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ÉKSZERTEKNŐSÖK
TRACHEMYS FAJOK

A legtöbb kis teknős tartási, etetési hiba miatt betegszik meg és pusztul el. Az ilyen szomorú eseteket megelőzendő állítottuk össze ezt a kis
tájékoztató füzetet, amiben minden alapvető tudnivalót egybegyűjtöttünk. A képekért és a tanácsokért külön köszönet Juhos Gábornak és
Wágner Katának, Sztankó Mártonnak, Himer Tamásnak, Lóránth Sándornak, Légrádi Gábornak és Fiedler Gabriellának, Saarloosnak (Timi),
és Ben-nek a teknősforumról 

ÁLTALÁNOS
A teknősök a hüllők rendjébe tartoznak. Eredetük nagyon régre nyúlik vissza, már több mint 130 millió évvel ezelőtt a mai
formájukhoz hasonló felépítésük volt. Természetesen, a teknősökre leginkább a páncéljuk jellemző. A páncél egy belső
csontos vázból, egy vékony hámrétegből és ezt borító elszarusodott lemezekből áll. A páncél háti és hasi részre különül el, ami
néhány fajnál oldalt összenőtt, másoknál viszont külön van.
Az ékszerteknősök a viziteknősök közé tartoznak, és mint minden viziteknős, ők is ragadozók. Úszóhártyás lábaik és egész
testfelépítésük a vízben való élethez alkalmazkodott. Tüdejük nagy, egy levegővétellel akár 30 percet is kibírnak a víz alatt.
Fogak helyett éles szarukáva található a szájukban. Hüllők lévén, életfunkcióikat a környezet hőmérséklete határozza meg
leginkább: alacsony hőmérsékleten lomhává válnak, magasabb hőmérsékleten felgyorsulnak.

LEÍRÁS
Az ékszerteknős egy gyűjtőnév, rengeteg alfaj és változat tartozik ebbe a kategóriába (pl.: Alabamai ékszerteknős, Díszes
ékszerteknős, Hieroglifás ékszerteknős, Hosszúnyakú ékszerteknős, Sárgafülű ékszerteknős, Nelson-ékszerteknős, Szigeti
ékszerteknős, Texasi ékszerteknős, Vörösfülű ékszerteknős, Vöröshasú ékszerteknős stb.). Az ékszerteknős rokonai a tarajos és
iszapteknősök, de az ő igényeik eltérőek.
A vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans), ha jól megy sora 25-35 évig is elél, és 30 cm hosszúra megnő. Más
ékszerteknős fajok akár a 40-45 cm hosszt is elérhetik! Az ékszerteknősök külseje hasonló, és nagyjából hasonlóan is l
gondozni őket. Az ékszerteknősök páncélja diszkoszformájú és domború.
Az ékszerteknősök általában zöld és barna színűek, míg a díszes ékszerteknősök sötétebb árnyalatúak. Bőrükön és néha
páncéljukon is világosabb színű csíkok díszlenek. A sárgafülű ékszerteknős (Trachemys scripta scripta) olyan, mint a
vörösfülű, de a ’füle’ (vagyis a fej oldalán elhelyezkedő folt) sárga, és a haspáncélján alig vagy egyáltalán nincs minta. Tartása
megegyezik a vörösfülű ékszerteknősével. Az ékszerteknősök elég szívós állatok, és általában jól bírják a fogságot. Ha nincs
nagy méretkülönbség, tarthatjuk őket csoportosan is.

www.krokodilzoo.hu

Magnolia Plantation, Charleston, Dél-Karolina, USA

EREDETI ÉLŐHELY
Az ékszerteknősök Észak-, Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi részein is honosak. A lápos-mocsaras vidékeket és a
tavakat kedvelik. Kis homokszigeteken, nagy vizinövények levelein vagy vízbe dőlt fákon-sziklákon gyakorta látni őket, amint
kinyúlt lábakkal napfürdőznek. A sárgafülű ékszerteknős Virginia dél-keleti részétől Florida északi részéig őshonos, a
vörösfülű elterjedési területe sokkal nagyobb.

