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Ki mit tud
Magyarországi hüllők

Fürge gyík feje közelről, oldalt jól látszik a füle

További információ a Magyarországon honos állatokról: MME
Az összes magyarországi hüllő és kétéltű védett állat, befogásukat és otthoni tartásukat törvény tiltja.
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1. Melyik gyík nem él Magyarországon?
a) Nappali gekkó
b) Fali gyík
c) Fürge gyík

2. Mit eszik a vízisikló?
a) csak halakat
b) apró halakat, kisebb békákat és bogarakat
c) mókust, és nagyobb madarakat (pl. galamb)

3. Milyen állat a szalamandra és a gőte?
a) Mindegyik hüllő, és a gyíkokhoz tartozik
b) A szalamandra hüllő, a gőte pedig kétéltű
c) mindkettő kétéltű, és hasonlóan néz ki, de a szalamandra inkább szárazföldön él, míg a gőte vízben

4. Mekkorára nőhet a legnagyobb nálunk élő gyíkfaj?
a) 15 cm
b) 30-35 cm
c) 60-70 cm

5. Mi a különbség a vipera és a vízisikló között?
a) a vipera feje tömzsibb, teste vastagabb és jellegzetes kockás minta fut végig a hátán, míg a sikló karcsú,
hosszabb és sokkal gyakoribb
b) a viperának villás nyelve van, és nem tud pislogni
c) a sikló mérges kígyó

6. Melyik gyíkfaj nem őshonos Magyarországon?
a) Elevenszülő gyík
b) Vöröstorkú anólisz
c) Homoki gyík

7. Milyen teknős honos Magyarországon?
a) Dobozteknős
b) Mocsári teknős
c) Kérgesteknős

8. Mit jelent az, hogy egy állatfaj veszélyeztetett?
a) hogy a természetes élőhelye elpusztult
b) hogy védett
c) hogy közel áll a kihaláshoz

9. Melyik nem igaz?
a) Az erdei sikló nyulat eszik
b) A rézsikló kedvence a hal
c) A keresztes vipera fején Y vagy X alakú minta van

10. Mit esznek nálunk a hüllők télen?
a) Zuzmókat
b) Ugyanúgy vadásznak, mint nyáron
c) Nem esznek semmit, mert téli álmot alszanak

11. Melyik Magyarországi állat védett?
a) Keresztes vipera és Rákosi
b) az összes nálunk honos hüllő és kétéltű védett állatnak számít
c) egyik nálunk élő állat sem védett

12. Melyik nálunk is honos kígyó van a patikusok jelvényén?
a) Rákosi vipera
b) Erdei sikló
c) Kockás sikló

13. Miért baj egy állatfajnak, ha utak épülnek az erdők és mezők helyén?
a) egy út úgy osztja meg az élőhelyet, akár egy folyó, de annál jóval zavaróbb és veszélyesebb
b) mert sok földet fel kell forgatni
c) nem baj, hozzá tudnak szokni

14. Van-e olyan itt honos kígyó, amely 180cm-nél hosszabbra is nőhet?
a) nincs ilyen
b) csak a rákosi vipera
c) a haragos sikló
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15. Mit eszik a mocsári teknős?
a) Gombákat és gyökereket, amiket karmos lábával ás ki a földből
b) Csigákat és repülő rovarokat
c) Kisebb halakat, békákat és rovarokat

Megoldás:
1. a; 2. b; 3. c; 4. b; 5. a; 6. b; 7. b; 8. c; 9. a; 10. c; 11. b 12. b; 13. a (az autók szennyezik a levegőt és a növényeket, és
az emberek gyakran zavarják az állatokat (vadászat, építkezés, erdőirtás, szemetelés, stb.)); 14. c; 15. c;.

