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SOKFÉLE FAJ,
VÁLTOZATOS KINÉZET
A hüllőket terráriumban, akváriumban vagy akva-terráriumban 
tartják. Ezek lehetnek különféle alakúak és méretűek, de tervezés- 
kor elsődlegesen jövőbeni lakója érdekeit kell szem előtt tartani.

Hüllőt vásárolni az erre specializálódott szakkereskedésben 
érdemes. Ezekben számos faj megtalálható, az eladók egyben
a gondozók és sok esetben tenyésztők is, ezért ez a legmeg- 
bízhatóbb forrás.

Bizonyára sokak- 
ban felvetődik a 
kérdés, mi sarkall 
egy embert arra, 
hogy kutya, macs- 
ka vagy rágcsáló 
helyett hüllőt 
tartson. 

HÜLLŐK
A LAKÁSBAN

A fotón egy Chamaeleo calyptratus látható
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ELHELYEZÉS Elengedhetetlen, hogy a terrárium jól zár- 
ható legyen és biztonságos elhelyezést 
tegyen lehetővé a tartójára és a benne 
tartott állatra nézve egyaránt.

ÉLETMÓDJUK SZERINT MEGKÜLÖNBÖZ- 
TETÜNK FÁN VAGY SZIKLÁN, TALAJON, 

SEKÉLY, ILLETVE MÉLYEBB VÍZBEN
ÉLŐ HÜLLŐKET

A fán élő fajok terráriumának kialakítása- 
kor fontosabb a terrárium magassága, 
mert főleg vertikálisan mozognak, tehát
a terrárium hátfalának mérete lesz megha- 
tározó. Az alapterületnek nem szükséges 
olyan nagynak lennie, de természetesen, 
ha úgy tartja kedvük, az aljzaton is kényel- 
mesen kell tudniuk mozogni. A másik cso- 
portot a talajon élő fajok alkotják. Náluk 
majdhogynem fordított a helyzet. Itt a fő 
szerep az alapterületé lesz, mivel az állatok 
mozgása főleg horizontális. A vízi életmó- 
dot folytatóknál tekintettel kell lenni arra, 
hogy a sekély vagy mélyebb vizet része- 
sítik-e előnyben. Akva-terráriumban azokat 
a fajokat tartják, melyek félig vízi vagy 
vízközeli életet élnek, mint pl. ékszerteknő- 
sök, víziagámák, krokodilfélék. A terrárium 
méreteit minden esetben a hüllő kifejlett- 
kori méreteihez, az egyedszámhoz és az 
állat viselkedési szokásaihoz kell igazítani. 

Az állat számára a terrárium fő funkciója, 
hogy berendezése és mikroklímája hűen 
tükrözze azokat a körülményeket, amelyek 
a tartani kívánt faj egyedét természetes 
élőhelyén körülvennék. Attól függően, hogy 
mely éghajlatról származik a tartani kívánt 
hüllő, a következőkben bemutatott 
terráriumtípusokat különböztetjük meg
(a hüllőfajok 80%-a trópusi vagy szub- 
trópusi területekről származik).

Varanus exanthematicus

Jobb oldalon: Eublepharis macularius
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A TERRÁRIUM TÍPUSAI

zöld leguán, madagaszkári nappali 
gekkó, új-kaledóniai vitorlásgekkó, 
kaméleonfélék 
falakó boa, kutyafejű boa, óceáni boa, 
zöld fapiton, kurtapiton 
sárgafejű teknős, díszes földiteknős

Állandó hőmérséklet, magas páratartalom 
jellemzi ezt a terráriumot, amit napi 3 alka- 
lommal történő párásítással, csobogóval 
vagy kisebb medencével érhetünk el; tala- 
ját főleg elhalt növények képezik, melyek 
jó vízáteresztő képességgel rendelkeznek, 
sok a mászható ág, gally, lián. Ilyen típusú 
élőhelyet igényelnek például:

Trópusiőserdő-típus

szavanna varánusz, telepes agáma, 
királypiton 
párducteknős, merevmellű sisakteknős

Erre a terráriumra a száraz környezet, táp- 
anyagokban szegény talaj a jellemző; cél- 
szerű szárazságtűrő növények telepítése.
Itt az alábbi fajok érzik jól magukat: 