FIÚ VAGY LÁNY?
A fiatal, apró állatok nemének meghatározása nagyon nehéz. Amikor már elérik a 8-10 cm-t, a meghatározás sokkal könnyebb.
A hím ékszerteknőst a mellső végtagok feltűnően hosszú karmairól és vastag farkukról lehet felismerni, a hasi páncél sima
vagy kicsit homorú.

HOL LAKJON? AZ AKVATERRÁRIUM

MÉRET, VÍZMÉLYSÉG, SZÁRAZ RÉSZ
Akvaterrárium mérete: hossz: kifejlett teknős páncélhossza x 5, szélesség: kifejlett teknős páncélhossza x 3. Az alapterület 1/3
része szárazulat, 2/3 része víz. Egy vagy két kifejlett teknősnek egy 120 x 60 x 60 cm-es akváriumra van szüksége; ha több
hímünk van, akkor még nagyobbra. Fiatalabbaknak elég egy kisebb akvárium, de hamar kinövik.
Vízmélység: a páncél szélességének másfélszerese. Egy kifejlett teknőst tehetünk 35-40 cm mély vízbe is. Ha a teknős nincs
nagy vízhez szokva a mélységet csak fokozatosan növeljük, nehogy megfulladjon! Ha a mélység a páncél szélességénél
kisebb, a teknős nem tud visszafordulni, ha véletlenül a hátára fordul és megfullad!
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akvaterrárium mocsári növényekkel

baloldalon: ötletes műanyag akvaterrárium bambusszal; jobboldalon: sziklás napozó, amire a teknőcök könnyen kimásznak

könnyen megközelíthető napozó
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BERENDEZÉS
1. napozó: megvilágított száraz rész, amire sokféle megoldás létezik: égetett agyag, sima lapos kő, üveggel leválasztott száraz
rész, vízszint magasságban egy beragasztott vízszintes üveglap, műanyag, parafa, kis sziget
2. feljáró: enyhén lejtős és rücskös felület, amin az állatok gond nélkül ki tudnak jönni a napozóra
3. aljzat: nem kötelező, de a teknősök szeretik az aljzatot túrni. A kisebb kavicsok a legjobbak, ugyanis az ékszerteknős szeret
kavicsot enni, ami segíti az emésztését, plusz a kavics túrásakor a teknős kiélheti az ösztöneit, és a körmét is koptatja
4. búvóhely: nem létszükséglet, de sok teknős szeret néha elvonulni. A víz alatti búvóhely tágas legyen, hogy a teknős ne
szorulhasson be, mert akkor nem tud levegőt venni!
5. növények: csak vizinövények és nem mérgező nedvességkedvelő mocsári fajok jöhetnek szóba, ugyanis a teknősök biztosan
megdézsmálják őket. Persze, ha elég sűrűn ültetünk, pár bokornak van némi esélye a túlélésre. A bambusz, a nádfélék vagy
a filodendron segít a víz tisztán tartásában is, mivel a bomló anyagokat felszívják. A filodendron hajtását vízben meggyökereztetjük, és ha már léggyökereket növesztett, úgy helyezzük el, hogy a teknőcök ne tudják megcsipkedni

VILÁGÍTÁS
A teknős szereti a napot, szívesen napozik. Ezért egy-két nagyobb követ is helyezzünk az akváriumába. Tavasztól őszig
rendszeresen napoztassuk, a tűző napot azonban kerüljük. Télen a napot mesterséges fénnyel is pótolhatjuk. A természetes
vagy mesterséges megvilágítás azért szükséges, hogy az állatok az éjjel és nappal váltakozását vagy az évszakok váltakozását
érzékeljék. Az aktív időszakban a levegő vagy a víz hőmérsékletének 23-26°C-nak kell lennie a teknősök legnagyobb részénél,
a téli nyugalmi időszakban alacsonyabb, 16-22°C.
A legtöbb víziteknős nagyon szeret sütkérezni, ezért a lámpa nagyon fontos kelléke a berendezéseknek. A lámpa külső
fűtőberendezésként is használható, hiszen nem csak a levegőt, hanem a vizet is lehet vele melegíteni. Nagyon fontos, hogy a
lámpát a teknős sütkérező kövére irányítsuk, hiszen főleg ott kell melegebbnek lenni. Sokan tanácsolják az UV-lámpa
használatát is, hiszen ez megfelelő energiát és vitaminokat biztosít a teknős számára. Ez azonban elhagyható, ha nyáron
kirakjuk a teknőst a szabadba vagy az erkélyre, hogy érje a nap. De ne az égető déli napra, mert hamar napszúrást, vagy
hőgutát kaphatnak!

