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Фото Назва Параметри Середовище проживання Поведінка

Бамбуковий
ведмідь

Ailuropoda
melanoleuca

Довжина
1.5–1.8 м,
висота в
плечах 65–
70 см,
маса 80–
125 кг

Гірські ліси та змішані хвойні й
широколистяні ліси, де є
бамбукові насадження —
обмежений провінціями
Сичуань, Ганьсу і Шаньсі в
центральній частині Китаю.

Спеціалізований на дієті з бамбука. Оскільки бамбук — бідне харчове
джерело, велика панда повинна споживати велику кількість бамбука, до
12.5 кг на день. Солітарний. Нічний і присмерковий. Не впадає в сплячку. У
першу чергу наземний, хоча хороший дереволаз і здатен плавати.

Малайський
ведмідь

Helarctos
malayanus

Довжина
1.2–1.5 м,
висота в
плечах
70 см,
маса 27–
65 кг

Сезонні вічнозелені й листяні
ліси на материку й асезонні
вічнозелені дощові ліси в
Малайзії, Суматрі, Борнео —
Бруней, Камбоджа, Індонезія,
Лаос, Малайзія, Таїланд,
В'єтнам, пн. М'янма, пд.
Бангладеш, пн.-сх. Індія

Солітарний. Активний уночі. Лісозалежний. Чудово лазить по деревах, де
спить і приймає сонячні ванни. У сплячку не впадає. Всеїдний. Бджоли,
терміти та дощові черв'яки складають основну частину раціону; фрукти
їсть за наявності. Поблизу людей раціон може включати сміття, худобу та
сільськогосподарські фрукти, такі як банани.

Ведмідь-
губач

Melursus
ursinus

Довжина
1.5–1.9 м,
висота в
плечах 60–
90 см,
маса 55–
140 кг

Вологі й сухі тропічні ліси,
савани, чагарники та
трав'янисті місцевості;
насамперед низинний вид,
хоча може траплятися до
2000 м — Індія, Непал, Шрі
Ланка

Солітарний, переважно нічний вид. Живиться в основному термітами,
мурахами та плодами. Плоди можуть становити 70–90 % раціону в сезон
плодоношення, терміти й інші комахи можуть становити > 80 % раціону в
інший час року. У сплячку не впадає. Нюх добре розвинений, але зір і слух
погані.

Андський
ведмідь

Tremarctos
ornatus

Довжина
1.3–2.0 м,
висота в
плечах 70–
80 см,
маса 60–
200 кг

Тропічні сухі ліси, тропічні
вологі низинні та гірські ліси,
тропічні сухі та вологі
чагарники, тропічні високогірні
чагарники та луки; 200–
4750 м — Анди в Еквадорі,
Колумбії, Венесуелі, Перу,
Болівії; можливо в пн.-зх.
Аргентині

Як правило, солітарний, за винятком самиці з дітьми, але може збиратися
разом, де їжа є в достатку. Проводить досить багато часу на деревах.
Немає доказів сплячки. Всеїдний. Бромеліади та пальми найпоширеніші
харчі в раціоні, важливими є фрукти, тільки приблизно 4 % раціону
тваринного походження. Найзначнішою особливістю є те, що очковий
ведмідь будує дерев'яні майданчики для відпочинку, харчування плодами й
тушами, а також охорони зони годівлі. Активність в основному денна, але
змінюється сезонно та між географічними районами.

Ведмідь
барибал

Ursus
americanus

Довжина
1.2–2.0 м,
висота в
плечах до
90 см,
маса 39–
409 кг

Насамперед, вид помірних і
бореальних лісів, але також
охоплює субтропічні райони
Флориди та Мексики, а також
субарктичні; від рівня моря до
3500 м — Канада, США, пн.
Мексика

Всеїдний. Залежно від місця та пори року споживає трав'янисту
рослинність, коріння, бутони, м'ясисті плоди, горіхи, комах, тварин від риб
до ссавців, як здобуті, так і падло. Крім того, охоче вживає пов'язані з
людьми продукти — сміття, урожаї з полів і садів, мед на пасіках, іноді
домашню худобу. У зимовій сплячці до 7 місяців у північних частинах
ареалу; у деяких південних і низьких районах, де їжа доступна цілий рік,
деякі особини можуть залишатися активними всю зиму. Як правило,
присмерковий, але може стати денним чи нічним. Зазвичай поодинокий,
крім самиць із потомством.
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Ведмідь
бурий

Ursus arctos

Довжина
1.0–2.8 м,
висота в
плечах 90–
150 см,
маса 80–
600 кг

Займає велику різноманітність
місць проживання від сухих
азійських степів до арктичних
чагарників і до помірних
дощових лісів від рівня моря до
5000 м — захід Північної
Америки на південь до пн.
США, пн., сх. і цн. Європу, Азію
крім півдня й південного сходу

Споживає велику різноманітність харчів. У Північній Америці ведмідь бурий
більш хижий, де є копитні (особливо в арктичних районах) або нерестовий
лосось. Може бути активним у будь-який час доби, але, як правило,
живиться вранці та ввечері. Як правило, поодинокий, але інколи може
збиратися у великій кількості на основних джерелах їжі та утворювати
сімейні кормові групи.

Ведмідь
білий

Ursus
maritimus

Довжина
1.8–2.5 м,
висота в
плечах до
160 см,
маса 150–
800 кг

Усі крижані води
навколополярної Арктики,
вважається морським видом —
Канада, Гренландія (Данія),
Норвегія (включаючи
Свальбард), Російська
Федерація, Аляска (США)

Щільність проживання низька. Частота розмноження є однією з найнижчих
у всіх ссавців. Солітарний денний вид. Ведмідь білий — найбільш хижий у
родині. Найбільше здобиччю є Phoca hispida, меншою мірою — Erignathus
barbatus.

Ведмідь
гімалайський

Ursus
thibetanus

Довжина
1.2–1.8 м,
висота в
плечах 70–
80 см,
маса 65–
150 кг

Різноманітні лісові ареали, і
широколистяні, і хвойні,
нечасто використовує відкриті
альпійські луки, від
приморського рівня до висоти
4300 м — населяє південь та
схід Азії

У першу чергу нічний вид, у більш лісових частинах ареалу має тенденцію
бути денним чи присмерковим. Солітарний. Чудово плаває і лазить по
деревах. Більшість впадає у сплячку, але не всі. У сезонному кліматі їжею є
соковита рослинність, навесні збільшується частка комах, влітку плодів,
восени горіхів. У тропіках і субтропіках фрукти є основою цілий рік.
Ймовірно, важливий розповсюджувач насіння деяких плодових дерев. У
деяких місцях раціон включає значну порцію м'яса диких копитних ссавців.
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