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Elterjedés
Közelebbi elterjedését tekintve ez a faj
Spanyolország északi felében, Francia-
ország nagy részén, Svájcban, Olaszor-
szágban, Délnyugat-Németországban
(Fekete-erdő) valamint Szlovénia nyu-
gati részén honos, bár a német és a szlo-
vén populációk egyedszáma igen ala-
csony. Németországban az áspisvipera
olyan ritka, hogy a Fekete-erdőből ré-
gen kipusztultnak hitt kígyót csak
1984-ben fedezték fel újra. Bár ez a faj
nem kifejezetten szigetlakó, ennek elle-
nére megtalálható még Szicília, Elba,
és a Dumas regényéből jól ismert Mon-
tecristo szigetén is.

Rendszertan
és küllemi jellemzés
Az áspisvipera a valódi viperák család-
jába (Viperidae), ezen belül a Vipera-
nemzetség Rhinaspis-alnemzetségébe
tartozik. Ebbe az alnembe azok a fajok
(Vipera ammodytes, Vipera transcauca-
siana, Vipera latasti, Vipera monticola,
Vipera pontica, Vipera aspis) tartoznak,
amelyeknek az orra hegyén vagy felfe-
lé álló orrszarv van, vagy csak az orr-
hegy gyengén felfelé hajló. Hat többé-
kevésbé elfogadott és még néhány nem
elismert alfaja van.

Az áspisvipera vertikális elterjedése
meglehetősen nagy, a tengerszinttől
egészen a 3000 m-es alpesi magasságo-

kig terjed, azonban a faj jellemző élő-
helye 1000 és 2000 m közé tehető.

A számtalan eltérő színezetű példány
némelyikét a tudósok megpróbálták az
alfaj rangjára emelni, ez azonban nem
mindig állta ki az idő próbáját és ezek-
nek az egyedeknek némelyike még ma
is sok fejtörést okoz a szakemberek
számára. Különösen igaz ez a Balkán-
ról előkerült példányokra, amelyeknek
a lelőhelyei az áspisvipera eddig ismert

elterjedési területétől igen távol esnek.
A legnagyobb kihívást az átmenetileg
Vipera aspis balcanica néven beveze-
tett bulgáriai, áspisviperára hasonlító
példányok jelentették, de ugyanígy ta-
láltak elszíneződött egyedeket Boszniá-
ban, Jugoszláviában és Romániában is.
Különleges példányok kerültek még elő
Olaszország déli részéről, amely átme-
neti jelleggel szintén önálló alfajnak (V.
a. heinzdischeki) tartottak.

Az áspisviperának egyébként általá-
ban barnás vagy szürkés az alapszíne,
amelyen fekete, sötétbarna vagy sötét-
szürke cikcakk szalagok vagy kereszt-
sávok húzódnak végig. A hátszalag né-
hány alfajnál kerekded foltokká oldód-
hat fel. A testhosszt tekintve ennek a faj-
nak átlagos mérete 60-80 cm, de találtak
már 90 cm-nél nagyobb egyedeket is.

Néhány alfajánál teljesen természe-
tes módon és meglehetősen sűrűn for-

Az áspis vipera
Dél-Európa gyermeke

Az áspis vipera
Írta: Tóth Tamás

Mindenekelőtt egy félreértést kell tisztáznunk, amelynek a gyökere egészen az ókorig nyúlik vissza. Kleo-
pátra, az antik Egyiptom királynője a második triumvirátus egyik tagjának, Marcus Antoniusnak volt a
felesége. Életük végét az jelentette, hogy az egyeduralomra törő Octavianus (a későbbi Augustus császár)
az i. e. 31-ben történt actiumi tengeri csatában legyőzte seregeiket, ezért Antonius a kardjába dőlt, míg
Kleopátra kígyómarással vetett véget életének. Itt merül fel először az „áspiskígyó” kifejezés, amely az
Egyiptomban is őshonos kobrára, az „ureuszkígyóra” (Naja haje) értendő. Egy másik észak-afrikai kí-
gyót, a szarvasviperát (Cerastes cerastes) is átmenetileg áspisviperának hívtak, mivel a faj tudományos
neve ideiglenesen Aspis cerastes volt. Ennek ellenére mi itt egy harmadik fajról kívánunk szólni, mégpe-
dig a ma is áspisviperaként ismert kígyóról (Vipera aspis), amely a neves viperaszakértő, Peter Brod-
mann szavaival élve „Dél-Európa gyermeke”.