HŐMÉRSÉKLET
A meleg nagyon fontos a teknősöknek. Az egészen pici, pár cm-es ékszerteknősnek 25-28 °C-os hőmérséklet a megfelelő,
mind a vízben, mind a víz feletti légtérben. Ennél melegebb vagy hidegebb már káros. A felnőtteknek jó a szobahőmérsékletű
víz. A teknőst lehetőleg mély akváriumban helyezzük el, ahol nagy vízfelület és elegendő légréteg áll rendelkezésére, ugyanis
a lapos kis medencében a teknős könnyen megfázhat.
A vízfűtőt olyan helyre rakjuk, ahol a teknősök nem férhetnek hozzá. A teljesítménye a melegítendő víz mennyiségétől függ.
A vizet hőmérővel ellenőrizzük. A pihenőrész fölé helyezzünk melegítőlámpát, ez hőt is kibocsát. De 40 wattosnál nagyobb
égőt ne tegyünk bele, mert megégetheti az állatokat!

TISZTÍTÁS
Az ékszerteknős érzékeny a piszkos vízre, könnyen kaphat betegséget tőle. Mivel a víz alatt fogyasztják el táplálékukat, és oda
is ürítenek, ezért a vizük gyorsan tele lesz bomlástermékekkel. Ráadásul ők csak ebből tudnak inni!
Tisztításkor a teknősöket kivesszük és egy lavórba, vagy más ideiglenes helyre tesszük őket. Kivesszük az összes berendezést,
majd a vizet (az egészet vagy 2/3-át) leszívatjuk egy csővel. Az üveget lemossuk, s ha kell citromlével átitatott vattával
áttöröljük, majd leöblítjük. Visszahelyezzük a berendezést, és az akváriumot megtöltjük vízzel. Végül a teknősöket is
visszaeresztjük megszokott helyükre.
Ha nem akarunk kétnaponta vizet cserélni, érdemes egy szűrőt beszerezni. Kétfajta szűrő létezik: a belső és a külső vízszűrő. A
belső a vízben van, és egy pici motor hajtja át a vizet a berendezésen, és az megtisztítva folyik ki. A külső szűrő az akváriumon
kívül helyezkedik el, ahová egy pumpa nyomja fel a vizet. Ez áthalad a szűrőközegen és a tiszta víz egy másik csövön
visszafolyik az akvaterráriumba. A külső szűrő némileg drágább, de hatékonyabb és nem kell olyan gyakran kitisztítani, mint a
belsőt. Aki szeret barkácsolni, maga is készíthet természetes szűrőt.
A vízszűrő teljesítménye a vízmennyiségtől függ, és bármilyen szűrőnk legyen is, ajánlatos rendszeresen tisztítani, különben a
kosztól eltömődhet. Lényeges kérdés, hogy milyen szűrőanyag van a szűrőben: képes-e kémiai (aktív szén), és biológiai
szűrésre is, vagy csak mechanikai (szivacsos) szűrést végez. Azonban bármilyen szűrőnk van, a vizet ugyanúgy rendszeresen
kell cserélni - általában hetente.
Ha olyan ételt adunk nekik, amely erősen szennyezi a vizet, például májat, akkor rögtön vizet kell cserélnünk. Ezt
megspórolhatjuk, ha egy langyos vízzel töltött lavórban etetjük a teknőseinket. A vacsora után visszaengedhetjük őket a
helyükre, és így az akvaterrárium tovább tiszta marad.
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ETETÉS
Ezen a ponton szokták a legnagyobb hibákat elkövetni. Az ékszerteknős a természetben vízi férgeket, rovarokat és azok lárváit,
csigákat, kagylókat, kisebb halakat, kétélűeket fogyaszt. Időnként az állati eredetű táplálék mellett növényeket; békalencsét,
hínárt is eszik. Fő táplálékát a kisebb halak teszik ki. Ennek megfelelően egy étkezés többnyire három komponensből áll:

