
Tudnivalók a Vörös- és sárgafülû ékszer-
teknôs (Trachemys scripta elegans és
scripta) tartásáról

Az ékszerteknôsök Észak és Közép-Amerikából származó, édes-
vízi fajok, amelyek idejük nagyobb részét a víz alatt úszva töl-
tik, bár sokat sütkéreznek napos sziklákon is. Fogságban akár
25 évnél tovább is élhetnek. A hímek kisebbek, hosszabb, vas-
tagabb farkuk van. A hímek mellsô végtagján hosszabb kar-
maik vannak, mint a nôstényeknek.
Tartásukra akvaterrárium alkalmas, amely egy száraz, süt-

kérezô helyet és egy vizes medencét tartalmaz A köves rész
ne legyen durva felületû, mert az felsértheti a páncélt, amely
fertôzésekhez vezethet. Minél nagyobb méretû akvaterráriu-
mot tudunk biztosítani, annál jobb. A terrárium hosszúsága mi-
nimum a teknôspáncél 4x-ese, a szélessége 2-3x-osa legyen.
A vízmélység minimum 1,5-2x olyan mély legyen, mint a leg-
szélesebb páncélrész. Éghajlatunkon a nyári hónapokban kerti
tóban is tarthatók.
Az ultraibolya (UV-) fény egy magas hullámhosszú (290-320

nm) fény, amely a hüllôk egészséges fejlôdéséhez is nélkü-
lözhetetlen. Az UVB-fény a D3-vitamin képzéséhez szükséges,
amely a kálcium felszívódásában játszik szerepet. Az UVA-fény
jótékony hatással van a hüllôk viselkedésére (pl.: társak, zsák-
mány jobb észrevétele). Fontos tudni, hogy a hagyományos
ablaküveg nem ereszti át az UV-fényt. Emiatt mindenképpen
szükséges UV-fényt sugárzó lámpát beszerezni.
A megfelelô hômérsékleti értékek biztosítása a hüllôtartás

egyik legfontosabb pontja. A hüllôk hidegvérû állatok, ezért
nem képesek a testhômérsékletük állandó fenntartására.

Szükség van egy ún.: elsôdleges hôforrásra, amely alkalmas
háttér-hômérsékletet tart fent, ez vízi teknôsök esetén 25-35
fok. Erre a célra legalkalmasabb egy vízmelegítô berendezés.
Fontos, hogy a vízmelegítôt hálóval különítsük el, nehogy
megégesse a teknôst. Ezen kívül szükséges egy másodlagos
hôforrás, ami egy melegebb területet hoz létre a terrárium-
ban. Ezen az ún.: „sütkérezô helyen” 30-40 fok is lehet. A süt-
kérezô hely fölé 50, 100 wattos hagyományos izzó vagy 250
wattos infraizzó szerelhetô, vagy használhatunk kerámia fûtô-
lámpát is. Kisállat-kereskedésekben már speciális, hüllôk ré-
szére gyártott hôt és UV-fényt is kibocsátó izzók is kaphatók.
Az izzó 45 cm-nél messzebb helyezkedjen el a teknôstôl, kü-
lönben égési sérülést szenvedhet az állat! Biztosítsunk egy
olyan köves felületet is, amely fölött nincsen izzó. Nagyon fon-
tos, hogy a különféle hômérsékleti értékeket hômérôvel elle-
nôrizzük. Éjszakánként csökkenteni lehet a vízhômérsékletet
21-25 fokra, amit a vízmelegítô kikapcsolásával valósíthatunk
meg.
Ha a vízben nagy mennyiségû ürülék, és eleségdarab gyûlik

össze, baktériumok szaporodnak el benne. A baktérium-tar-
talmú víz befertôzi a páncélt és a teknôs elhullását okozhatja.
Mivel a legtöbb szennyezést az etetés okozza, néhányan el-
szeparált tartályban etetik teknôsüket. A vízcsere gyakorisága
a teknôs méretétôl és a terrárium méretétôl is függ.
Idôszakonként a terrárium falának ledörzsölése is fontos,

ezzel tudjuk eltávolítani a baktériumok maradványait.
Általában az a tapasztalat, hogy a halaknál alkalmazott

szûrési rendszerek teknôsöknél nem mûködnek tökéletesen.
Ennek az az oka, hogy a teknôsök a halaknál sokkal több szi-
lárd bélsarat és húgysavas ürüléket termelnek. Ideális eset-
ben olyan szûrôt lenne érdemes választani, amely nagytestû
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halaknak vagy sûrûn lakott akváriumba való. Legalkalmasab-
bak a nagyobb, biológiai és kémiai szûrôk, mint amit koinak
gyártanak vagy a homokszûrô, gyöngyszûrô és a külsô szûrô.
Az említett berendezések igen költségesek. Ezek hiányában
egy egyszerûbb szivacsszûrô is használható, de ennek szûrési
felülete sokkal kisebb. Tehát a vízcsere szûrôk alkalmazása
mellett is rendszeres kell, hogy legyen.
Az eleség megfelelô minôsége és mennyisége is nagyon