Szavannatípus
Morelia viridis 

Geochelone pardalis

Forró sivatagi és 
félsivatagi típus

tüskésfarkú gyíkok, szakállas agáma, 
leopárdgekkó 
homokiboa 
egyiptomi teknős

Ebben a fajta terráriumban nincs szükség 
növényekre; a mesterséges hőingadozást 
nehéz biztosítani; berendezésnek homokon 
kívül nagyobb kövek és búvóhelyek is 
szükségesek. Ilyen élőhely alkalmas az 
alábbi állatok számára:

Pogona vitticeps 

Mediterrán típus

pávaszemes gyík, érces szkink
gabonasikló, kaliforniai királysilkó, 
fekete királysikló 
görög teknős, mór teknős, szegélyes 
teknős, kaszpi víziteknős 

Ezt a típust nagyrészt füves, sziklás terü- 
letek alkotják; az alábbi fajok számára:

Pantherophis guttatus 
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Vásárlás előtt fordítsunk 
különös figyelmet
a következőkre!

Bármelyik típusú terráriumot is igényelje 
állatunk, nem feledkezhetünk meg az ere- 
deti élőhely kulcselemeinek beépítéséről, 
vagyis például minden esetben biztosíta- 
nunk kell számára búvóhelyet!

A fogságban tartás során figyelembe kell 
venni, hogy a hüllők egyike sem képes 
saját maga által testhőmérsékletének 
állandó szinten tartására, ezért is nevezzük 
hidegvérűeknek, más szóval változó test- 
hőmérsékletű állatoknak. 

A hüllők ezért kénytelenek mindig a szá- 
mukra optimális hőmérsékleti zónában 
tartózkodni. Ilyen zónákat ún. melegítő- 
izzókkal lehet kialakítani, ami alatt akár
40 °C-ra is emelkedhet a hőmérséklet. Cél- 
szerű ezeket a terrárium egyik felére he- 
lyezni, mert szintén végzetes lehet, ha
az állat nem tud hűvösebb helyre 
visszahúzódni.

Sajnos sokan esnek abba a hibába, hogy 
beleszeretnek egy jópofa teknősbe, 
aranyos kis kaméleonba vagy kígyóba, és 
vásárlás előtt nem teszik fel maguknak
a következő kérdéseket.

fogságban tenyésztett egyed legyen
élénk, de nem stresszes 
tekintete tiszta
külső élősködőktől mentes
kültakarója ép, egészséges
teste és végtagjai nem deformáltak
önállóan és rendszeresen táplálkozik
ürüléke egészséges állagú és színű

Biztosan jó gazdája leszek évekig (akár 
30 évig is) az állatnak?
Birtokában vagyok annak a tudásnak, 
ami az állat megfelelő tartásához 
szükséges?
Kifejlett korban is el tudom helyezni 
majd az állatot, ki tudom elégíteni

Viselem a felmerülő pluszköltségeket 
(pl. állatorvos)?

      az igényeit?

Fiatal lány egy Python regius példánnyal
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AZ ÚJ-KALEDÓNIAI VITORLÁSGEKKÓ

Ez a különös megjelenésű gekkó Új-Kale- 
dónia déli részén és a környező szigeteken 
(pl. Isle of Pines) őshonos. A térségben 
három évszakot lehet elkülöníteni. A hűvös 
évszak négy hónapig tart, jellemző a mér- 
sékelten meleg hőmérséklet és a nem 
számottevő csapadék. 

Ezt követi a hat hónapig tartó meleg perió- 
dus magasabb átlaghőmérsékletettel és 
nagy mennyiségű csapadékkal. A további 
két hónapig tartó átmeneti időszakban
a gyakran megerősödő szélhez kevés 
csapadék társul.

Az 1866-ban leírt fajt több, mint egy évszá- 
zadon keresztül kihaltnak hitték, mígnem 
1994-ben egy trópusi vihar után újra felfe- 
dezték az egyik közeli szigeten, nem sokkal 
később korábbi élőhelyein is szem elé 
került.

TUDTAD?
A hüllőtartás ma már nem 
minősül olyan különleges 
hobbinak, mint 15-20 évvel 
ezelőtt, ezért akik elhatá- 
rozzák magukat, azoknak 
korlátozott mennyiségben 
ugyan, de rendelkezésükre 
áll magyar nyelvű szakiro- 
dalom, szakmai fórumok, 
ahol többet tudhatnak meg 
a kereskedelmi forgalom- 
ban lévő fajok nagy 
részéről.