1. Állati táplálék: friss vagy fagyasztott kis halak, csalihalak (apró szálkák: kalcium-ellátás, belsőségek: vitamin,
2.
3.

fehérje), nyers egész rák (a kiálló tüskék nélkül), kagyló, alkalmanként giliszta, vízicsiga, néha kis adag máj vagy
nyers csirke/pulykahús; a kisebbeknek adhatunk tubifexet, lisztkukacot vagy szúnyoglárvát is, ha szeretik
Növényi táplálék: vízinövény, saláta (savas, csípős, és túl aromás növényeket (pl. hagyma) mellőzzük, és a salátát is
csak módjával a magas nitráttartalom miatt), vékonyra szelt répa, uborka, káposzta, paraj, gyümölcsök (banán,
cseresznye, meggy, alma, körte, szilva, barack, dinnye, stb.)
Kiegészítés (elhagyható): viziteknősöknek készült vitaminkészítmény, száraz eleség (szívmix, teknősműzli, stb.)

Etetés gyakorisága: A túletetés túl gyors növekedéshez és elhízáshoz vezet - mindkettő nagyon ártalmas és deformációkat
okozhat. Kb. 10-14 cm-es hosszúságig kétnaponta, később hetente kétszer-háromszor, majd 25 cm-es hossz felett hetente
egyszer-kétszer kapjanak enni.
Fontos! Az éhes teknős bármit felfal, ezért a gazdi dolga hogy megválogassa mit ad neki. Tudni kell, hogy a feldolgozott
(rántott, főtt, füstölt, erjesztett, pácolt, savanyított, stb.) készítmények etetése egészségtelen! Fő tápláléknak ugyanígy
alkalmatlanok az üzletekben kapható száraz teknőstápok, a nagy mennyiségű szárnyashús, és más háziállatok húsa! Ezek
rendszeres etetése komoly hiánybetegségekhez vezet!

TÁRSAS KAPCSOLATOK, TEMPERAMENTUM
Komolyabb agresszivitás inkább csak a hímeknél fordul elő néha, de ilyenkor a nagyobbak a másik páncéljából is
kiharaphatnak egy darabot. A hosszú időn át szabadban tartott példányok nagyon félénkké válhatnak, és kis zavarásra is rögtön
a vízbe vetik magukat. De ha az ember rendszeresen foglalkozik velük, évek alatt el lehet érni, hogy kifejezetten keressék az
ember közelségét. A komótos, növényevő teknősökkel ellentétben az ékszerteknős a szárazon is meglepően fürgén mozog.
Amikor teknősünk már megszokta a helyét, néha kivehetjük, hogy a „”külső világgal” is barátkozzon, de ha az állat nem érzi
így jól magát, ne erőltessük. Ha teknősünk kint sétál, mindig figyeljünk rá! Ne riasszuk meg hirtelen mozdulatokkal, és persze
pakoljunk el minden veszélyes tárgyat az útjából, pl. elektromos elosztó, vegyszer, stb.! A teknős önálló, élő-érző lény, nem
játékszer! Soha ne hagyjunk vele idegeneket és gyerekeket felügyelet nélkül, mert kárt tehetnek benne és halálra rémíthetik, ráadásul néhány teknős csúnyán harap.

