
Kétéltűek és Hüllők



Terrárium típusok
A terráriumokat az állatok beszerzése előtt teljesen 

be kell fejezni

-Szabadtéri terrárium 

-Szobai terrárium
-Tenyészterrárium (steril, „nagyüzemi” tartáshoz)

-Tartódoboz rendszerek
-Bemutató terrárium





A terrárium típusokat a felhasználás célja szerint 
kell meghatározni

-terrárium
-akvaterrárium

-akvárium

Szobai terráriumok fajtái anyaguk szerint: a 
rendeltetés határozza meg, hogy melyik fajtát 

válasszuk
-Laminált lemez (nedvesség ellen szigetelni)

-Üveg
-Egyéb lehetőségek: műanyag dobozok, 

rozsdamentes acél stb.





Méretválasztás szempontjai
Jogszabályok:

8/1999 (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes 
rendelete a veszélyes állatok tartásáról

…

A túl nagy terráriumok éppen olyan rosszak, mint a 
túl kicsik 

(pl. madárpókok, skorpiók)
Az állat igényei határozzák meg a terrárium alakját 

(pl. teknősnek laposabb, falakó fajoknak inkább 
magasabb elhelyezés szükséges)



Nyitási lehetőségek
Vitrinszerű (csúszó-üveg): általában elöl vagy fölül 
nyílik; ha két üveglap csúszik egymás előtt, ügyelni 

kell a két üveglap közötti kijutás 
megakadályozására

Kivehető előlap: általában elöl nyílik

Csuklópánt: általában felül vagy oldalt nyílik 

Egyes fajoknál zsiliprendszerű etetőnyílás 
kialakítása



Szellőzés:
Inkább nagyobb szellőzőket építsünk, mert ha 

szükséges letakarhatjuk

Megfelelő elhelyezés, mert nem mindegy, hogy hol 
alakítjuk ki

Szempont a szükséges páratartalom

Megfelelő anyag kiválasztása és stabil rögzítés





Világítás, fűtés
A tartási hely alaphőmérséklete és a fajok igényei 

határozzák meg
Alapvető szempont, hogy a terráriumban többféle 

hőmérséklet közül választhasson az állat
Lehetőleg a terráriumon kívül helyezzük el

Tűzveszélyességi szempontokat figyelembe venni
Talajfűtő (általában egy melegítőkábelből áll, és 

közvetlenül csatlakoztatható az áramforráshoz): lokális 
meleget biztosít

Spot-lámpák: Világítást és helyi meleget nyújtanak (néhány 
fokkal az egész terrárium hőmérsékletét megemelheti): 

napozást helyettesítik
UV-lámpák, fénycsövek: A világítás mellett a napsugárzás 

egy részét is pótolják



Berendezési alapelvek:

-Steril, tenyészterrárium
Iparszerű tartásnál és tenyésztésnél célszerű 

alkalmazni: könnyen átlátható, tisztítható
Aljzat: pormentes forgács, újságpapír, stb.

Búvóhely: pl. lefordított cserép
itatóedény, fürdőtál: könnyen mosható üveg, vagy 

műanyag edények (ne boruljon)
Mászóág falakó fajok számára



-Bemutató terrárium 
(természethez közelítő berendezés)

Lakásban, kiállításon, kereskedésekben alkalmazzák 
általában

Aljzat: tőzeg, kéregzúzalék, homok, sóder, kerti 
föld, stb., illetve ezek keveréke 

Háttér: plakát (tájkép stb.), műszikla hátfal, 
parafalapok, kéregborítás, stb. (ügyelni, hogy 

hozzáférhetetlen üregek ne keletkezzenek, ahová az 
állatok bebújhatnak, illetve vízi fajok esetében a 

kioldódó méreganyagokra)



Tereptárgyak: kövek, műsziklák, ágak, 
kéregdarabok, stb., amelyek a vedléshez is 

szükségesek (vízi fajok esetében ügyelni a kioldódó 
méreganyagokra)

Növények: problémásabb 
(taposás, legelés, mérgező növények stb.)