Correlophus ciliatus
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Az Új-kaledóniai vitorlásgekkó cserjeszin- 
ten élő, éjszakai életmódot folytató állat. 
Nappal a fák, bokrok levelei között bújik 
meg, általában közel a talajszinthez, majd 
sötétedéstől válik igazán aktívvá. Terrá- 
riumi tartás esetén ezeket a biztonságot 
nyújtó búvóhelyeket biztosítani kell. Leg- 
jobb választásnak a nagy levelű élőnövé- 
nyek bizonyulnak, mint pl. a fikuszfélék. 
Műnövényekből csak a műanyag levelűek 
jöhetnek számításba, ugyanis az állat ezen 
képes megkapaszkodni „tapadókorong- 
jaival”, ellentétben a selyem műnövénnyel. 
A további berendezési tárgyak kiválasztá- 
sakor vegyük figyelembe, hogy az állatok 
előszeretettel ugranak egyik tereptárgyról 
a másikra, emiatt javasolt azok rögzítése. 
Dekorációként megfelelnek vastagabb 
fatörzsek, nagyobb kövek, melyeken szíve- 
sen mászkálnak. Életmódjukból adódóan 
magas terráriumot igényelnek. Talajként
használjunk rostos mohatőzeget, illetve 
mohát a megfelelő páratartalom fenn- 
tartására.

Terráriumi tartása 

Mindkét fotón: Correlophus ciliatus

Párásítani naponta egyszer szükséges
az esti órákban, hogy a nappali pihenőből 
előbújó állatok rendelkezésére álljon az ivó- 
víz. Csak annyit párásítsunk, amennyi reg- 
gelre felszárad, ezzel elkerülve a „tocsogós” 
aljzatot, mely a nemkívánatos gombák 
kitűnő táptalajaként szolgál. Itató haszná- 
lata javasolt, gondoskodjunk róla, hogy 
mindig friss víz álljon rendelkezésre.

Kevés azon hüllőfaj egyike, mely szobahő- 
mérsékleten tartható, nem igényel melegí- 
tőlámpát. A nappali hőmérséklet 23-25 °C 
között megfelelő, éjszaka lecsökkenhet 
akár 16-18 °C-ra is. UV-lámpát szintén nem 
igényel, mert nappal a levelek között rejtő- 
zik, így az nem érvényesítené hatását.
A terrárium megvilágítására energiataka- 
rékos, kis teljesítményű (15 W) izzók alkal- 
masak, melyek minimális hőt termelnek. 
Óvakodjunk a 28 °C feletti hőmérséklettől, 
mert az huzamosabb idő után az állat 
pusztulásához vezethet. Talajfűtő haszná- 
lata nem ajánlott, mivel előszeretettel 
mászkálnak a talajon is, ahol szintén nem- 
kívánatos a magas hőmérséklet.

Etetéskor nagyon fontos, hogy minél válto- 
zatosabb táplálékot kínáljunk gekkónknak. 
A növendék állatokat érdemes minden nap 
eleséggel kínálni, az ivarérett példányokat 
azonban hetente csak 2-3 alkalommal 
etessük meg. Az etetés mindig este történ-
jen, mikor az állatok már aktívak!

TUDTAD? Ha állatunk 
stresszes állapotba kerül, 
vagy nem megfelelő módon 
gondoskodunk a körülmé- 
nyeiről, akár az evést is 
abbahagyhatja, amibe bele 
is pusztulhat.
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Valamivel több, mint egyévesen válnak 
ivaréretté, a tenyésztésbe vételhez azon- 
ban érdemes megvárni a 30-32 g-os test- 
tömeg elérését. Párzás után célszerű
a hímet elkülöníteni, még mielőtt kárt tenne 
a nőstényben. Ez nem szükséges abban az 
esetben, ha 2-3 nő ivarú állat van a terrá- 
riumban, mert ilyenkor megoszlik a hím 
figyelme és így nem stresszeli társait olyan 
mértékben. Sikeres párzás után a nősté- 
nyek 4-5 hetente 2 db tojást raknak alkal- 
manként. Az 5-7. tojásrakás után célszerű
a hímet elkülöníteni kb. 3 hónapra, ezzel 
nyugalmi időszakot biztosítva a nőstény- 
nek. Ebben az időben fokozottan ügyelni 
kell a kalcium-utánpótlásra, mert a tojá- 
sokkal együtt nagy mennyiségben ürül
a nőstény szervezetéből. A tojások nedves 
keltetőközegben, szobahőmérsékleten 
60-90 nap múlva kelnek ki, két tojás kelési 
ideje néhány nappal eltérhet. A frissen ki- 
kelő gekkók még 2-3 napig a hasüregükbe 
záródott szikanyagból táplálkoznak. 