SZABADTÉRI TARTÁS
A nyári időszakra, ha elég meleg van, aki teheti, kirakhatja a teknőseit a kerti tóba ’nyaralni’. Telepíthetünk ide
alacsonynövésű mocsári növényeket, amiket faiskolákban, kertészeti és tüzép telepeken lehet beszerezni. Szabadból ne
hozzunk (vagy ha igen, alaposan áztassuk ki), mert fertőzéseket hordozhatnak. A kerti tó közelébe nem juthat kutya vagy
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macska, vagy más nagyobb állat! És ha lehet, nagyobb madarak szeme elől is védve legyen, mondjuk egy lugassal vagy sűrű
sövénnyel. Ez nagyon fontos az állatok biztonsága érdekében!!!
A partot úgy alakítsuk ki, hogy a teknősök könnyen ki-be közlekedhessenek, egy gyalult fapalló vagy több jókora szikla
tökéletesen megteszi. Semmi esetre, se építsük instabil, balesetveszélyes kijárót! A másik fontos dolog az árnyékos rész és egy
masszív búvóhely, ahol állataink menedéket találhatnak a rossz idő elől. Erre a célra építhetünk egy kis ”kőbunkert”, vagy kis
fa, - téglaházat, amibe nem folyik be a víz, és védve van a széltől. Ezenkívül kell még egy minimum 30-40 cm magas kerítés a
kerti tó köré. A kerítés masszív legyen, mert az ékszerteknős ügyesen ás és mászik, és a legkisebb szökési lehetőséget is
észreveszi!
A teknősök hatásosan kordában tartják a tavi növények és halak túlszaporodását. Ha a tavunk átmérője (vagy hossza) 5-6
méternél kisebb, a szűrésre is gondolnunk kell! A barkácsáruházakban kitűnő vízforgatókat, vízpumpákat lehet beszerezni.
Érdemes beruházni egy ilyenbe, mert az ára sokszorosan megtérül, és sokkal tovább gyönyörködhetünk tavunkban, meg persze
a teknősök is jobban élvezik a tiszta vizet.
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BETEGSÉG
Az ékszerteknős leggyakoribb betegségei etetési és tartási hibákra vezethetők vissza. Hónapokba telik, mire az állaton már
szemmel látható elváltozások vannak, és gyakran túl későn jön a segítség. A teknősök nem tudnak sírni, és arckifejezésük sem
árul el sokat a hogylétükről, de ha betegek, ugyanúgy szenvednek, mint mi. Ezért nagyon fontos a megelőzés, ami a helyes
tartással és táplálással biztosítható.
Ha apátiát, étvágytalanságot esetleg mozgásképtelenséget, sérüléseket vagy bármi szokatlan tünetet veszünk észre, azonnal
forduljunk állatorvoshoz! Az ilyen állapot már nagyon súlyos! Jó ötlet kis naplót vezetni az etetésekről, táplálékról, ürítésről,
vízcserékről, és bármi szokatlanról, és ajánlott a havi súly és páncélmérés is. Ezzel megkönnyíthetjük az állatorvos munkáját,
és mi is időben észrevehetjük, ha valami gond van.

baloldali kép: gyulladt, duzzadt szemek
jobboldali kép: tevepúpság, a jellegzetes horpadásokkal a páncélon, ami a hiányos táplálás, és a túl kicsi terrárium miatt alakulhatott ki