AAZZ��ÁÁSS��PPIISSVVII��PPEE��RRAA��AALL��FFAA��JJAAII
ÉÉSS��EELLTTEERRJJEEDDÉÉSSÜÜKK::

VV..��aa..��aass��ppiiss��
(Fran�cia�or�szág�nagy�ré�sze,�Észak-
Spa�nyol�or�szág,�Dél�nyu�gat-Né�met�or�-
szág,�Észak�nyu�gat-�és�Nyu�gat-Svájc,
Észak�nyu�gat-Olasz�or�szág)

VV..��aa��zziinn��nnii��kkee��rrii��
(Pi�re�ne�u�sok�vi�dé�ke,�az�et�től�észa�-
kabb�ra�fek�vő�fran�cia�te�rü�le�tek)

VV..��aa..��aatt��rraa��
(Svájc�nagy�ré�sze,�Dél�ke�let-Fran�cia�or�-
szág,�Észak�nyu�gat-Olasz�or�szág)

VV..��aa..��ffrraann��cciiss��ccii��rree��ddii��
(Olasz�or�szág�nagy�ré�sze�El�ba�szi�ge�té�-
vel,�Dél-Svájc,�Nyu�gat-Szlo�vé�nia)

VV..��aa..��hhuu��ggyyii��
(Szi�cí�lia�és�Dél-Olasz�or�szág)

VV..��aa..��mmoonn��ttee��ccrriiss��ttii
(Mon�te�cris�to�szi�ge�te)
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V.�a.�francisciredi V.�a.�hugyi

V.�a.�aspis V.�a.�zinnikeri V.�a.�atra

V.�a.�montecristi

Az�áspisvipera�alfajainál�előforduló�mintázatok

V. a. zinnikeri nőstény V. a. zinnikeri hím

V. a. atra nőstény V. a. atra hím

V. a. francisciredi nőstény

V. a. francisciredi nőstény

Bagosi Zoltán és Buzás Balázs felvételei
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dul nak elő min tá zat nél kü li, fe ke te
egye dek (me la nisz ti kus). To váb bi gon -
dot je lent, hogy fel te he tő leg a ho mo ki
vi pe ra (Vi pe ra am mo dy tes), az ás pis vi -
pe ra (Vi pe ra as pis) és a ke resz tes vi pe -
ra (Vi pe ra be rus) a sza bad ter mé szet ben
is ké pes egy más közt utó do kat lét re hoz -
ni, ahogy ez a fog ság ban tar tott pél dá -
nyok nál is több ször elő for dult. Ezek a
hib ri dek azu tán mind két szü lő is mer te -
tő je gye it ma gu kon vi se lik, úgy hogy ez
is ma gya rá zat ként szol gál hat a kü lön -
bö ző te rü le te ken fel tű nő rend el le nes
egye dek meg je le né sé re.

A Mon te cris to szi ge tén élő al faj
rend szer ta ni hely ze te a mai na pig is vi -
ta tott, mi vel a mon te cris ti na gyon ha -
son lít a dél-olasz (hu gyi) pél dá nyok ra. 