Ez a gekkó egyaránt fogyaszt növényi és 
állati eredetű táplálékot. Egyik nap kapjon 
friss gyümölcspépet vagy gyümölcsös tar- 
talmú üveges bébiételt, másik nap rovar- 
táplálékot, ami lehet tücsök, csótány stb.
Az el nem fogyasztott gyümölcsöt és bébi- 
ételt lehetőség szerint reggel távolítsuk el
a terráriumból és dobjuk ki, mert romlás- 
nak indul.

Kezdetben gyakran vedlenek, majd az idő 
előrehaladtával egyre ritkábban. A jelen- 
séget nehéz megfigyelni, mert kb. fél óra 
alatt lezajlik és a levedlett bőrt azonnal 
elfogyasztják. Összességében elmondható, 
hogy a könnnyen tartható gekkófajok közé 
tartozik. Kellő odafigyeléssel fogságban 
akár a 15 éves kort is elérheti.

TUDTAD? A vitorlásgekkó 
nyugodt természetű, csak 
akkor harap, ha fenyegetve 
érzi magát. 

Szaporítás

Érdekességek
A gekkók talpa köztudottan nem minden- 
napi felépítésű. Titkuk abban rejlik, hogy 
minden lábukon kb. 500 ezer apró serte 
található, melyek szélessége csupán 200 
nanométer. A serték a végükön 100 vagy 
akár 1000 felé ecsetszerűen elágaznak, 
ezáltal az akkora felületű lesz, hogy a van 
der Waals-féle erők lehetővé teszik a sima 
felületekhez való tapadást. A gekkóknál 
kerülni kell a gyakori kézbevételt, mert az 
emberi bőr felszínén lévő zsír rátapad a 
talp lemezeire, hátrányosan befolyásolva 
ezzel a tapadási képességet. Számos 
gekkófajnak nincs szemhéja, nem tudnak 
pislogni, a kígyókéhoz hasonló, átlátszó 
pikkelyen keresztül nézik a világot. Ez a 
pikkely vedléskor cserélődik. Jellegzetesen 
nagy szemüket a nyelvükkel tisztogatják.
Az Új-kaledóniai vitorlásgekkó is rendel- 
kezik azzal az életmentő tulajdonsággal, 
mint a gyíkok többsége, hogy képes „le- 
dobni” a farkát. Ez a faj veszély esetén köz- 
vetlenül a faroktő kezdetén szabadul meg 
farkától, de valamilyen különös okból 
kifolyólag nem növeszt újat.

Correlophus ciliatus

[7]

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/epitoanyagok/alapveto-kemiai-tulajdonsagok-az-anyagok-viselkedese-mas-vegyileg-aktiv-anyagokkal-szemben/kemiai-kotesek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/epiteszet/epitoanyagok/alapveto-kemiai-tulajdonsagok-az-anyagok-viselkedese-mas-vegyileg-aktiv-anyagokkal-szemben/kemiai-kotesek


A KIRÁLYPITON

A faj elnevezése szorosan Kleopátra egyip- 
tomi királynőhöz kötődik, aki előszeretettel 
járt-kelt a kígyókkal, melyek csuklójára 
tekeredve egyfajta „élő karkötőként” visel- 
kedtek. Ez a kistestű óriáskígyó Afrika nyu-
gati és középső részén őshonos. Fás és 
alacsony füvű szavannák lakója, de gyak- 
ran előfordul mezőgazdasági területeken 
is. Természetes élőhelyén száma az utóbbi 
20-30 évben erősen megcsappant az 
állatkereskedelem, az ideális élőhelyek 
művelésbe vonása és a bőréért folytatott 
vadászat miatt. Viszonylag zömök testfelé- 
pítésű állat. A fej a vastag testtől jól elkülö- 
nül, farka meglehetősen rövid, hirtelen 
elvékonyodó. Bőre fekete alapon szalma- 
sárga foltokkal mintázott, a hasoldal fehér- 
ségét sötét, apró foltok törik meg. Test- 
hossza kifejlett korban ritkán haladja meg
a 130 cm-t. 

