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Mindig hátul fogjuk meg az állatot és viseljünk védőkesztyűt, mert agresszív és
nagyot tud harapni.
Kerülni kell a stresszes helyzeteket! A teknős fél minden nála nagyobb állattól. Ha
nem muszáj, ne vegyük kézbe, és ne engedjük, hogy gyerekek játszanak vele!
Teknősünket óvjuk a kutyával, macskával és egyéb háziállattal való találkozástól,
mert ez az életébe kerülhet.
A lágyhéjú teknősök fogékonyak a páncéljukat ért sérülésekből eredő fertőzésekre.
Egyik leggyakoribb a gombás fertőzés, amit apró fehéres foltok jeleznek a bőrön.
Kezelése: állatboltban kapható halakhoz való fertőtlenítővel. Megelőzés: kiáztatott
faágakat tegyünk a vízbe, mert a kioldódó csersav megelőzi a fertőzést (meggyfa,
cseresznyefa).
Mindig mossunk kezet, miután a kezünkbe vettük a teknőst, mert természetes
hordozója lehet a szalmonellának, ami ránk nézve igen kellemetlen.
Szállításkor jól jön egy félig zárt hűtőtáska vagy doboz a fűtött-légkondicionált
autóban. Télen az akkukat meleg, nyáron hideg-langyos vízzel töltsük meg.
Ha a teknős étvágytalan vagy más gyanús jelek mutatkoznak, kérjünk tanácsot egy
állatorvostól, és ha kell, vigyük el hozzá az állatot!
Teendők
Naponta:
Etetés (kicsiket naponta, nagyokat heti kétszer), hőmérséklet ellenőrzése, nagyobb
szennyeződések eltávolítása, egészség ellenőrzése (sérülés, étvágy, viselkedés, stb.)
Hetente:
Takarítás és legalább a víz 2/3 részének cseréje (szennyezettségtől függően); tisztítsuk
ki a szűrő szivacsrészét, és pucoljuk meg a berendezést, az akvárium falait töröljük át
citromleves vagy gyengén ecetes vattával, és utána alaposan öblítsük le, majd töltsük
fel friss vízzel
Havonta:
Súly és páncélhossz mérés; ha van biológiai szűrőnk, a szűrőközegét mossuk át tiszta
vízzel
Teknős infó az interneten: www.teknos.hu (teknőstartók klubja), www.teknosforum.hu (teknős fórum)

KÍNAI LÁGYHÉJÚ TEKNŐS
Pelodiscus sinensis
A lágyhéjú teknősök ragadozó víziteknősök. Élnek Afrikában, Ázsiában és ÉszakAmerikában. A Kínai lágyhéjú teknős (Chinese soft-shelled turtle) egy méretes
teknős. Honos Kínában, Japánban, Oroszországban, Koreában, Hátsó-Indiában,
behurcolták Hawaii-ra is. Tavakban és nyugodt vizű folyókban, patakokban, sekély
vizekben érzi jól magát. Sok helyen ma is gyilkolják húsáért.
Szívós faj. Hátpáncélja bordázott és szürkészöld, bőrszerű tapintású, nem kemény.
Haslemeze csökevényes. nyaka olyan hosszú, mint a hátpáncélja és egy ormányban
végződik, amivel a víz fenekéről is levegőhöz jut. Lábai úszóhártyásak.
Napközben beássa magát a homokos aljzatba, és kinyújtott nyakkal leskelődik.
Éjszakai életmódú, napközben az aljzatba fúrja magát és alszik, csak szürkületkor jön
elő. Tartása bonyolult és költséges, inkább tapasztalt teknőstartóknak való feladat.
Fiú vagy lány?
Nemüket nem egyszerű meghatározni, de a nőstény mindig nagyobb, mint a hím.
Egyedül, párban vagy csapatban?
Inkább egyedül tartsuk. Kis korukban megtűrik a fajtársaikat, de később agresszívak
egymással.
Mekkorára nő? Meddig él?
Egy kifejlett kínai lágyhéjú teknős 35-45 cm-esre nő meg, és 15-20 évet is élhet.