Ez utób bi al faj jal kap cso lat ban egy
rend kí vül ér de kes – bár ke vés sé va ló -
szí nű – fel té te le zés is nap vi lá got lá tott.
Szo kás volt ugyan is az ókor ban, hogy a
ten ge ri üt kö ze tek al kal má val agyag kor -
sók ba rej tett mér ges kí gyó kat dob tak az
el len ség ha jó já ra. Ami kor a kor sók
szét tör tek, a fel in ge relt mér ges kí gyók
ki mász tak és óri á si ré mü le tet kelt ve za -
vart okoz tak az el len ség so ra i ban. Ki
más is al kal maz hat ta vol na ezt a mód -
szert, mint ma ga a nagy kar thá gói had -
ve zér, Han ni bál, aki Ró ma ős el len sé ge
volt? Jus ti ni us ró mai tör té net író be szá -
mo ló ja sze rint a pun ve zér egy ten ge ri
csa tát meg is nyert ez zel a mód szer rel
Eu me nes ki rály szá má ra. Így azu tán
Brod mann sze rint ma gá tól adó dik a fel -
té te le zés, mely sze rint a Ró má val ví vott
har cok so rán Han ni bál Szi cí li á ból ho -
za tott ma gá val mér ges kí gyó kat, ame -
lye ket az tán Mon te cris to szi ge té re be te -
le pí tett – mint egy élő fegy ver rak tá rat

hoz va így lét re –, hogy a ró ma i ak el len
be vet hes se őket. Ez az el mé let ta lán ke -
vés sé va ló szí nű, de an nál szó ra koz ta -
tóbb szín folt a her pe to ló gia tu do má nyá -
nak pe ri fé ri á ján. 

Öko ló gia és élet mód
Élet te rét te kint ve az ás pis vi pe ra a szo -
ká sos vi pe rás bio tó pok la kó ja, te hát
ked ve li a szik lás, bo zó tos hegy ol da la -
kat és al pe si ré te ket. Bú vó hely ként ál -
ta lá ban kő ra ká so kat, fa ra ká so kat, rő -
zse hal mo kat, va la mint ki dőlt fa tör -
zsek kör nyé két vá laszt ja. Mi nél ma ga -
sabb ra és mi nél észa kabb ra me gyünk,
an nál in kább előny ben ré sze sí ti ez a
faj a dé li fek vé sű lej tő ket, ame lyek a
szél től vé det tek, me le geb bek és a leg -
jobb na po zó he lye ket kí nál ják. Egyes
te rü le te ken egy más mel lett for dul elő
más vi pe ra fa jok kal, az élet tér iránt tá -

masz tott kö ve tel mé nyek fi gye lem be -
vé te lé vel. 

Saj nos azon ban élet te ré nek fo ko za -
tos be épí té se és za va rá sa ál tal egyes te -
rü le te ken a fenn ma ra dá sa erő sen ve szé -
lyez te tett, ezért a faj szin te min den hol
vé dett. Kü lö nö sen a dél nyu gat-né met -
or szá gi és a szi cí li ai po pu lá ció szo rul
vé de lem re, míg a Mon te cris to szi ge tén
élő né pes ség tel jes vé del met él vez.
A szi get csak a ku ta tók szá má ra lá to -
gat ha tó, más „föl di ha lan dó” nem hogy
a lá bát nem te he ti a szi get re, ha nem egy
ki lo mé te res sáv ban meg sem kö ze lít he -
ti azt. 

Tar tás és te nyész tés
Táp lá lék ként az ás pis vi pe ra szá má ra el -
ső sor ban a kis em lő sök (ege rek, poc kok,
cic ká nyok), gyí kok és bé kák jö het nek
szá mí tás ba, míg a fi a tal ál la tok va ló szí -