Python regius

Félénk természetű. Ha megriasztják, jelleg- 
zetes gömb alakot vesz fel, erre utal angol 
„ball python” vagyis „labdapiton” elneve- 
zése. Ebben a pozícióban a fej rejtve, a leg- 
nagyobb védelemben van. Éjszakai életmó- 
dot folytat, nappal rágcsálók üregeiben 
húzza meg magát, ahol átvészelheti a for- 
róságot. Előnyben részesíti a szűk járato- 
kat, ahol teste összetekeredve kitölti a ren- 
delkezésre álló teret, mely biztonságérzetet 
ad az állatnak.

Jobb oldalon: egy albínó Python regius
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Természetes körülmények között idejének 
legnagyobb részét a talajon tölti, de kitű-
nően másznak fára is. Berendezésként 
használjunk pihenésre alkalmas nagyobb 
ágakat, kövekből építsünk stabil, de szét- 
szedhető búvóhelyet, ahonnan az állat 
bármikor kivehető. Talajnak alkalmas
a rostos mohatőzeg, mely természetes 
hatást kölcsönöz a terráriumnak. Az állatok 
itatására olyan sekély medencét válasz- 
szunk, melyben a kígyó éppen elfér, ha 
hűsölni szeretne. A víz legyen mindig friss 
és langyos, amit legalább kétnaponta 
cseréljünk. A terráriumban nappal
28-30 °C-os hőmérsékletet biztosítsunk, 
amely éjszaka 22-24 °C-ig süllyedhet.
A hőingás kifejezetten fontos az állatok 
egészsége érdekében. A kívánt hőmérsék- 
letet elérhetjük melegítőlámpával és/vagy 
talajfűtéssel. Biztosítsunk a kígyó számára 
12 óránként váltakozó világos és sötét 
periódust. Kiegészítő fényforrásként UV- 
lámpát nem igényel, de használata 
jótékony hatással bír, valamint az állat 
színei élénkebbnek látszanak.

Etetése kisebb termetű rágcsálókkal 10-14 
naponta történik. Az éhes kígyó a táplálék- 
állat szagát már messziről megérzi, ilyen- 
kor a legszelídebb kígyó is agresszívvá vál- 
hat. Amint az egér kellő közelségbe ér,
a kígyó lecsap és villámgyorsan a préda- 
állatra tekeredik, majd megfojtja azt. 

Terráriumi tartása 

Python regius

A közhiedelemmel ellentétben ilyenkor
a kígyó nem roppantja össze a rágcsáló 
csontjait, hanem szépen lassan kinyomja
a levegőt az egér tüdejéből. A királypitont 
célszerű előre leölt táplálékállattal kínálni, 
mert így kizárhatjuk annak lehetőségét, 
hogy a kígyó esetleg rosszul kapja el
az élve felkínált rágcsálót, ami ebben az 
esetben beleharaphat kedvencünkbe,  
komoly sebet ejtve. Arról nem is beszélve, 
hogy a közeljövőben biztosan nem fog 
érdeklődni az adott táplálékállat iránt. 
Hosszú évek tartói tapasztalata, hogy
a királypiton egyazon fajú táplálékállatot 
részesít előnyben, így célszerű egy újszülött 
egyed olyan takarmányállatra szoktatása, 
ami a legnagyobb biztonsággal 
beszerezhető.

TUDTAD? Ha a királypiton 
nem talál elég táplálékot, 
csökkenti az energiafelhasz- 
nálását. Viszont tömegének 
csökkenése mellett (vagy 
annak ellenére) a hosszú- 
sága növekszik.

Szaporítás
Ivarérettségét 3 éves korban éri el, de az 
első pároztatással érdemes megvárni amíg 
a nőstény eléri az 1000 g-os, a hím pedig 
600-700 g-os testtömeget. A szaporításhoz 
szimulálni kell az évszakok (száraz-nedves) 
váltakozását. A nyugalmi időszakra 
(száraz) való felkészítés során különítsük el 
az ellentétes nemű egyedeket, és fejezzük 
be a takarmányozást a tervezett időszak 
előtt 2-3 héttel. 
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Ezzel megelőzzük azt, hogy az állat félig 
emésztetlen táplálékkal a gyomrában 
kerüljön nyugalmi állapotba, ami végzetes 
lehet számára. Ezt követően 2 hét alatt 
csökkentsük a megvilágítás időtartamát 8 
órára, a hőmérsékletet 20 °C-ra és tartsuk 
szárazon a terráriumot, azonban itató 
mindig legyen az állatoknál. 7-9 hét eltel- 
tével fokozatosan kezdjük el emelni a nap- 
pali hőmérsékletet 28-30 °C-ra és állítsuk 
be a páratartalmat 65-70%-os értékre. 