Pár gondolat…
Miért tartja sok ember veszélyesnek a ”gusztustalan” kígyókat, gyíkokat? Babonából, és talán mert a
szülei/ismerősei is mindig így álltak hozzá. Vagy egyszerűen, nem ismeri ezeket az állatokat, és fél
tőlük. És talán azért is mert nem olyan bájosak, mint egy pihe-puha nyuszika, vagy egy delfin. Tény,
nem olyanok.
Hogyan lehetne ezen segíteni? Ha jobban megismernénk őket, talán nem félnénk annyira, és talán
nem néznénk minden szegény kígyót vérszomjas fenevadnak, és az emberek nem vernének agyon
minden ”rusnya csúszómászót” csak azért mert nem tudnak róla semmit.
Elképesztő, hogy Magyarországon száz emberből kilencvenöt azt se tudja miféle állatok élnek
nálunk. Ezért olyan fontos, hogy jobban megértsük a körülöttünk lévő világot, a benne élő
növényekkel és állatokkal együtt. Minél több időt szánunk arra, hogy megismerjük ezeket a különös
állatokat, annál inkább csodálni fogjuk őket, annál inkább kinyílik szemünk a bennük rejlő szépségre.
Ezért mindenki, aki segít felhívni erre az emberek figyelmét (akár egy rajzversennyel vagy bármii
mással), nagyon fontos küldetést teljesít, hiszen az állatok nem tudnak felszólalni a maguk
érdekében, ezt nekünk kell megtennünk helyettük.
Persze, sok ember se magával, de még a családjával sem törődik. Tőlük pedig aligha lehet elvárni,
hogy egy állat érdekeit figyelembe vegye. De próbálkozni azért érdemes, hisz mindenki meg tud
változni…
Ezek a lények már jóval azelőtt itt éltek, hogy az első ember megjelent a földön. Törékenyek, és
érzékenyek, de remekül alkalmazkodtak a körülményeikhez, és kiállták az idők próbáját. Ha
megfigyeljük őket, sokat tanulhatunk tőlük.
Tisztelettel, megértéssel és türelemmel bánjunk velük, mert az ő életük ugyanolyan fontos és egyedi,
mint a mienk. Nekik is joguk van itt élni. Különben pedig, amúgy is elég nehéz az életük, és annyi
veszély les rájuk, legalább mi, emberek ne bántsuk őket…
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Képtár

Mocsári teknős (Emys orbicularis)
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Törékeny gyík (lábatlan gyík), a közeli képen jól látszik a gyíkokra jellemző fejforma (tud pislogni)
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Fürge gyík (Lacerta agilis), a leggyakoribb hazai gyíkfaj; hím (fent) és nőstény (alul)
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Zöld gyík (Lacerta viridis), a torka kékesfehér, és a hátán nincs a fürge gyíkéhoz hasonló sáv
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Fali gyík (Podacris muratis), apró termetű kis gyík, amely a köves-sziklás helyeken érzi jól magát

Homoki gyík (Podacris taurica), kicsi gyík, leginkább az Alföldön fordul elő
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Elevenszülő gyík (Zootoca vivipara), a tojások az anya testén belül kelnek ki, ezért tűnik úgy, mintha megszülné a kicsinyeit
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őshonos gyíkfajunk, a ritka Pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzngeri) teste karcsú, lábai aprók
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Erdei sikló (Elaphe longissima), valószínűleg a rómaiak hurcolták szét Európában (Aesculapius, a gyógyítás istenének szent állataként minden
templomban tartottak belőle)

Vízisikló (Natrix natrix), leggyakoribb kígyónk, ha megijesztik, és nem tud elmenekülni, holtnak tetteti magát
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Rézsikló (Coronella austriaca), gyakran nézik viperának a mintája és harcias természete miatt; nevét a fején levő osztrák sasra emlékeztető foltról kapta
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Haragos sikló (Coluber caspius), Európa leghosszabb kígyója, nem tűri a zaklatást (bűzös váladékkal védekezik, vagy támadást színlel)
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Kockás sikló (natrix tesselata), tisztavizű tavak és csermelyek környékén él, főleg halat eszik
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Keresztes vipera (Vipera berus), félénk kígyó, ha teheti, elmenekül, csak végső esetben harap; jól látszik a tipikus vipera fejforma, a tömzsi test és a
függőleges pupilla, ami az éjszaka aktív állatokra jellemző
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Rákosi vipera (Vipera ursini rakosiensis), rendkívül ritka és félénk állat, kizárólag Magyarországon fordul elő

A teszteket összeállította: Füredi Annamária

