
Gondozás

Kerülni kell a stresszes helyzeteket,  különben az állat ideges és nehezen kezelhető 
lesz! Ha nem muszáj, ne nyúljunk hozzá! Senkinek se engedjük, hogy tapogassák, 
molesztálják az állatot! a többi állatunkat tartsuk tőle távol!

Ne etessük kézből, mert a kezünket is a táplálékkal fogja azonosítani, ami gondokat 
okozhat a gondozásnál. Etetéshez használjunk hosszú csipeszt, vagy tálcán toljuk elé 
az ennivalót.

Mégha nyugodt, és szelídnek látszik, akkor se bízzunk meg benne teljesen!

A teju  nagyot  tud  harapni,  ezért  ha  meg kell  fognunk,  viseljünk  védőkesztyűt  és 
vastag  hosszú  ujjú  felsőt!  Ha  megharapott,  a  sebet  fertőtlenítsük  és  kössük  be 
szakszerűen, s ha kell, kérjünk tetanusz injekciót.

Mindig  mossunk kezet,  miután  a  terráriummal  vagy  az  állattal  foglalatoskodtunk, 
mert a hüllők hordozói lehetnek a szalmonellának, ami rák nézve igen kellemetlen.

Szállításhoz  alkalmas  egy  doboz,  nagyobbaknál  fából,  kisebbeknél  a  papír  vagy 
szellőzős műanyag doboz is megteszi. Légkondicionált/fűtött autóban utaztassuk, ahol 
20-22°C a hőmérséklet. Minél kevesebbszer álljunk meg az uticélig! 

Ha a teju étvágytalan, bágyadt, vagy más gyanús jeleket észlelünk, feltétlenül 
kérjünk segítséget egy egzotikus állatokhoz értő állatorvostól!

Teendők
Naponta:
etetés (naponta,  2-3 naponta vagy heti  1-2-szer),  vizes permetezés,  hőmérséklet  és 
páratartalom  ellenőrzés;  ürülék  és  levedlett  bőr  eltávolítása,  vizelettel  szennyezett 
aljzat és víz cseréje, egészségének ellenőrzése (sérülés, viselkedés, étvágy)

Hetente:
takarítás:  poroljuk  le  a  növényeket,  töröljük  meg  leveleiket  nedves  ruhával,  az 
üvegfalakat töröljük át nedves ronggyal,  fertőtlenítsük a medencét és búvóhelyet  (a 
tisztítószert öblítsük le alaposan!)

Három havonta:
Súly és méret mérés, az aljzat teljes cseréje

A pettyes teju trópusi vidékekről származik, nem szabad teleltetni!
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PETTYES TEJU
Tupinambis teguixin

A Pettyes teju (Columbian black and white tegu) egy nagy termetű, nappal aktív gyík,  
a  Tejufélék  családjának  legismertebb  tagja.  Nagy  helyigénye  és  kiszámíthatatlan 
természete miatt csakis gyakorlott, tapasztalt terraristáknak való.
Testfelépítése  és  életmódja  nagyon  hasonlít  a  varánuszokéhoz,  bár  nem  közeli 
rokonok.  A  pettyes  teju  élőhelye  Dél-Amerika,  az  Amazonas  és  az  Orinokó 
medencéje,  és  Kolumbia,  ahol  erdős,  szavannás  vidékeken  él.  Kisebb  rokonai  az 
ameivák.
Teste  sárgásbarna,  feketés  sávokkal  és  kicsi  foltokkal.  Pikkelyei  simák.  Idővel 
sötétednek a színeik. Feje nagy, nyaka rövid és vastag. Erőteljes lábai éles karmokban 
végződnek.  Hosszú  izmos  farkánt  ostorkén  használja  védekezésre.  Jó  futó  és 
opportunista vadász. Területéhez ragaszkodik, és harciasan védi. Ritkán mászik fára, 
inkább a földön mozog.

Fiú vagy lány?
A  nemek  meghatározása  nehéz,  és  inkább  szakértők  végzik.  A  hím  általában 
termetesebb és agresszívebb.

Egyedül, párban vagy csapatban?
Egyedül tartsuk őket. Egy hím és egy nőstény csak a párzási időben viseli el egymást!

Mekkorára nő? Meddig él?
A pettyes teju 80-120 centisre nő, és megfelelő gondozás mellett 10-15 évig él.



