
KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ ÁLLATKÁK

PALOTÁS EMESE 6.A.



ÁLLATOK

A becslések szerint  közel 8 millió állatfaj él a 
Földön, ebből közel 1 milliót határoztak meg.



Házi méh vagy nyugati mézelő méh
Öregcsalád: méhalkatúak

Család: méhfélék

Alcsalád: mézelő méhek

Érdekessége: háziasítása mintegy 6000 évvel ezelőtt kezdődött

Hely: Vecsés – a kertünkben



Közönséges földigiliszta

Család: földigiliszta-félék

Érdekessége: Ha a földigilisztát kettévágjuk, hátsó fele kínosan fog vergődni, 
míg mellső fele nyugodtan csúszik tovább. A vergődést gondolhatnánk 
fájdalomnak, bár valószínűleg nem az. Számos megfigyelés azt mutatja, hogy 
az alsóbbrendű állatoknak nincs fájdalomérzetük. 

Hely: Vecsés – a kertünkben



Tőkés réce vagy vadkacsa

Család: récefélék
Alcsalád: réceformák
Érdekessége: Egyaránt előfordul édes, és sós tengeri vizekben is. 
Magyarországon vadászható. Vadászati idénye augusztus 15-től január 31-ig 
tart.
Hely: Pesterzsébet - Parkerdő



Széncinege

Család: cinegefélék

Rend: verébalakúak

Érdekessége: A széncinegéket sikertelenül próbálták meg betelepíteni 
az Amerikai Egyesült Államok területére 1872-74 közt, nem tudtak 
megtelepedni.

Hely: Pesterzsébet  - Nagyszüleim kertje



Fogassüllő

Család: sügérfélék

Rend: sügéralakúak

Osztály: sugaras úszójú halak 

Érdekessége: Egészen az 1700-as évekig azt gondolták, hogy a süllő a csuka és 
a sügér keveréke. Mindezek ellenére a legjobban hasonlít hozzá legközelebbi 
rokona, a kősüllő. 

Hely: Tolnai Duna holtága 



Zöld gyík

Család: nyakörvös gyík-félék

Rend: pikkelyes hüllők

Osztály: hüllők

Érdekessége: Mint minden magyarországi kétéltű és hüllő, a zöld gyík is 
védett. Eszmei értékét 10 000 forintban szabták meg. 

Hely: Sukoró – Ingókövek



Német szöcske

Család: fürgeszöcskék

Rend: egyenesszárnyúak

Érdekessége: Délről húzódott fel hazánkig. Nem védett. A képen látható 
példánynak hiányzik a bal hátsó lába.

Hely: Pesterzsébet – Nagyszüleim kertje



Vízisikló
Család: siklófélék
Alrend: kígyók
Rend: pikkelyes hüllők
Érdekessége: Ügyesen közlekedik kígyózó mozgásával mind a vízben, mind a 
szárazföldön. Mérget nem termel, bár ha megriasztják, kobraállást vehet fel, 
és fenyegetően sziszeghet.
Hely: Tolna – Holt Duna 



Fehérszájú kerti csiga
Család: főcsigák
Rend: tüdőscsigák
Osztály: csigák
Érdekessége: Nyálkával borított mésztüskével, vagy más néven 
szerelemtüskével szaporodik.
Hely: Pesterzsébet – Nagyszüleim kertje


