Az év hüllője 2016-ban a kockás sikló
(Natrix tessellata)

1.Milyen
halt fogott
a kockás
sikló?
_________
2. Miért
nem lakott
jól a
kifogott
hallal?
_________
_________
_________
Jellemzői:
 Magyarországon foltokban fordul elő, főleg nagyobb tavaink környékén
(Balaton, Velencei-, Fertő-, Tisza-tó) a kövekkel megtámasztott
partoldalakon gyakori.
 A kockás sikló 70-100 cm-re megnövő, karcsú testalkatú kígyó.
 A nőstények nagyobbak és zömökebbek, mint a hímek.
 Hátoldalának alapszíne zöldesbarna, szürkészöld vagy okker, amelyet
sötétbarna, vagy fekete pepitamintázat tarkít.
 A kockás sikló általában vízben vagy víz közelében tartózkodik, jobban
kötődik a vízhez, mint közeli rokona, a vízisikló.
 Dülledt szemei segítik abban, hogy mind a víz alatt, mind a szárazulaton
jól lásson.
 A kockás sikló Magyarországon nappal aktív, táplálékát elsősorban halak
alkotják, de elfogyasztja a kétéltűeket is. Zsákmányát nem fojtja meg,
hanem általában a partra vonszolva élve nyeli le.
 A párosodási időszak április végétől május végéig tart, a nőstények nyár
közepétől rakják le 5-25 közötti tojásaikat vízparti faodvakba,
partoldalakba, nádkupacokba stb.
 Természetes ragadozói között emlősök, madarak és ragadozó halak
egyaránt megtalálhatók, bár bűzös mirigyváladéka miatt – amelyet a
kloakáján át ürít ki, ha zaklatják – feltehetően sok ragadozó elkerüli.
 A kockás sikló, ha megfogják, a vízisiklóhoz hasonlóan általában nem
harap, de tekergőző farkával és testének hátsó részével kellemetlen
szagú váladékát fogva tartójára keni. Amennyiben a fenyegető
sziszegése és a bűzös váladéka nem éri el célját, a vízisiklóhoz
hasonlóan a kockás sikló is holtnak tettetheti magát.

VÉDELME:
Az utóbbi évtizedekben számos kisebb kiterjedésű élőhelyét megszüntették,
így bizonyosan csökkent az állománya. Tartós védelmét a vizes élőhelyek
védelme biztosíthatja. A faj a Berni Egyezmény II. függelékébe tartozik.
Magyarországon – mint minden hüllő és kétéltű – védett.
Természetvédelmi értéke: 25 000 Ft.
KOCKÁS SIKLÓ KVÍZ
1. Milyen természetes élőhelyen figyelhetjük meg a kockás siklót?

a) erdőben
b) forrás mellett
c) főleg nagyobb tavak mentén
d) réten

2. Mivel táplálkozik a kockás sikló?

a) elsősorban hallal, kétéltűekkel
b) mindenféle állati eredetű táplálékot elfogyaszt, dögöket is.
c) tojásokkal
d) repülő rovarokkal

3. A kockás sikló___________________

a) kétéltű
b) emlős
c) hüllő
d) a békákkal rokon

4. Mivel táplálkoznak Magyarországon a hüllők télen?

a) csigákkal, kagylókkal
b) hallal
c) nem táplálkoznak, mert téli álmot alszanak
d) nádszállal

5. Melyik állítás hamis?

a) Bűzös mirigyváladékát a kloakáján át ürít ki.
b) A kockássikló éjszaka aktív.
c) Az elpusztult kockás siklót a Balaton parton a dolmányos varjú
eltakarítja.
d) A kockássikló nem elevenszülő, hanem tojásokkal szaporodik.

6. Kell-e tartanunk a kockás sikló támadásától a tóparti fürdőzés közben?

a) Nem, mert az embert nem tudja egészben lenyelni.
b) Igen, de csak télen támad.
c) Nem, azonban az ember közelsége nem zavarja.
d) Igen.

Forrás: www.khvsz.mme.hu
Az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlap felületén bárki
feltöltheti megfigyelési adatait! (1. naphal 2. nem tudta lenyelni. A kvíz megfejtése: c, a, c, c, b, c)
A természetbe ne engedj el otthon megunt „házikedvencet”és ne
vigyél haza vadon élő állatot!