fontos. Az étrendnek kiegyensúlyozottnak és megfelelô kál-
cium-tartalmúnak kell lennie. Ha csak lehetôségünk van, pró-
báljunk meg beszerezni teljes, élô halat, ennek tápértéke jobb,
mint a kizsigerelt halé. Amennyiben nem tudunk élô halat be-
szerezni, fagyasztott, nem kizsigerelt halat etessünk. Szaba-
don befogott halak etetése nem javasolt, mert nagyon
gyakran terheltek parazitákkal. Kisebb mennyiségben rovarok
etetése is megfelelô, de ezek mindig kálciumban hiányosab-
bak. Például adható a közönséges lisztbogár lárvája, a „liszt-
kukac”, csótány is. A földigiliszta és Tubifex tápláló és könnyen
elérhetô. A csigák és meztelencsigák etethetôk, de férgek
köztigazdái lehetnek, ezért mindig tegyük több napra fa-
gyasztóba ezeket. A kiszárított ízeltlábúak tápértékben érték-
telenek, ezeket kerüljük! Ritkán, kis mennyiségekben adható
sovány marhahús, máj, és zúza. Az ékszerteknôsök idôsebb
korukban egyre nagyobb mennyiségben fogyasztanak növényi
táplálékot is, ezért idôközönként megkínálhatjuk ôket zöldek-
kel és gyümölcsökkel. Kitûnô leveles zöldek: mustárzöld, pet-
rezselyem, pitypang, endívia, zsázsa, zöldborsó, sárgarépa
zöldje. Virágok közül leghasznosabb a rózsa, hibiszkusz és a
pongyolapitypang. Vitamin kiegészítés heti 1x-2x javasolt, de
óvakodjunk a különbözô készítmények túladagolásától.

Madármentés

Napjainkban a környezetünkben élô vadmadarakra számos ve-
szély leselkedik. Sokunkban felmerül, hogy elütött, áramütött,
mérgezést szenvedett állat láttán segítséget nyújtsunk ezek-
nek a kis, törékeny, kedves élôlényeknek.

Mit tegyünk, ha beteg, legyengült,
sebesült madarat találunk?

Ha külsô sérülés nem is fedezhetô fel egyértelmûen a madá-
ron, a betegség legbiztosabb jele, hogy hagyja magát meg-
fogni, nem repül el.
A beteg madár kiszolgáltatott, gyakran képtelen menekülni,

fél az embertôl, védekezni próbál. A madár befogása kellô
óvatossággal történjen. A ragadozó madarak komoly sérülést
okozhatnak. Célszerû egy rongydarabot dobni a madárra, a ra-
gadozó madarakat kesztyûben megfogni. A vergôdô madarat
szárnyánál, lábánál ne fogjuk meg, mert az könnyen csonttö-
réshez vezet. A sérült madarat méretének megfelelô jól zár-
ható papírdobozba helyezzük el, kalitkába, ketrecbe ne
tegyük, mert kétségbeesett szárnycsapkodásával, vergôdésé-
vel további sérüléseket okozhat magának. A sérülés mértéké-
tôl függôen mielôbbi szakértôi ellátásra lehet szükség, ma már
több állatorvosi rendelôben felkészültek a beteg, befogott ma-
darak ellátására.

A tavaszi-nyári idôszakban az elárvult fiókák felnevelése
még szakembereknek is nagyon nehéz feladat, és gyakran a
leggondosabb ellátás ellenére sikertelen.
Elsôként a legfontosabb feladatunk felmérni, hogy az árvá-

nak tûnô kismadár ténylegesen elveszítette-e a szüleit. Sok
madárfaj, például a városi környezetben gyakran elôforduló
fekete rigó fiókája már röpképtelen korában elhagyja a fész-
ket. Így a bokor alatt magányosan üldögélô fióka megtévesztô
lehet, mert valószínûleg nem az, a szülô pár még követi és
gondozza napokig.
A vihar áldozatául esett fészkek, elpusztult szülôk esetén

azonban nagy szükség van az árva fiókák gondozására, felne-
velésére. Ez több hetes szinte állandó etetést és felügyeletet
is jelenthet.
Minden adott eset más és más, de egy bennük közös: a

mentett madár szabadon engedésének semmihez sem fog-
ható érzése. Mikor visszafoglalhatja méltó helyét a termé-
szetben a vadmadár, amely segítségünk nélkül biztosan
elpusztult volna.

A hónap képe
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