Műnövények: kevésbé esztétikus, de számos előnye 
van

Vizestál vagy fürdőmedence 
Párásító berendezés (békák)



Csoportosítás szempontjai
Egyesével való elhelyezés javasolt: Fiatal állatoknál különösen 

ajánlott (lehet dobozokban is)

-kisebb balesetveszély 

-jól követhető táplálkozás

-az esetleg fellépő betegségek terjedésének kisebb esélye 

-az állatok etetésnél nem marhatnak össze

-nagyobb párzási kedv

Egyes fajok hímjei (pl. kaméleonok) védik a területüket → nem 
tarthatóak együtt

Egyes fajok kannibálok (pl. királysikló fajok)



Telelés/”nyaralás”
Valamilyen nyugalmi időszakra majdnem minden 
fajnak szüksége van (kontinentális és mediterrán 

fajoknál a spermiogenezist generálja). Ez lehet télen 
(hibernáció), vagy nyáron is (aestivatio).

Jól zárható, jól szellőző ládákban kell elhelyezni az 
állatokat (zsákban teleltetni nem ajánlatos)

Itató álljon a rendelkezésükre!



-Szükséges hőmérséklet és páratartalom 
kontinentális és mediterrán fajoknál általában 5-

10°C fok és 60-70%-os páratartalom (kétéltűeknél 
magasabb párát permetezéssel érhetünk el, de 

vigyázni a penészedésre is)
-Itatóedény behelyezése ajánlott (kiborítás és 

belefulladás ellen védekezni kell)
-Aljzat: általában hullott erdei falevél (fonnyadási 

hő), ritkán kéregzúzalék, moha, tőzeg
-A telelés megkezdése előtt koplaltatás szükséges (a 
gyomorban maradt táplálék megromlik és elhullást 

idéz elő) 



Eszközök:
Csipeszek: elsősorban táplálék behelyezésére, 
kényszertáplálásra, rászáradt vedlés levételére, 

illetve ürülék eltávolítására használunk különböző 
méretű csipeszeket, de az utóbbit el kell különíteni 

az előzőektől, és meg is kell jelölni, hogy az 
összekeveredést elkerüljük.

Kígyókampók: áthelyezésre szolgál (egyes fajok 
nem maradnak meg rajta, pl. szarvasviperák)

Villás bot: Harapós vagy mérges fajoknál 
használatos, a bot villái közé gumit feszítünk ki, 

hogy az állatok sérülését elkerüljük
Fogóbot: A markolatnál egy gomb megnyomására a 
bot elején lévő fogókar zárul (veszélyes, harapós, és 

gyors mozgású kígyók befogásánál használjuk)



Leszorító fa: Háromszög keresztmetszetű, erős bot, 
amely arra szolgál, hogy a veszélyes vagy harapós 

kígyókat a nyak mögött leszorítsuk, mielőtt 
megfogjuk őket

Hurok: Általában terepen vagy szabadtéri 
terráriumokban használjuk a gyíkok befogására

Üvegbot: A kényszertáplálásnál használjuk a 
táplálék gyomorba való juttatásához

Permetezőflakon: páratartalom növelésre és 
cseppivó állatoknál itatásra szolgál



Lapát: ürülék eltávolítására szolgál
Nyeles kaparó (spakli): ürülék vagy szennyeződés 

felkaparására szolgál
Nyeles kefék: szennyeződés eltávolításához 

használjuk
Átlátszó műanyag cső: mérgeskígyók biztonságos 
befogásánál lehet használni (fontos a megfelelő 

átmérő)
Plexi álarc: Mérget köpő mérgeskígyók kezelésénél 

használjuk (pl. köpködő kobrák)
Vászonzsák: Szállításnál előnyös

Pinky pump: kényszertáplálásnál alkalmazzuk





Kartotékrendszer vagy tartási napló
Minden állatnak valamilyen egyedi megnevezése, jelölése 

kell, hogy legyen

Minden lényeges adatot érdemes feljegyezni minden egyes 
állatról, mert betegség, vagy gyanús viselkedés esetén az 

előzmények ismerete sokat segíthet a baj diagnosztizálásában

Érdemes az állatok hosszát és tömegét is időközönként mérni, 
mert így láthatjuk a fejlődés mértékét

Tenyésztés esetén elengedhetetlenül szükséges a származás 
ismerete, hogy a rokonkeresztezéseket elkerüljük, vagy 

megvalósítsuk (pl. színváltozatok tenyésztésénél)





