
Brez toplote jim živeti ni!
Sončenje predstavlja pomemben del 
življenja kuščarjev. Tako segrejejo svoja 
telesca in uravnavajo življenjske funkcije. 
V najhladnejšem delu leta se zavlečejo v 
skrivališča, kjer otrpli pričakajo pomlad. 
Spomladi se parijo in odlagajo jajca. Poleti 
in zgodaj jeseni se izvali oziroma skoti nova 
generacija mladičev. V poletni pripeki se 
kuščarji pogosto skrijejo v senco, saj so 
previsoke temperature zanje lahko usodne.

Ste fotografirali kuščarja?
Vaših fotografij s priloženimi podatki o natančnem kraju in datumu najdbe 
bomo zelo veseli, saj tako prispevate svoj delež k poznavanju plazilcev v 
Sloveniji. Fotografije lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. Hvala!

Societas herpetologica slovenica – 
društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev 
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, 
info@herpetolosko-drustvo.si, 
http://www.herpetolosko-drustvo.si,
GSM: 040 322 449

Na voljo smo vam za vse informacije o plazilcih v Sloveniji!

Ne boš me dobil!
Če plenilec zagrabi kuščarja za rep, si ga ta odlomi. Oddeljeni rep se 
še nekaj časa zvija in s tem pritegne pozornost plenilca, kuščar pa 
pobegne. Rep se mu sčasoma obnovi, a ni nikoli več takšen kot prej.

Ste vedeli?
• Z besedo martinček veliko Slovencev označuje kar vse kuščarice, 
čeprav je martinček le ena od devetih vrst, ki živijo v Sloveniji.
• O slepcu kroži vraža, da je strupen in da ima strupa za 9 kač. Zelencu 
ljudje pripisujejo strupenost, pa tudi to, da lahko zleze pod kožo ali 
da ugrizne in zlepa ne izpusti. Nobena vrsta kuščarja v Sloveniji ni 
strupena ali kakor koli nevarna, zato je strah odveč.
• Samci nekaterih naših kuščarjev so odeti v lepše barve in so bolj 
pisanih vzorcev kot samice, še posebno v obdobju parjenja.
• Kuščarji igrajo v naravi pomembno vlogo. Kot plenilci uravnavajo 
številčnost žuželk, pajkov, polžev, deževnikov in tudi drugih kuščarjev. 
So hrana številnim kačam, pticam in sesalcem.

Ogroženi 
in zavarovani
Vse domorodne vrste kuščarjev 
so v Sloveniji zakonsko 
zavarovane, kar pomeni, da jih 
je prepovedano vznemirjati, 
ubijati, zadrževati v ujetništvu, 
uničevati njihova bivališča, jih 
kupovati ali prodajati. Čeprav 
se zdi, da so se nekatere vrste 
kuščarjev dobro znašle v bližini 
človeka, pa tudi te ogrožajo 
urbanizacija, promet, pretirana 
uporaba biocidov, uničevanje 
življenjskih prostorov in 
zaraščanje. Tudi nekatere 
domače živali lahko bistveno 
vplivajo na številčnost kuščarjev, 
predvsem v urbanih okoljih.

Jajca zelenca

Parjenje slepcev
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kuščar 
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Kuščarji so plazilci (Reptilia), kamor med drugim uvrščamo tudi kače in želve. Kuščarji, ki živijo v Sloveniji, pripadajo dvema družinama. Družina kuščarice (Lacertidae) je zastopana z 9 vrstami, v družino slepcev (Anguidae) pa spada le slepec.

HORVATOVA KUŠČARICA (Iberolacerta horvathi). Navadno jo 
najdemo na delno poraslih skalnatih pečinah. Je zelo dobra plezalka. 
Živi v alpskem in dinarskem svetu ter ponekod v nižinah, a razširjenost 
še ni popolnoma raziskana. Zelo je podobna pozidni kuščarici.

PRIMORSKA KUŠČARICA (Podarcis siculus). V Sloveniji živi v 
nižinskem in gričevnatem svetu Istre z zaledjem, kjer je pogosta v 
naseljih, parkih, vrtovih, nasadih in ob poteh. Zamenjamo jo lahko 
s kraško kuščarico.

KRAŠKA KUŠČARICA (Podarcis melisellensis). Živi na kamnitih 
mestih poraslih s travo in grmovjem, kjer najde veliko kotičkov za 
skrivanje in sončenje, pa tudi izbira hrane je bogata. Živi izključno 
na Primorskem.

ŽIVORODNA KUŠČARICA (Zootoca vivipara). Živi v vlažnih in hladnejših 
življenjskih prostorih, kot so barja, močvirja, vlažni jarki, gozdni robovi 
in jase. Najdemo jo tako v nižinah kot v visokogorju. Je edina naša 
kuščarica, ki koti žive mladiče.

MARTINČEK (Lacerta agilis). Nekoč je bil zelo pogost. Zaradi uničevanja 
primernih življenjskih prostorov v zadnjem času izginja iz osrednjega 
dela Slovenije. Je najpogostejša kuščarica Prekmurja. Samce krasijo 
živozeleni boki, samice pa so rjavih in sivih odtenkov.

ZELENEC (Lacerta viridis) in ZAHODNOEVROPSKI ZELENEC (Lacerta bilineata). 
Sta naši največji kuščarici, ki sta si na moč podobni. Pred plenilci se 
skrivata v grmovju, kjer sta zaradi zelene barve skorajda neopazni. Samci 
imajo v obdobju parjenja izrazito modro ogrlje.

SLEPEC (Anguis fragilis). Pogosto ga najdemo na gozdnih obronkih, na 
vrtovih in pod gnijočim materialom. Čeprav po obliki telesa spominja na 
kačo, gre za kuščarja z zakrnelimi okončinami. Živi po vsej Sloveniji.

POZIDNA KUŠČARICA (Podarcis muralis). Najdemo jo ob gozdnih poteh in 
na odprtih kamnitih mestih, pogosta pa je predvsem v urbanih predelih. 
Navadno je prisotna v velikem številu. Zelo dobro pleza po navpičnih 
površinah. Živi po vsej Sloveniji, razen v Prekmurju.

ČRNOPIKČASTA KUŠČARICA (Algyroides nigropunctatus). Hrbtne luske 
imajo izrazit greben in se prekrivajo kot strešniki. Pri svetlejših živalih 
opazimo temne pike po hrbtu. Samci imajo modro ogrlje in opečnato rdeč 
trebušček. Živi izključno na Primorskem.


