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Hogyan viselkedj a természetben? 

Magatartásoddal kíméld az élővilág nyugalmát, és így Te is meghallhatod hangjait!

A virág a természetben szép! A természetben – különösen védett területeken – ne szedj virágot!

Ne hozz az erdőbe szemetet!

Ne térj le a kijelölt útvonalról!

Csak a kijelölt helyen rakj tüzet! Felelősséggel bánj a tűzzel!



Zöld gyík (Lacerta viridis)

Élőhelyek tekintetében nem válogatós, a legszárazabb területek 

kivételével ország legnagyobb részén elterjedt. Legnagyobb 

termetű gyíkfajunk, hossza a 40 cm-t is elérheti. Májusban, a 

párzási időszakban a smaragdzöld színű hímek torka ragyogó 

kékké válik. A nőstények júniusban rakják le tojásaikat, a kicsik 

augusztusban kelnek ki, és azonnal önellátóak. Rovarokkal, 

lárvákkal táplálkoznak. Októberben védett, fagymentes, földalatti 

üregekbe, járatokba, vagy farakások alá, pincékbe húzódnak, 

telelőhelyüket áprilisban hagyják el. A fajt elsősorban az élőhelyeik 

feldarabolódása és beépítése, a közúti elütések, a kutyák és 

macskák általi zsákmányolás veszélyezteti.

Néhány jellemző faj a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkból:



Szürke gém (Ardea cinerea)

Közép-Európában még gyakorinak 

tekinthető, nagyobb testű vízimadár. 

Alkalmazkodóképes, a halakban gazdag 

vizek mentén, ártéri erdőkben, vagy 

nádasban fészkel. Hangja rekedtes "krekk", 

melyet röptében is hallat. A szürke gémek 

többsége D-DNy-Európában telel, de a 

Szaharán túlra is eljutnak. Hazánkban 

egyre több az áttelelő példány. Főleg 

halakra vadászik, de rovarokat, pockot, 

egereket és madárfiókát is megfog.



Nagy kócsag (Ardea alba)

Optimális élőhelye a nyílt vízfelületekkel tarkított, erősen benádasodott

tavak. Sűrű, avas nádasokban fészkel, gyakran más gémfélékkel 

vegyes telepeket alkotva. Táplálékát halak, vízi rovarok, kisemlősök, 

madárfiókák alkotják. Áttelelő példányainak száma egyre növekszik; a 

vonulók a Földközi-tenger térségébe költöznek. Európai állományát 

csaknem felszámolták a 19. században dívó kócsagtollas viselet miatt, 

a megmaradt néhány fészkelő pár védelméül nevezték ki a kis-balatoni 

kócsagőrt, 1922-ben. A magyar természetvédelem címermadara, nap 

mint nap az ötforintoson láthatjuk. Fokozottan védett! 



Mocsári teknős (Emys orbicularis)

Egyetlen őshonos teknősfajunk 

iszapos fenekű, vízinövényekkel 

gazdagon benőtt álló- és lassú 

folyású vizekben található meg. 

Tojásait laza talajba ásott 

üregekbe rakja, ezek gyakran 

válnak az őket kiásó rókák, 

borzok áldozatává. Ragadozó, 

a halakon kívül kétéltűeket, vízi 

rovarokat, csigákat, férgeket, de 

növényi táplálékot is fogyaszt. A 

fajt leginkább veszélyeztető 

tényező az élőhelyvesztés, és a 

szárazföldi, tojásrakó helyek 

megszűnése mellett, az 

idegenhonos teknősfajok, 

legfőképp a vörösfülű 

ékszerteknős megjelenése és 

terjedése.