Keltetők
Tojató dobozok

A keltetést megelőzően érdemes a terráriumban egy 
tojásrakó helyet (pl. dobozt behelyezni) kialakítani, 
amelyben nedves közeget biztosítunk (pl. nedves 
tőzeg, vagy moha), hogy a nőstény ide rakja le a 
tojásait. Csak a tojások lerakására szolgál → nem 

keltetünk benne
Termosztátok

drága, nyugaton kapható berendezések, de 
viszonylag nagy üzembiztonsággal működnek 
(beállítható a hőmérséklet és a páratartalom)



Vízfürdős keltető
Egy kisebb vízálló edényt helyezünk egy nagyobba, 

és az utóbbit feltöltjük vízzel. A vizet 
vízmelegítővel a kívánt hőfokra melegítjük. A 

kisebbik edénybe keltető közeget teszünk (tőzeg, 
Vermiculit stb.) és ebbe helyezzük el a tojásokat 
(általában nem teljesen fedjük be őket). Az egész 
rendszert egy ferde üveglappal lezárjuk, hogy a 

kicsapódó pára ne a tojásokra csöpögjön, hanem a 
ferde üveglapon visszafolyjon a vizes medencébe.
A magas pára elengedhetetlen, de a tojások nem 

lehetnek vizesek, mert megpenészednek (ellenszere 
az aktív szén).







Takarmányozási alapelvek
 A hüllőknél az emésztés energiaszükséglete csak 

6%-a egy azonos méretű rágcsálóénak.
 Mindig csak jó minőségű takarmány használható az 

állatok táplálására 
(romlott, penészes stb. NEM!).

 Fontos, hogy az állat választhasson.
 Ne változtassunk hirtelen a megszokott takarmány 

összetételén!

TAKARMÁNYOZÁSTAKARMÁNYOZÁS



Növényevő fajok: teknősök, gyíkok
 Vadon a növényevő hüllők 40-50 féle növényt is 

fogyasztanak, a fogságban sokszor csak 2-3 félét 
kapnak → hiánybetegségek

 A növények ne legyenek szennyezettek és 
növényvédő szerrel kezeltek.

 Alaptáp ne legyen kis tápértékű növény, mint pl. 
saláta, paradicsom, cukkini, uborka, gomba, 
görögdinnye.

 Alaptáp ne legyen magas foszfortartalmú gyümölcs, 
mint pl. banán, sárgadinnye, őszibarack.





 D3 vitamin: 
A napfény UV sugárzásának hatására képződik → 
UV lámpák használatával pótolhatjuk

 Hiány → A kalciumkötő fehérjék képződésének 
csökkenését okozza

 Egyes növények (pl. petrezselyem, káposztafélék) 
megkötik a jódot, és így gátolják annak 
hasznosulását → emiatt a fiataloknál a növekedés 
lassul, a felnőtt egyedeknél az anyagcsere lassul és 
az idegrendszeri aktivitás csökken



Főbb táplálékalkotók
 Alaptáp: zsálya, spenót, sóska, karalábé levél, tyúkhúr, 

lóhere, lucerna, szőlő- és málnalevél, útilapu, gyermekláncfű, 
mustárlevél, árvacsalán, endíviasaláta, cukorrépa levél, stb.

 Kiegészítő zöldségek: zöldborsó, spárga, retek, uborka, 
zöldbab, paradicsom, cukkini, sütőtök, brokkoli, saláta, stb.

 Gyümölcsök (csak keveset adjunk a kedvezőtlen a táplálék-
összetevők miatt): füge, szeder, szőlő, mangó, görög- és 
sárgadinnye, banán, alma, szilva, avokadó, datolya, stb.

 Kiegészítők: főtt rizs, tészta, teljes kiőrlésű búza- és 
rozskenyér, pl. leguánok számára

 Vitaminok, csontképzők: növényevő hüllők számára 
kaphatóak multivitaminok. A kalcium és foszfor, általában 1:1, 
2:1 arányban, de teknősöknél 2,5-3:1 megoszlásban a 
megfelelő 



 Leguánoknál pl. max. 20% legyen a zöldség, 
4-5% a gyümölcs és 75% a kétszikű növények 
leveleinek, virágainak aránya a táplálékban 
+ állati fehérje heti egy alkalommal minimális 
mennyiségben

 Teknősök kedvelik a színes táplálékot. 
Az európai fajoknál (görögteknős, mórteknős, 
szegélyes teknős) nem kell állati fehérjét adni.