Minek nevezzelek?
Az�1934-ben�BU�RESCH &�ZON�KOV ál�tal�le�írt�új�kí�gyó,�a�V.�as�pis�bal�ca�ni�ca rend�szer�ta�ni�hely�ze�tét
má�ig�sem�si�ke�rült�tisz�táz�nia�a�tu�dó�sok�nak.�Ezt�az�új�al�fajt�a�dél�ke�let-bul�gá�ri�ai�Har�man�li�ban�ta�-
lált�két�egyed�alap�ján�ír�ták�le,�ame�lyek�erő�sen�csök�kent�mé�re�tű�„orr�sza�vuk�kal”�na�gyon�ha�son�-
lí�tot�tak�a�V.�as�pis-�ra.�A�V.�as�pis-�hoz�va�ló�be�so�ro�lást�ezek�mel�lett�egy�rit�kán�hasz�nált�is�mérv�is
alá�tá�masz�tot�ta,�mi�sze�rint�a�V.�a.�bal�ca�ni�ca pik�ke�lye�i�nek�for�má�ja�in�kább�a�há�rom�szög-to�jás�dad
ala�kú�V.�as�pis pik�ke�lye�i�re�ha�son�lít,�mint�a�kör�te�for�má�jú�ho�mo�ki�vi�pe�ra�(V.�am�mo�dy�tes) hát�pik�-
ke�lyek�re.�Te�kin�tet�tel�ar�ra,�hogy�a� II.�Vi�lág�há�bo�rú�után�szám�ta�lan�her�pe�to�ló�gus�ku�tat�ta�vé�gig
ered�mény�te�le�nül�a�dél�ke�let-bul�gá�ri�ai�te�rü�le�tet,�a�V.�a.�bal�ca�ni�ca to�váb�bi�vi�ták�tár�gyát�ké�pe�zi.
Egye�sek� sze�rint� ki�sebb�orr�szar�vú,� em�be�ri� se�géd�let�tel� át�te�le�pült� V.� am�mo�dy�tes�mon�tan�do�ni
egye�dek�ről�van�szó,�míg�má�sok�a�ke�resz�tes�vi�pe�ra�(V.�be�rus) és�a�ho�mo�ki�vi�pe�ra�hib�rid�je�i�nek
vé�lik�eze�ket�a�kí�gyó�kat.�Az�utób�bi�el�mé�let�szép�ség�hi�bá�ja�azon�ban,�hogy�a�Trák�sík�sá�gon�nem
ős�ho�nos�a�V.�be�rus.�Azok�akik�egy�önál�ló�ta�xon�lé�te�mel�let�kar�dos�kod�nak,�úgy�vé�lik,�hogy�ez
a�két�egyed�egy�va�la�ha�az�egész�Föld�kö�zi-ten�ger�eu�ró�pai�ré�szén�elő�for�dult�szarv�nél�kü�li�vi�pe�-
ra�for�ma�utol�só�pél�dá�nyai,�me�lye�ket�a�ho�mo�ki�vi�pe�ra�szo�rí�tott�ki�a�ke�le�ti�ré�gi�ó�ból.�A�je�len�le�gi
ál�lás�pont� sze�rint� azon�ban� az� a� leg�va�ló�szí�nűbb,� hogy� a� V.� am�mo�dy�tes ata�visz�ti�kus� (ősök�re
vissza�mu�ta�tó)�egye�de�i�ről�van�szó,�mi�vel�Eu�ró�pa�más�te�rü�le�te�in�is�elő�ke�rül�tek�már�ha�son�ló�vi�-
pe�rák,�ame�lyek�rend�szer�ta�ni�hely�ze�te�szin�tén�két�sé�ges.�Az�utol�só�szót�azon�ban�még�nem�le�-
het�ki�mon�da�ni...