A leggyakoribb betegségek:
- Megfázás: prüszkölés, buborékfújás, feltűnően sokat alszik vagy gubbaszt. Okok: huzat, meleg víz-hideg levegő, nem
megfelelően fűtött környezet. Megelőzés: a teknős férőhelye ne legyen kitéve hőingásoknak és huzatnak, a víz és
levegő hőmérséklete közt ne legyen 5-10 foknál nagyobb különbség, mert ha kijön a vízből megfázhat! Gyógyítás:
antibiotikus kezelés, langymeleg kamillafürdő egy ”karantén-dézsában”, 3-7 napig emelt hőmérséklet. Ha az állapota
2-3 napon belül nem javul, keressük fel az állatorvost! Lehet, hogy antibiotikus kezelésre van szüksége.
- Tüdőgyulladás: ferde úszás, sípoló lélegzés, prüszkölés, buborékfújás, kevés mozgás; okok: hideg víz, huzat, a levegő
hidegebb a víznél. Ha az állat nem eszik, mindenképp forduljunk állatorvoshoz, mert a kezeletlen tüdőgyulladás
halálos lehet! Gyógyítás: állandó meleg (30°C), kiegyenlített hőmérséklet legalább 1-2 hétig. Ha kell, antibiotikum.
- Hámlás: normális, a teknős így szabadul meg a régi pikkelyektől és szarulemezektől
- Páncéldeformáció: karcolások, repedések, túl lapos vagy hepehupás páncél. Okok: egyoldalú és fehérjeszegény
étrend, kalciumhiány, napfény hiánya, túl kicsi élettér, sérülések. Megelőzés és gyógyítás: megfelelő élelem, tágas
férőhely, napfény (vagy hüllőknek készült fényforrások), a mechanikus sérülések minimális kockázata (pl. nem
zuhanhat rá semmi, nincs éles felület a terráriumban, stb.). Ha az állat emellett étvágytalan is, vigyük orvoshoz!
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Gombásodás: okok: túl nyirkos, párás környezet; kezelés: fertőtlenítő fürdő, és ideiglenesen szárazabb környezet, az
addigi férőhely fertőtlenítése
Sebek: vérző, esetleg nyílt sérülések. Okok: baleset, harapás. Gyógyítás: jódos oldattal (Betadin) finoman bekenjük a
sebes részt (legalább 1 óráig ne engedjük utána vízbe, jód-oldatos lemosás). Törésekkel és nagy, nyílt sebekkel
azonnal forduljunk állatorvoshoz!
Szemgyulladás: duzzadt, kivörösödött szemek. Okok: irritáló vegyi anyag (pl. klóros csapvíz, szappanos víz, por), A
vitaminhiány, vagy betegség első jele lehet. Gyógyítás: finom, kamillateás fürdő, meleg, de nem túl száraz levegő,
változatos étrend, friss táplálék (friss gyümölcs, zöldség, kishal, vizicsiga).
Kalciumhiány: puha páncél, étvágytalanság. Megelőzés: változatos, vitaminban és ásványi anyagokban gazdag élelem
és természetes napfény (vagy hüllőknek tervezett fényforrások (exo terra, sera) használata), végső esetben injekció.
Súlyos formája a Rachitis (hüllők csontritkulása), amikor kalcium-hiány miatt a páncél és a végtagok csontozata
felpuhul, a páncél könnyen benyomhatóvá válik, deformálódhat, a testen vizenyő alakulhat ki, ami a hátulsó lábak és
a has találkozásánál a legfeltűnőbb. Ha észlelünk ilyen tüneteket, azonnal forduljunk állatorvoshoz! Gyógyítás:
kalcium injekció, napfény és megfelelő étrend. A páncél visszakeményedhet, de deformitásai rendszerint
megmaradnak. Sok teknős nem éli túl, mert túl későn kerül orvoshoz.
Ödéma (szem, végtagok): a szemhéjak, majd a lábak megduzzadása, a teknős nem tudja kinyitni a szemét, és nem
eszik. Okok: általában A-vitamin-hiány vagy más súlyos betegség jele. Gyógyítás: sürgősen állatorvoshoz kell vinni!
Ilyenkor már nem elég a táplálék megváltoztatása, injekcióban kell A-vitamint kapnia. A kezelés részeként, az ödéma
megszűnését gyorsíthatja, ha a teknős hosszabb ideig szárazon van egy lámpával megvilágított dobozban.

FELHASZNÁLT ÉS HASZNOS FORRÁSOK
Manfred Rogner-Hans Dieter Philipen: Az ékszerteknős
Fritz Fröhlich: Ékszerteknősök tartása és gondozása
Eugene Bruins: Terráriumok enciklopédiája
Ékszerteknős változatok és rokonaik: www.chelonia.org (Trachemys gallery)
www.teknos.hu (Teknőstartók klubja, sok hasznos útmutatással)
www.teknosforum.hu (kérdezhetsz és tapasztalatot cserélhetsz más, sokszor tapasztaltabb teknőstartókkal)
http://teknospark.hu (általános infó, fajok, tartás, orvosi segítség)

Megfelelő tartással, táplálással és gondoskodással az ékszerteknősök sok-sok évig kedves
társaink és otthonunk díszei lehetnek!