Ragadozó fajok: kétéltűek, teknősök, gyíkok, kígyók, 
krokodilok
 Általában a ragadozókat ne etessük minden nap, kivéve az 

apró békákat és gyíkokat.
 Megfelelő hőmérséklet szükséges az emésztéshez, különben 

megrothad a gyomrukban a táplálék.
 Vannak specialisták, mint pl. a maláj csigaevő teknős, európai 

gyíkászkígyó, stb. amelyeknek a táplálása néha 
megoldhatatlan lehet.

 A rovartáplálékban kevés a kalcium, ezért ezt pótolni kell.
 A rovarevőket nyáron érdemes fűhálóval gyűjtött 

ízeltlábúakkal etetni, de a paraziták miatt hüllőmentes 
területen érdemes ezeket gyűjteni, ahol vegyszert sem 
használnak.

 Törekedjünk arra, hogy kevésbé zsíros táplálékot adjunk az 
állatoknak.



Táplálék állat Fehérje
(%)

Zsír
(%)

Szénhidrát
(%)

Kalcium
(mg/kcal)

Foszfor
(mg/kcal)

Házi tücsök 40% 54% 6% 0,3 2,7

Lisztkukac 37% 60% 3% 0,1 1,2

Gyászbogárl. 27% 73% 0% 0,1 0,9

Légynyű 48% 44% 8% 0,1 0

Földigiliszta 73% 13% 14% Változó Változó

Felnőtt egér 48% 47% 5% 5,0 3,6

Szopós egér 57% 40% 3% 3,8 3,7

F. patkány 55% 43% 2% 4,4 3,2

F. csirke 47% 49% 4% 4,0 2,9

Napos csirke 52% 44% 4% 2,7 2,0



Kétéltűek
 Csak mozgó táplálékot hajlandóak fogyasztani
 Főleg puhatestű táplálékot fogyasztanak



Teknősök
 Jellemző probléma a kalciumhiány 
 Vízi fajoknál az alaptáp hal (zsigerekkel együtt), 

rovarok, apró csigák, ritkán egér. 
 A vízi teknősöket érdemes külön edényben etetni, 

mert hamar összekoszolják a vizet, valamint 
érdemes őket arra szoktatni, hogy a fejüket vízből 
kinyújtva vegyék el a táplálékot, mert akkor a rászórt 
vitamin és csontképző anyagok nem áznak le.



Gyíkok
 Gyakori a kalcium- és a vitaminhiány, ezért a 

táplálékállatokat etetés előtt vitaminba kell forgatni 
vagy 2-3 napig vitaminos táppal kell azokat etetni.

 A fiatalok 1-2 hetes kalcium- és vitaminhiánynál is 
elhullanak, vagy megjelennek a deformitások.



Kígyók
 Általában kisemlősökkel tápláljuk őket, de a tengerimalac 

zsírtartalma sokkal nagyobb, mint az egéré és a patkányé
 A gyíkevő kígyók (főleg a fiatalok) nem mindig fogadják el az 

egeret: különböző technikákkal lehet ilyenkor rávenni az 
evésre

 Gyíkevő kígyóknál nem elhanyagolható, hogy a gyíkok sokkal 
szegényebbek zsírban, mint a rágcsálók

 Halevő kígyók fagyasztott hallal való táplálásánál a B1 
vitamin hiánya léphet fel

 Élő emlősökkel való etetést jogszabály tiltja → az USA-ban 
már gyártanak kígyókolbászt is



Vegyes táplálkozású fajok: teknősök, gyíkok
 A vegyes táplálkozású fajok egy része fiatalon eszik 

rovarokat, és kifejletten növényeket, pl. tüskésfarkú gyíkok 
(Uromastyx spp.).

 Egyes fajok rovarokat, gyümölcsöt, virágnektárt is 
fogyasztanak, pl. madagaszkári nappali gekkók (Phelsuma 
spp.).