V. a. aspis nőstények

A szófiai ter mé szet tu do má -
nyi mú ze um ban lát ha tó az
egyik pél dány pre pa rá tu ma
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SOK ESETBEN SZÜKSÉG LEHET ARRA,
HOGY MEGÁLLAPÍTSUK EGY KÍGYÓ VAGY
TEKNŐS NEMÉT. IVARÉRETT ÁLLATOKNÁL
EZ LEGTÖBBSZÖR NEM OKOZ PROB-
LÉMÁT, ANNÁL TÖBB A BIZONYTALANSÁG
AZ ÚJSZÜLÖTT ÉS FIATAL HÜLLŐK ES-
ETÉBEN. PEDIG FONTOS TUDNI, HOGY A
NEMEGYSZER DRÁGA PÉNZEN VÁSÁROLT
ÉS ÉVEKEN KERESZTÜL GONDOZOTT KÉT
ÁLLAT VALÓBAN PÁR-E; VAN-E
REMÉNYÜNK SZAPORULATRA, VAGY
ELKEZDHETÜNK-E EGY MÁSIK IVARÚ,
MEGFELELŐ MÉRETŰ ÁLLAT UTÁN KU-
TATNI.
A hül lők ne mé nek meg ál la pí tá sát ne he zí -
ti, hogy mind két nem ivar mi ri gyei – a pe -
te fész kek és he rék – egy aránt a has üreg -
ben he lyez ked nek el, az ivar szer vek ki ve -
ze tő nyí lá sai pe dig a klo a ká ba nyíl nak.
Ma da rak ese té ben az ivar mi ri gyek köz -
vet len meg te kin té se se bé szi el já rás sal, en -
do szkóp se gít sé gé vel ru tin el já rás, ez
azon ban hül lő kön ne he zen ki vi te lez he tő
mód szer. A hor mon szint-mé ré sek és kro -

mo szó ma vizs gá la tok ré szint meg fi zet he -
tet le nül drá ga, ré szint meg va ló sít ha tat lan
el já rá sok, an nál is in kább, mi vel a hül lők
több sé gé nek nincs is iva ri kro mo szó má ja.
A ne mek meg ál la pí tá sa má sod la gos és
har mad la gos ne mi jel le ge ken ala pul.

Tek nő sök
A tek nő sök ne mé nek meg ál la pí tá sá ra új -
szü lött kor ban nincs le he tő ség. Leg ko ráb -
ban a fel nőtt ko ri mé ret egy har ma dá nak-
fe lé nek el éré se után le het meg pró bál ni a
ne mek meg ha tá ro zá sát. A hím tek nő sök
több nyi re ki seb bek a nős té nyek nél, szí ne -
ik va la mi vel élén keb bek, or ruk he gye -
sebb, pán cél juk hos  szú ká sabb és has pán -
cél juk sok szor ho mo rúbb. Azo kon a fa jo -
kon, ahol a has pán cél há tul só vé ge V
alak ban ki vá gott, ez a ki vá gás a hí mek nél
a nős té nye ké től el té rő szö gű. Ezek a je -
gyek leg in kább sok ál lat ös  sze ha son lí tá -
sá nál vál nak szem be tű nő vé. A leg fon to -
sabb kü lönb ség, hogy a hí mek far ka sok -
kal hos  szabb és vas ko sabb, va la mint a

klo á ka nyí lá sa sok kal hát rább
he lyez ke dik el, mint a nős té -
nyek nél. 

Egyes tek nős fa jok ivar érett
hím je i nek szí ne ze te el tér a nős -
té nye ké től. Így van ez a sze -
mes tek nő sök nél (Sa ca lia spp.),
ez azon ban a fa jok kö zött nem
ál ta lá nos. Az ék szer tek nő sök
(Chry se mys-, Pseu de mys- és
Tra che mys-fa jok) va la mint a ta -
ra jos tek nő sök (Grap te mys-fa -
jok) hím je in a mell ső vég tag ok
kar mai az ivar érett ség el éré se -
kor jel leg ze te sen meg hos  szab -
bod nak, en nek az ud var lás so -
rán van sze re pe. Az iszap tek -
nős- és pézs ma tek nős-fa jok
(Ki nos ter non és Ster no the rus)
nagy ré szé nél a hí mek há tul só
lá bán, an nak térd haj la tá ban
úgy ne ve zett ka pasz ko dó szerv
ta lál ha tó. Ez egy ér des pik ke -
lyek kel bo rí tott te rü let, amely a
hí met pá ro so dás köz ben a nős -
tény re tör té nő ka pasz ko dás ban

Ír ta: Dr. Sátorhelyi Tamás

nű leg nem ve tik meg az ízelt lá bú ak ból
ál ló ét ren det sem. Zsák má nyu kat –
mint a mér ges kí gyók ál ta lá ban – mér -
ge ző ha ra pá suk kal ölik meg, majd a
szag nyo mo kat kö vet ve ta lál ják meg a
te te met.