Terrárium pettyes tejunak

Mekkora és milyen?
1-2  felnőtt  állatnak  minimum  2x1,5x1,5  méteres  (hossz:  kétszer  az  állat  hossza, 
szélesség: egyszer az állat hossza, magasság: egyszer az állat hossza), oldalt nyitható 
terrárium ajánlott, ami el van látva kétoldali szellőzőráccsal.
A teju szeret  ásni,  ezért  a talaj  legyen kvarc vagy gránithomok, vagy virágföld és 
tőzeg keveréke, esetleg finom akváriumi sóder, a talajréteg legyen 30-40 cm vastag.
Nagyon fontos a búvóhely, ami lehet egy jókora faláda. Ha növényeket is szeretnénk,  
nem mérgező, pára és melegkedvelő, könnyen gondozható fajokat válasszunk, amiket 
a  nagy  gyík  nem  tud  legázolni:  fűfélék,  masszív  törzsű  szobai  fafélék  (balkonos 
gyümölcsfák, közepes trópusi pálmák), futónövények a hátfalra (fikusz, filodendron). 
Ha  lehet  cseréppel,  vagy  virágládával  együtt  helyezzük  el  őket,  hogy  könnyen 
kivehessük, ha kell.
A  teju  szeret  fürödni,  ezért  biztosítsunk  neki  vizet  egy  medencében,  amiben 
kényelmesen  megmártózhat  és  úszhat  is,  ha  kedve  van.  A  víz  segít  a  magas 
páratartalom  szabályozásában  is,  de  tartsuk  mindig  tisztán!  Ha  lehet,  használjunk 
nagy külső szűrőt (saját készítésű a legjobb) vagy tószűrőt!
A terrárium világos helyen álljon, de sohase hevítse fel a nap, mert hőgutát kaphat az  
állat!  A  terrárium  ne  kerüljön  huzatos  vagy  forgalmas  helyre,  mert  a  teju  csak 
stresszmentes környezetben él sokáig.

Szabadtéri tartás
A természetes napfényt sosem tudjuk teljes mértékben helyettesíteni, ezért ha nyáron 
még éjszaka  sincs  23-25°C-nál kevesebb a szabadban,  a  tejut  kitehetjük egy nagy 
kinti,  szökésbiztos kifutóba.  A  kifutó  készülhet  drótkerítésből  vagy  masszív  vas 
esetleg fa cölöpökből, amiket mélyen a földbe ágyazunk (a teju jó ásó!). Fontos, hogy 
a kifutóban mindig legyen árnyékos rész és medence is! Építsünk búvóhelyet  neki 
sziklából  vagy  nagy  farönkökből,  ahová  behúzódhat  a  hőség  elől.  Hűvös,  szeles 
időben hozzuk be az állatot!

Hőmérséklet, világítás

A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért a világítás és a fűtés létfontosságú. A 
napfény  három  összetevőjét  hasznosítják:  az  UV-A  és  UV-B  sugárzást,  az  infra 
sugárzást vagyis  a sugarak által leadott hőt. Ezek a sugarak felelnek az egészséges 
csontokért,  s  a  D3  vitamin  aktivizálásáért,  testük  ennek  segítségével  építi  be  az 
élelemmel  felvett  kalciumot  és  vitaminokat.  A helyes  étrend  és  a  napfény hiánya 
csontképződési és anyagcserezavarokat okoz, súlyosabb esetben halállal végződik. A 
nagy  hőingadozás  megfázáshoz  és  tüdőgyulladáshoz  vezet,  ezért  nagyon  fontos  a 
kellő hőmérséklet biztosítása.

Ehhez  a  világításon  kívül  szükséges  egy  hőmérő,  egy  páraszintmérő,  egy 
terráriumfűtő, egy kerámia fűtőlámpa vagy infravörös égő. A fűtést próbáljuk ki az 
állat behelyezése előtt!
A világításhoz kitűnőek a hüllőknek készült  villanykörték  és napozólámpák* (Exo 
Terra Sun glo és Repti glo 10, halogén égők, vitalux lámpák).
Trópusi  állat  lévén  a tejunak  30-32°C-os állandó nappali  és  22-25 °C-os éjszakai 
hőmérséklet  szükséges.  A  napozólámpa  alatt  lehet  40-45  °C.  A  napi  finom 
vízpermetezés és a vizes medence gondoskodik a 50-70%-os trópusi páratartalomról.

* állatboltban és internetes áruházakban beszerezhetők speciálisan hüllőknek tervezett fényforrások

Etetés

Etetés: koruknak megfelelően: a kicsiket naponta, 1 éves kor felett két-három naponta, 
a kifejlett példányokat pedig heti egyszer-kétszer.

A  pettyes  teju  RAGADOZÓ,  a  természetben  rovarokat,  kis  gyíkokat,  férgeket, 
lárvákat,  csigákat,  rágcsálókat,  kajmántojásokat,  kisebb  madarakat  és  dögöket 
fogyaszt,  de  növényeket  is  eszik,  főleg  gyümölcsöket.  Ennek  megfelelően  az 
étrendjük legyen változatos. Fontos a vitamin és ásványianyag kiegészítők használata 
heti 1-2 alkalommal (Korvimin por, stb.)! A fiatalok jobban igénylik az állati fehérjét, 
de ahogy idősödnek egyre több növényt esznek, az arány felnőtteknél fele-fele. Egy 
étkezés a következőkből álljon:

1. Állati táplálék (friss):   labor egér, labor patkány, szopós egér, szopós patkány, 
kis tengerimalac, rovarok, tücskök, sáskák, lisztbogár, lisztkukac, viaszmoly, 
lárvák,  jó  minőségű  konzerv  kutya  vagy  macska  táp,  kevés  csirke  vagy 
pulykahús

2. Növényi  táplálék  (édeskés  ízűek,  tehetünk  rá  pár  csepp  mézet):   banán, 
narancs, mangó, papaya, avokádó, csillaggyümölcs, sütőtök, vékonyra szelt 
cukkíni  vagy  uborka,  görögdinnye,  sárgadinnye,  kevés  paradicsom,  édes 
kaliforniai paprika

3. Kiegészítő:   vitamin és ásványianyag kiegészítés heti egyszer (Korvimin)