Amikor a kígyók aktívnak mutatkoznak, 
helyezzük a nőstényt a hím terráriumába. 
5-7 nap elteltével a nőstényt helyezzük 
vissza az eredeti helyére, majd egy hét 
múlva újra helyezzük át a hímhez, ez idő 
alatt biztosítsuk a megfelelő mértékű 
hőingást. 

Sikeres párzás után a nőstény utótestének 
hasi részével a melegítő fényforrás alatt 
napozik, ami arra utal, hogy tojások 
fejlődnek a testében. 

A királypiton nem mondható szapora faj- 
nak, 4-6, esetenként 10 db tojást rak alkal- 
manként. Természetes körülmények között 
a nőstény a tojások köré tekeredik és apró 
izomrángásokkal hőt termel. Ez nagyon 
megviseli az állat szervezetét, ezért a 
tenyésztők a lerakott tojásokat elveszik 
anyjuktól és mesterséges keltetőbe helye- 
zik, ahol 28-30 °C-on 50-65 nap elteltével 
bújnak ki az apróságok. Az ivadékok felne- 
velése az esetleges kezdeti táplálkozási 
nehézségektől eltekintve problémamentes. 
Hosszú évek tenyésztői munkájának ered- 
ményeként ma számos színváltozat létezik.

TUDTAD? A kígyók nem 
süketek. Állkapcsuk, amely 
a földdel érintkezik, a csiga- 
járatba vezeti a rezgést,
a csigajárat idegei pedig az 
agyba továbbítják a jeleket.

Python regius
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A SISAKOS KAMÉLEON

A sisakos kaméleon a könnyen beszerez- 
hető fajok közé tartozik, de élettartamuk 
nem túl hosszú. A hímek átlagosan 4-5, míg 
a nőstények 3-4 évig élnek. A nőstények 
rövidebb élettartamát magyarázza, hogy 
életük során többször is tojást raknak 
(30-70 db-ot alkalmanként), ami fizikailag 
nagyon megterhelő számukra. A hímek 
ivarérettség után érik el végleges színeze- 
tüket, mely a zöld, türkiz, sárga, barna, 
fekete különböző árnyalataiból tevődik 
össze. A nőstények életük végéig többnyire 
zöld színekben pompáznak. 

Nézzük sorban, hogy az állat igényeinek 
megfelelően mire van szükségünk ahhoz, 
hogy kaméleonunknak hosszú életet 
biztosítsunk otthonunkban!

Magányos életmódot folytató állatok, ezért 
lehetőség szerint ne tartsunk együtt még 
azonos nemű egyedeket sem. Ha egy fiatal 
példányt szerzünk be, akkor azt célszerű 
nem a végleges, hanem egy kisebb terrá- 
riumban elhelyezni, mert amellett, hogy 
„elvadulnak”, előfordulhat, hogy a nagy 
térben nem találják meg a táplálékállatot, 
és elpusztulnak.

Chamaeleo calyptratus

Életmód, tartás

Chamaeleo calyptratus

[11]



Mozgásigényes faj lévén, helyezzünk a 
terráriumba szerteágazó és számára jól 
megfogható mászóágakat és olyan élő- 
növényeket, melyek élethűvé teszik a kör- 
nyezetet és búvóhelyeket biztosítanak az 
állatnak. Aljzatként használhatunk tőzeggel 
kevert virágföldet, fenyőkérget, kókusz- 
rostot.

Táplálásuk kizárólag élő eleségállatokkal 
történik, melyek a következők: házi tücsök, 
banán tücsök, afrikai kétfoltú tücsök, csótá- 
nyok, lisztbogár-, gyászbogár-, viaszmoly- 
lárva, légy, muslica. A táplálékállat kiválasz- 
tásánál vegyük figyelembe kedvencünk 
méretét. Takarmányozáskor törekedjünk
a változatos étrend kialakítására, a kiegé- 
szítő vitaminozásra és a gyors növekedés 
miatti kalcium-utánpótlásra. 

