot szükségleteiknek meg fele lôen, késôbb
azonban – a puskás vadá szok megjelenésével
– a vadászat egyre inkább iparsze rûvé vált, így
a hetvenes évekig folyamatosan csökkent a
jegesmedvék állománya. 1972-ben aztán az
USA elfogadta a tengeri em lô sök védelmét
szolgáló törvényt, amely egye dül az inúit kö -
zösségek számára engedélyezte a jegesmed-

vék vadászatát, a létfenntartáshoz szükséges
mennyiségben. Ugyanebben az idô ben Ka -
nadában és a Dán Királysághoz tartozó Grön -
landon is hasonló jogszabályok léptek életbe,
Norvégia és a Szovjetunió pedig tel jes egé  -
szében megtiltotta területén a je ges med vék
vadászatát. Egy évvel késôbb az öt érdekelt
állam közös egyezményt írt alá a jegesmedvék
vadászatának korlátozása, élô helyeik védel -
me, illetve a megisme ré sükre vonatkozó ku -
tatások elômozdítása ér deké ben. Ma már újra
mintegy harminc ezerre tehetô a vadon élô
jegesmedvék száma, és az állomány stabilnak,
sôt, enyhén növekvô egyedszámúnak mond-
ható. Ennek ellenére bizonyos – fôként a
kör  nye zetszennyezéssel, illetve az olaj  kiter -
me   léssel összefüggô – veszélyek még ma is
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ked vezôtlenül befolyásolhatják a jegesmed-
vék létszámának alaku lását. Így a faj helyet
kapott a Washingtoni Egyezmény második
függelékében, az IUCN pedig a „meg ôr zés -
tôl függô” állapotú fajként tartja számon.

Maláji medve – Ursus (Helarc tos)
malayanus Raffles, 1821
Amíg a jegesmedve a legnagyobb a medvék
között (ha úgy tetszik, a barnamedve egyik
alfajával, a kodiakmedvével holtver seny ben),
addig a maláji medve a család leg kisebbike. A
kifejlett állatok marmagas sága 70 cm, testtö-
megük pedig nemigen haladja meg a 65-70
kg-ot. Az Indokínai-félszigettôl Szumát ráig
és Borneóig húzódó területen, az ottani sûrû
erdôségekben él. Trópusi medvefaj te hát, és
ennek meg fele lôen szôrzete is jóval rö videbb,
mint a med vék többségének. A szôrzet feke-

te alap színét fehéres, szürkés vagy sárgás ár -
nya latú jegyek díszítik, elsôsorban a fej arc -
orri részén, illetve a szügy tájékán, ahol vál -
to za tos, de általában U alakú jegyet visel.

Többnyire éjjel aktív, a nappali órákat ré -
szint pihenéssel, részint napfürdôzéssel töl ti.
Utóbbi kedvtelése lehet az oka annak, hogy
angol nyelvterületen „sun bear”, azaz „nap -
med ve” néven ismert. Ráadásul a Thomas
Horsfield leleményeként meg alko tott He larc -
tos alnemi név is ugyanezt jelenti a maga lati-
nosított ógörögségével. Bár az emb rió ún.
késleltetett beágyazódása – amely sok más
medvefajra is jellemzô – a maláji medvénél is
elôfordul, a trópusi klíma kiegyenlítettsége
foly tán szaporodása nem szezonális, nem kö -
tôdik az év egy meghatározott idôszakához. 

A természetes életterek pusztulása, ezen
belül is fôként a kókuszpálma-ültetvények el -
terjedése mellett komoly veszélyt jelent a faj
fennmaradására, hogy a bocsokat egyes te rü -
le teken elôszeretettel fogják be házi ked venc -
nek, a kifejlett egyedekre pedig – fô ként
gyógy hatásúnak tartott epehó lyag juk miatt –
vadásznak. Így a maláji medve a washingtoni
Egyezmény elsô függelé ké ben szerepel.

Ajakos medve – Ursus (Melursus)
ursinus
Ezt a fajt az angolból fordított „ismeretter-
jesztô” mûvek gyakran lajhármedveként em -
legetik, minthogy angol neve, a „sloth bear”
szó szerint ezt jelenti, nyilván az állat fel tû -
nôen nagy, sarló alakú karmaira célozva. A
fordítók azonban néha nem veszik figyelem-
be, hogy az egyes fajok elnevezései a külön-

féle nyelvekben nem szó szerinti meg  fele lôi
egymásnak. Magyarul tehát ajakos medvének
hívjuk ezt a fajt, bár száz évvel ez elôtt a „lef-
fentyûs med ve” elne ve zés is elôfordult. A
magyar el ne ve zés egyébként az ajakos medve
különle ges alkal mazkodására utal. Rendkívül
moz gé kony, elôretolható ajka és ugyancsak
moz gé kony orra segítsé gével fér hozzá
ugyanis a kedvenc táp lálékát jelentô terme -
szekhez. A felsô áll kapocs elülsô pár metszô-
foga hiány zik, ami állatunkat alkalmassá teszi
arra, hogy a termeszeket a szájüregében kel-
tett vákuum segít ségével kiszippantsa rejtek -
helyükrôl. Kevesen tudják, hogy ez a faj, s
nem a barna medve szolgáltatta a modellt
Kipling számára Balú medve jóindulatú,
békés alakjához.

Az India, Nepál, Banglades és Sri Lanka
te rületén honos medvefajt jellegzetes ajka és
orra miatt nem is igen lehet összetéveszteni
más rokonfajokkal, annak ellenére, hogy
több közeli rokonához hasonlóan az ajakos
med ve is sárgásfehér vagy mogyoróbarna szí -
nû, V vagy Y alakú jegyet visel a szügye tá jé -
kán. Ellésenként jobbára csak egy vagy két
bo csot hoz a világra, a hármasikrek már lé -
nye  gesen ritkábbak. A bocsok 2-3 hónapos
korukig a vackukban maradnak, késôbb
azon  ban már anyjukkal tartanak, és csak 2-3
éves korukban kezdik meg önálló életüket.

A vadon élô ajakos medvék számát ma  7-
10000-re becsülik. A térség többi medvefajá-
hoz hasonlóan az élôhelyek pusz tulása mellett
fôként a vadászat teszi bi zonytalanná a jövô-
jét. Gyógy  hatásúnak tartott testrészei több
or szág ban is keresettek, így a Washing toni

Egyezmény  elsô füg ge lékében szerepel, az
IUCN pedig „sebez he tônek” minô sít ette az
ajakos medve termé szetvédelmi helyzetét.
A medvefélék családjának fajait áttekintve
szinte minden esetben felmerült valamilyen, a
fennmaradásukat fenyegetô tényezô. Sajnos
általában igaz az, amint Bernhard Grzimek
már évtizedekkel ezelôtt megfogalmazott a
természetvédelem legnagyobb problémája-
ként: a természetben egyre kevesebb hely
marad a vadállatoknak. Reméljük azonban,
hogy a hatékony természetvédelem eredmé -
nyeként sikerül megôrizni ezeket az érdekes
állatokat, és a késôbbi generációk sem fognak
a medvékre úgy tekinteni, mint „egyszer-
volt” állatokra!

Hanga Zoltán
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