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A
nagytestű viperák egyik igen szép
képviselője a palesztin vipera (Vipe-
ra palestinae, WERNER 1938). A ro-

bosztus felépítésű viperát egyesek ko-
rábban a Daboia nemzetségbe sorolták,
mások hosszú ideig aVipera xanthina al-
fajának tekintették. Mára úgy tűnik vég-
érvényesen a Vipera nemzetségbe tarto-
zó önálló, egységes fajról beszélhetünk,
amelynek nincsenek alfajai.

Leírás
Kissé hosszúkás, háromszög alakú feje
alig válik el a nyaktól, széles, erősen
domborodó orrpajzsa szinte megnöveli
az orrhegyet. Pupillája rés alakú. Pikke-
lyei erősen ormósak.Atest alapszíne vö-
rösesbarna, vagy homoksárga, szürkés,
barnás foltokkal.Aháton középen többé-
kevésbé összefüggő kerek, vagy szögle-
tes foltok vannak sorba rendezve, és
cikk-cakk vonalban futnak végig. A fol-
tok szélei csontfehérek, vagy sárgák. Az
oldalán a szabálytalan foltok egyenlő tá-
volságra vannak egymástól. A fejen a
szem irányába futó, V alakot mintázó
szalag látható. A kifejlett állat 100-120
cm hosszú.

Élőhely
A palesztin vipera Szíria, Jordánia, Izra-
el és Libanon területén honos. Kerüli a
sivatagos vidékeket. Bokrokkal, fákkal
benőtt élőhelyeken fordul elő. Előnyben
részesíti a nedves, nyirkos erdőket, pata-
kok, vagy öntözőcsatornák környékét.
Előszeretettel üti fel tanyáját az emberi
települések környékén, mezőgazdasági
területeken. A forró, nyári meleg elől
sziklahasadékokba, üregekben húzódik
vissza. Ekkor inkább éjszaka aktív. Élő-
helyén egerek, patkányok, madarak sze-
repelnek az étlapján.

A terráriumban
Egy hím és egy nőstény állatnak elegen-
dő egy 120 x 60 cm alapterületű és 60 cm
magas terrárium.Afűtést és a világítást 2
db 60 W teljesítményű spot-izzó bizto-
sítja, napi 10-12 órás ciklusban. Célszerű
az UV-fény használata, amelytől az álla-
tok színe megélénkül. Berendezésként
lapos köveket, száraz faágakat, gyökere-
ket használhatunk. Díszíthetjük a terrári-
umot műnövényekkel is. Az állatok
rendszeresen isznak, ezért egy kisebb vi-
zestálat helyezzünk a talajba. Nálam az
állatoknak parafakéreg szolgál búvóhe-
lyül. Talajként nagyobb darabokból álló
fenyőkéreg a megfelelő, de célszerűbb
macskaalmot használni, mert jó nedvszí-
vóképessége miatt a terrárium könnyen
tisztán tartható. Ha nyeléskor a táplálék-
csatornába bejut egy-egy alomszemcse,
az nem okoz bélelzáródást! Etetéskor
célszerű a takarmányállatot előzőleg le-
ölni.

Hazájukban augusztusban rakják le 7-
20 db tojásaikat. Annak ellenére, hogy
egy viperafajról van szó, a palesztin vi-
pera tojásokkal szaporodik. Sajnos ezt a
fajt eddig még hazánkban nem sikerült
szaporítani. Állataimat rendszeresen te-
leltetem. A második teleltetés 2001. de-
cemberétől a következő év január 10-ig
tartott. Az állatokat téli pihenőre egy lá-
dába helyeztem széna közé. Természete-
sen nem maradhatott el a vizestál sem. Ez
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azért fontos, mert a kígyók a telelés alatt
többször is isznak. A zsákos teleltetés
nagy hibája, hogy az állatok nagyon
könnyen kiszáradhatnak. A telelő helyi-
ség hőmérséklete 12 °C volt. Szakirodal-
mi adatok szerint ez a telelési idő és hő-
mérséklet megfelelő.Ahím az ébresztést
követően rövidesen vedlett, és érdeklő-
dően párzási magatartást mutatott.Atáp-
lálékot visszautasította. A nőstény vi-
szont jól evett, de nem vedlett, csak ápri-
lis végén, viszont ekkorra már a hím ér-
deklődése „elszállt”, a nőstény jelenléte
közömbös volt számára. Az idei telelte-
tést is hasonló módon végzem, de most 3
hónapig teszem el az állatokat. A palesz-
tin vipera egyébként a párzást követően
35 nappal rakja le tojásait.Viszonylag el-
húzódik a kelési idő: 39-62 nap.Atojáso-
kat nedves keltetőbe kell helyezni, a kel-
tetőközeg nedves perlit vagy tőzeg lehet.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy
ez a vipera nagyon ingerlékeny, agresz-
szív kígyó. Mérge a viperák között is az
egyik legerősebb. Hemotoxikus hatású
mérge az emberre potenciális veszélyt
jelent. Tartása csak a gyakorlott terraris-
tának javasolt, de tartásához így is enge-
délyre van szükség.

(Köszönöm Tóth Tamásnak a cikk meg-
írásához nyújtott segítségét.)