Ennek a Jemenben és Szaúd-Arábia déli 
részén őshonos fajnak az optimális hőmér- 
sékleti igénye 24-28 °C, mely a napozóhe- 
lyeken akár 34 °C-ra is emelkedhet. A kí- 
vánt hőmérsékletet melegítőlámpával biz- 
tosítjuk. Amennyiben a terráriumi hőmér- 
séklet tartósan alacsony, úgy emésztési 
problémák léphetnek fel. 

TUDTAD? A kaméleonnak 
öt-öt lábujja van a végtag- 
jain, de kettőnek látszik,
mivel össze vannak nőve. 
Egymással szembefordítva, 
csipeszszerűen működnek. 

Táplálás

Kaméleonunk számára nélkülözhetetlen
a megfelelő folyadékmennyiség bevitele. 
Ennek hiányában vesekárosodással, és 
köszvénnyel kell számolnunk. Mivel az állat 
nyelve nem teszi lehetővé a tálból való 
ivást, így más módon kell megoldani
a folyadékutánpótlást. Legelterjedtebb
az ún. szórófejes (spriccelős) locsolás, 
amennyiben a terráriumba helyezett élő 
növény valamelyike alkalmas arra, hogy 
felületén megmaradjanak a vízcseppek.
Ez a módszer az itatáson kívül a párásí- 
tásra is megfelelő megoldást kínál, mivel 
a kaméleonok környezetének az ideális 
páratartalma 65-75%.

Ha minden fent említett kritériumnak meg- 
felelünk, akkor szép életet biztosíthatunk 
az újonnan beszerzett kis kaméleonunknak.

A fotókon: Chamaeleo calyptratus
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A MADÁRPÓK

A madárpókok – más néven tarantula – 
valamivel több, mint 20 éve a terraristák 
kedvenc állatai közé tartoznak. Elneve- 
zésük viktoriánus korabeli felfedezőknek 
köszönhető, ugyanis mikor először megpil- 
lantották a számukra szokatlanul nagy 
pókot, az éppen egy kolibrit evett, így „bird 
eating spider”-nek azaz madárevő póknak 
nevezték el. A madárpókfélék családja 12 
alcsaládot foglal magában, melyekben 
eddig összesen kb. 900 fajt tartanak nyil- 
ván. A legkisebb faj lábterpesztése kifejlett 
korban 3 cm, míg a legtermetesebb fajoké
a 30 cm-t is eléri. Az állatok színe ha- 
sonlóan változatos, világosszürkétől a 
narancson, kéken és bordón át a feketéig, 
gyakran különböző rajzolatokkal és gyű- 
rűkkel tarkítva a fejtort, lábakat és
a potrohot. 

Ezek az ízeltlábúak a trópusi és szubtrópusi 
területeken fordulnak elő a legnagyobb 
számban. Terráriumi tartásukhoz
a 20-27 °C közötti hőmérséklet megfelelő, 
de érdemes utánanézni a tartani kívánt faj 
igényeinek, mert lehetnek eltérések. A ter- 
ráriumban búvóhelyen és tereptárgyakon 
kívül friss vízzel töltött itatóedényt is biz- 
tosítsunk pókunknak. Táplálásuk élő ele- 
séggel – tücsök, csótány, sáska – történik.

A természetben kisebb hüllőket és madár- 
fiókákat is elkaphatnak, de nem ez a fő 
táplálékuk.

Theraphosa leblondi

TUDTAD? A pók lábain lévő 
szőrök érzékelik az olyan 
finom rezgéseket, mint ami- 
lyeneket egy feléje repülő 
rovar kelt a levegőben. 
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Növekedésük általánosságban gyorsnak 
mondható, fajtól és ivartól függően 10-12 
vedlés után, kb. 2 évesen válnak ivaréretté. 
A vedlés kezdetén a pók a hátára fekszik
és szépen lassan, 30-120 perc alatt bújik ki 
a régi bőréből. Nagyon fontos, hogy ne 
zavarjuk meg a pókot ebben a folyamat- 
ban! Sajnos ilyenkor sokan azt hiszik, hogy 
az állat elpusztult és piszkálni kezdik, ami 
végzetes lehet, mert beleszorulhat régi 
bőrébe vagy megsérülhet az új kutikula.
Az élettelen pókot a teste alá húzott lábai- 
ról ismerjük fel. A nőstény pókok hosszú 
életűek, akár 12-18 éves kort is megélhet- 
nek, ezzel szemben a hímek az ivarérettség 
után kb. 1 évvel (2,5-3 évesen) elpusztulnak.
Életmódjuk szerint megkülönböztetünk fán 
lakó, talajlakó és üreglakó fajokat. 