 Gyümölcsfogyasztó fajoknál, ha banánt etetünk és nem 
adunk hozzá kalciumot, a magas foszfortartalom miatt hetek 
alatt kialakul az angolkór.

 Gyümölcsfogyasztó fajoknál ajánlatosabb mézet, virágpollent, 
tartósító nélküli sárgabarack lekvárt kalciummal együtt adni.



FontosabbFontosabb  

rovartáplálékokrovartáplálékok



Házi tücsök (Acheta domestica)
kétfoltú tücsök (Gryllus bimaculatus)
 Egy nagyobb akvárium aljára 1:1:1 arányú homok – 

tőzeg – föld keveréket teszünk, és az egyik sarokba 
tojástálcákból mászó-felületet képezünk ki

 Táplálék: zöld növényi részek (saláta, káposzta stb.), 
gyümölcsök

 Hőmérséklet: 29-33°C 
 Tojatóedény: dróthálóval fedett, amit nedves tőzeggel 

töltünk fel, és hetente cserélünk
 Kelési idő: 8-12 nap
 Megrághatja az állatokat!





Vándorsáska (Locusta migratoria)
 Jól szellőző inszektáriumban kell tartani őket
 Táplálék: pl. csíráztatott búza, mert így elkerülhetjük 

a paraziták behurcolását
 Hőmérséklet: 28-30-(40-45)°C
 Kelési idő: 18 nap





Lisztbogár (Tenebrio molitor)
 Egy műanyag láda aljára búzakorpa, zabpehely, 

kukoricaliszt és sörélesztő keveréket teszünk
 Táplálék kiegészítő: friss zöldségek és gyümölcsök
 Hőmérséklet: 25-30°C
 Kelési idő: 5-7 nap
 Megrághatja az állatokat!



Perui gyászbogár (Zophobas morio) 
 Egy nagyobb akváriumba, vagy műanyag ládába tőzeg 

és kéregzúzalék keverékét tesszük
 Táplálék: zöldség és állati eredetű hulladék
 Hőmérséklet: 27-29°C
 Kelési idő 8-12 nap
 Megrághatja az állatot!



Rózsabogarak (Pachnoda spp.)
 Egy akváriumot félig feltöltünk nedves tőzeggel és a 

tetejét dróthálóval fedjük le, fölé pedig egy izzót 
helyezünk

 Táplálék: a bogarak virágok 
nektárját és túlérett 
gyümölcsöket, míg a lárvák 
növényi korhadékot 
fogyasztanak

 Hőmérséklet: kb. 30°C
 Kelési idő: 10-14 nap



Nagy viaszmoly (Galleria melonella)
 Jól záródó akváriumot használt léppel vagy 

mesterséges keverékkel töltünk fel
 Táplálék: 500 g méz, 500 g glicerin, 200 g 

sörélesztő, 200 g búzacsíra, 200 g sovány tejpor, és 
2 kg búzakorpa keveréke

 Hőmérséklet: 27-28°C
 Kelési idő: 5-8 nap





Házi légy (Musca domestica)
 Jól záródó inszektáriumban tenyészthetjük
 Táplálék: pl.: 1 dl víz, 1 dl kefir, 2 dl korpa és fél 

kocka élesztő keveréke
 Hőmérséklet: 27-30°C
 Kelési idő: 1 nap
 Röpképtelen is van, de szelektálni kell!





Gyümölcslegyek (Drosophila spp.)
 Jól záródó inszektáriumban vagy üvegben 

tenyészthetjük
 Táplálék: 1 teáskanál cukor, 1 teáskanál lenolaj, 3 g 

sörélesztő, 1 evőkanál zabpehely, 100 ml víz elegye
 Hőmérséklet: 28-30°C
 Kelési idő: 1-2 nap
 Van röpképtelen is! De folyamatosan szelektálni kell!