Meg kell itt je gyez nünk azon ban a
táp lál ko zás sal ös  sze füg gő két ese tet,
ame lye ket ter rá ri u mi kö rül mé nyek kö -
zött si ke rült meg fi gyel nem. Az el ső ás -
pis vi pe rám egy V. a. zin ni ke ri volt,
amely hos  szú idő után sem volt haj lan -
dó la bor ege re ket fo gyasz ta ni. Hos  szas
kí sér le te zés után ki de rült, hogy csak
bé ká kat haj lan dó ma gá hoz ven ni, ami
egy vi pe rá tól fe let tébb szo kat lan. Egy
má sik al ka lom mal két vem hes V. a. as -
pis nős té nyem is volt, ame lyek csu pán
két nap kü lönb ség gel hoz ták vi lág ra
utó da i kat. Az el ső ál lat 12 fi a talt szült,
míg tár sa két nap pal ké sőbb csak két
egész sé ges utód nak adott éle tet, ez
utób bi ak azon ban há rom már el pusz -
tult, fé lig fej lett test vér ük kel együtt
szü let tek meg. Ek kor ér de kes je le net -
nek le het tem szem ta nú ja, amely so rán a
két nap pal ko ráb ban szült nős tény fel -
fal ta tár sá nak egyik torz szü lött jét. Ez
te hát a vi pe rák nál na gyon rit kán elő for -
du ló kan ni ba liz mus egyik pél dá ja volt.

Ter rá ri u mi kö rül mé nyek kö zött az
ás pis vi pe ra ki fe je zet ten jól tart ha tó
mér ges kí gyó nak bi zo nyul. 100×60×50
cm-es ter rá ri um ban 3-4 ál lat is el he -
lyez he tő. Ta laj ként fe nyő ké reg zú za lé -
kot hasz ná lok, a be ren de zést mű szik la-
hát te rek kel, fa ágak kal, kö vek kel és mű -
nö vé nyek kel, va la mint vi zes tál lal egé -
szí tem ki. A kis szel lő ző rá csok mi att
ná lam ele gen dő egy 60 W-os iz zó val
vi lá gí ta ni és fű te ni a ter rá ri u mot. A nap -
pa li hő mér sék let 26-28 °C-os, míg ez
éj sza ka va la mi vel hű vö sebb. 

Az ás pis vi pe rá i mat 5-10 °C kö zött
te lel te tem 2,5-3 hó na pig. Ta pasz ta la ta -
im sze rint a te le lés idő tar ta ma je len ti a
kul csot a sza po ru lat el éré sé hez, mert a
ho mo ki vi pe rá nál be vált 6-8 he tes te le -
lé si idő az ás pis vi pe rák nál ke vés nek
bi zo nyult a si ke res te nyész tés hez. Te -
lel te tő kö zeg ként szá raz er dei fa le ve let
hasz ná lok, eb be he lye zem a zsá kok ba
zárt ál la to kat. A te le lés ide je alatt aján -
lott né hány szor víz zel gyen gén be per -
me tez ni a te le lő lá dát és a zsá ko kat.
A pár zás a ter mé szet ben ál ta lá ban áp ri -
lis-má jus ra esik, en nek meg fe le lő en a
fi a ta lok au gusz tus-szep tem ber ben jön -
nek a vi lág ra, ez a cik lus azon ban mes -
ter sé ges kö rül mé nyek kö zött hó na pok -
kal el tol ha tó.

Fiú-e vagy lány?Fiú-e vagy lány?
A hüllők nemének megállapítása

Aktuális

Nős tény és hím dé li iszap tek nős (Ki nos ter non
scor pi oi des). Jól meg fi gyel he tő a ne mek kö zöt -
ti kü lönb ség a fa rok hos  szá ban és vas tag sá gá -
ban.