Helyezzünk a terráriumba vékonyabb ága- 
kat, fakérget, melyhez a lakóhálóját építheti 
a későbbiekben. Ezek a fajok minimális időt 
töltenek a talajszinten, ezért talajként ele- 
gendő ujjnyi vastagon tőzeg és virágföld 
keverékét használnunk, ennek egyedüli 
szerepe párásítás utáni páratartalom 
fenntartása.

A fán lakó fajok karcsúak, közepes mére- 
tűek, hosszú, kiszélesedő lábuk a fás, leve- 
les környezetben való jobb tapadást szol- 
gálják. Kezdőknek pl. az Avicularia 
metallica tökéletes választás, jámbor, nyu- 
godt természete miatt. Lábterpesztésük 
14-16 cm között változik. A fán lakók egyet- 
len hátránya, hogy a pókot napközben 
ritkán látjuk, mert ideje nagy részét az ál- 
tala készített lakóhálóban tölti, mely átlát- 
hatatlan. Számukra a kisebb alapterületű, 
de magas terrárium a megfelelő választás. 

Fán lakó fajok

Brachypelma hamorii

Avicularia metallica

Talajlakó fajok
A talajlakó fajok robosztus testfelépítésűek, 
lábterpesztésük 16-30 cm között változik.

A terraristák körében legkedveltebb 
talajlakók az Acanthoscurria, Brachy- 
pelma, Lasiodora, Pamphobeteus, 
Theraphosa, Xenesthis nemzetség fajai. 
Ide tartozik a szinte mindenki számára 
ismert Mexikói vöröstérdű tarantula 
(Brachypelma hamorii). 

Tartásuk némi odafigyeléssel és tapaszta- 
lattal nem okoz nehézséget. 

Kifejlett korban a nagy alapterületű terrá- 
riumban érzik jól magukat, melynek elen- 
gedhetetlen kelléke a pók méretéhez 
igazodó búvóhely. A talaj vastagsága 
minimum 5-8 cm legyen. 
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Az üreglakó fajok potroha hasonlóan tojás- 
dad alakú, mint fán élő rokonainak, lábuk 
vastag és erőteljes, kevésbé szőrözött. 
Kisebb alapterületű, de magas terráriumot 
igényelnek, aminek 80%-át töltsük fel tő- 
zeggel, hogy pókunk elkészíthesse lakó- 
üregét. Ideje nagy részét itt fogja eltölteni. 
Legkedveltebb képviselőjük Haplopelma 
lividum névre hallgat.

Haplopelma lividum

Üreglakó fajok 

Összegzésként elmondható, hogy a ma- 
dárpókfajok többségének tartási igénye 
könnyen kielégíthető, de mivel kivétel nélkül 
méreggel ölő állatokról beszélünk, bánjunk 
velük óvatosan és felelősséggel minden 
kezelés alkalmával, megelőzve az eset- 
leges szökést vagy balesetet.

TUDTAD? A madárpókok
az Antarktisz kivételével 
minden kontinensen megta- 
lálhatók. Ennek oka a kuta- 
tók szerint, hogy ősei 120 
millió évvel ezelőtt éltek a 
mai Amerika területén, 
amikor az még a Gondwana 
nevű szuperkontinens része 
volt. A kontinensek 
szétválásával jutottak el 
mindenhová. 

Lasiodora parahybana
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TUDOD 
A VÁLASZOKAT?

Gazdijogsi Junior

M I N I  T U D Á S P R Ó B A

TESZTELHETED TUDÁSODAT 
A HÜLLŐKRŐL  

Töltsd ki a tesztet, 
utána ellenőrizd
a válaszaidat!

KÉRDÉSEK 
A FELELŐS 
HÜLLŐTARTÁS- 
RÓL SZÓLÓ 
FEJEZETHEZ

A felelős hüllőtartásról szóló fejezet ismereteiből állítottuk össze 
a kérdéseket, amelyeket az alábbi linkre kattintva 
érhetsz el:

Miután kitöltötted a tesztet és elküldted a válaszokat, az űrlapon
ellenőrizheted válaszaid pontosságát is. 

Mini tudásteszt a hüllőkről
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPx0MXcjtiuSJ5WTIH19djMmifuyXwOga8p3jKkY4zaZsebw/viewform?usp=sharing