Akvaterrárium kínai lágyhéjú teknősnek
Mekkora és milyen?
Termetes teknős lévén, egy felnőtt állat minimum 120x60x60 cm-es akvaterráriumot
igényel. Vízmagasság: a teknős felett 10 centivel (kicsiknek 1-2 centivel). Aljzatnak
folyami homokot használjunk, a homok magassága az állat magasságának kétszerese
legyen, hogy eláshassa magát.
A száraz rész az alapterület 1/3-a, ami szintén homokos terület legyen, itt a teknős
megszárítkozhat és napozhat. A száraz rész legyen könnyen megközelíthető (és
szökésbiztos), mondjuk egy enyhén lejtő feljáróval. Berakhatunk neki egy-két ágat is,
de hegyes éles részek nélkül. Ne tegyünk be semmi olyasmit, ami sérülést okozhat a
teknősnek! Fedélnek megteszi egy üveglap.
Növényzetre semmi szükség, az állat csak szétdöntené. Ha a szárazulatra mégis
szeretnénk növényeket, csak szívós és nem mérgező fajokat válasszunk, amiben nem
tud kárt tenni (nád, bambusz, páfrány, fikusz, stb.)!
A víz mindig legyen tiszta. A büdös, koszos vizet rögtön cseréljük le, mert
egészségtelen, és páncélbetegségekhez vezet! Bölcs döntés beruházni egy külső
szűrőbe, aki ügyes barkácsolhat is (a belső szűrőt tönkreteszi). A szűrőnk nagy
teljesítményű legyen, és biológiai szűrést is végezzen, mert ez a teknős hihetetlen
módon összepiszkítja a vizet. A víz tovább tiszta marad, ha a fiatal teknőst egy vízzel
töltött lavórban etetjük és ide is végzi a dolgát, nagyobbaknál ez nem igazán
kivitelezhető. Még szűrővel is hetente legalább egyszer cserélni kell a vizét!
Az akvaterrárium ne álljon huzatos vagy forgalmas helyen, mert a teknősök csak
nyugodt, stresszmentes helyen maradnak egészségesek!

Hőmérséklet, világítás
A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért a világítás és a fűtés létfontosságú.
Inkább éjszakai állat, csak nagyon ritkán napozik, ezért speciális megvilágításra nincs
szüksége, de egy hüllőknek készült éjjeli lámpa (Exo-Terra Night glo) kiemeli az állat
szépségét.
A hideg levegő, a nagy hőingadozás életveszélyes megfázáshoz és tüdőgyulladáshoz
vezet, ezért nagyon fontos a kellő hőmérséklet biztosítása. Ehhez kell egy hőmérő és
egy szabályozható akváriumi fűtő vagy egy, az akvaterrárium alá helyezett
fűtőszőnyeg. Sima égőt használjunk nappal.
25-30 °C-os nappali és 22-25 °C-os éjszakai hőmérsékletet kell biztosítanunk. A
terráriumot sohase hevítse fel a nap, mert hőgutát kaphat az állat!
* állatboltban, internetes áruházban beszerezhetők hüllőknek való fényforrások

Etetés
Etetés: a fiatalokat naponta-kétnaponta, a nagyobbakat hetente egyszer-kétszer
A kínai lágyhéjú teknős RAGADOZÓ, a természetben kisebb halakat, vízi férgeket,
rovarokat, lárvákat, csigákat, dögöket fogyaszt, növényt nemigen. Hatalmas étvágya
van, de ne hizlaljuk fel, mert az egészségi problémákhoz vezet. Ha az étrend elég
változatos, nincs szükség külön vitaminkiegészítésre, de ha kell, heti egyszer kaphat
vitamint.
Megfelelő táplálék (friss)
kis halak (fagyasztott is jó), csalihalak (horgászboltból), tubifex, giliszta, vizicsiga,
kevés csirkemáj vagy pulykahús; lisztkukac, szúnyoglárva, kéthetente szopós egér,
havonta egy kevés vízinövény
Figyelem! A feldolgozott (rántott, főtt, füstölt, erjesztett, pácolt, savanyított, stb.)
készítmények etetése egészségtelen! Fő tápláléknak ugyanígy alkalmatlanok a száraz
teknőstápok, a nagy mennyiségű szárnyashús, és más háziállatok húsa!