Táplálék visszautasítás nem szervi okai
 Frissen kelt vagy született egyedek táplálék 

visszautasítása
 Ősszel a táplálkozás beszüntetése
 Táplálékspecialisták (bekenni gyíkkal stb.) vagy 

homogén táplálékon tartott állatok etetési problémái

 Túl nagy vagy túl kicsi hely
 Nem megfelelő hőmérséklet
 Vitamin, vagy csontképző anyagok hiánya 

(pl. ékszerteknős)

GYAKORIBB BETEGSÉGEKGYAKORIBB BETEGSÉGEK



Kényszertáplálás
 Keverékek szondával (pinky pump)
 Egész táplálék tömése (láncba tömés)
 Védekező magatartás: evési reflex kiváltása
 Sötétben vagy éjszaka behelyezett táplálék
 Mérgeskígyóknál emésztőenzimek hiányozhatnak





Gyakoribb hiánybetegségek
 Rosthiány: teknősöknél, leguánoknál emésztési 

zavarok, kondícióromlás

 A vitamin hiánya: vese károsodása, kiválasztási 
zavarok, hámképződési zavarok, ödéma, 
szemhéjduzzanat

 D vitamin hiánya: angolkór egyik kiváltója, kalcium 
felszívódás és csontképződési zavar (pl. puha 
páncél vagy hajlítható csontok a gyíkoknál)

 E vitamin hiánya: zsíros táplálásnál a zsírszövetek 
elhalnak, zavar a szaporodási folyamatokban





 B1 vitamin hiánya: bizonytalan mozgás, koordinációs 
zavar, visszafordulási reflex nem működik

 Kalciumhiány: angolkór, csontritkulás, csontlágyulás, 
állkapocscsontok megvastagodása (étvágytalanság), 
tojásrakási petyhüdt bénulás

 Jódhiány: pajzsmirigy megnagyobbodik, ami 
mechanikailag akadályozhatja a nyelést vagy 
keringési zavart okoz, az állatok étvágytalanok, de a 
testtömeg nő + ödéma, nőstény szaporodási zavara



Telelési problémák
 Fagyási sérülések: túl alacsony a hőmérséklet
 Nagy súlyvesztés: túl magas a hőmérséklet, vagy 

alacsony a páratartalom
 Mechanikai sérülések: egymás megharapása, 

rágcsálók rágása
 Táplálék megrothadása a gyomorban húsevőknél 
 Az immunválasz készség csökkenése miatt 

különböző bakteriális fertőzések léphetnek fel



Tojáskeltetési problémák
 Nem megfelelő pozícióban kerülnek a tojások a 

keltetőbe
 Túlnedvesített keltetőközeg: tojáshéj sárgásbarna 

lesz, megduzzad, majd megrothad
 Drasztikus hőmérsékletváltozás
 Tojás túlzott nedvessége → oxigénhiány 

→ túlzott belső nyomás 
(1-2 cm-es vágás készítése)

 Penészedés: aktív szén
 Trágyalegyek nyüvei megtámadják a fészekaljat, 

főleg ha van terméketlen tojás is (áthelyezés)



Fertőző betegségek
Vírusok okozta betegségek

 Paramyxovírus
Tüdő- vagy agyvelőgyulladás, ami a kígyók között lép 
fel és egyaránt terjed belégzés, vérszívó paraziták 
vagy a tartás során használt eszközök által. Jellemző 
tünetei a hangos légzés, az orrnyíláson át távozó 
savós, majd sárgásfehér váladék és az inkoordinált 
mozgás. 

 Herpeszvírus
Teknősök jellemző betegsége, melynek során 
feltehetően táplálékkal vagy ivóvízzel fertőződnek 
meg az állatok. Tünetei az étvágytalanság, levertség, 
orrfolyás, a száj-garatüregben apró fekélyek 
megjelenése. 



Baktériumok okozta betegségek
 Vörösláb betegség

baktérium okozta vérfertőzés kétéltűeknél, amit a 
rossz vízminőség okoz. 

 A kétéltűek általában minden olyan betegségre 
fogékonyak, amely a halakra veszélyes (pl. 
Aeromonas hydrophila). Általában nem gyógyítható.

 Vérfertőzés
Tünetei a levertség, étvágytalanság, esetleg a 
teknősöknél a haspáncél kipirul a savókilépés és a 
vérzés miatt, és néhány órán belül is bekövetkezhet 
az elhullás. Általában Aeromonas vagy Pseudomonas 
baktériumok okozzák, ha a szervezet védekező 
képessége csökken (pl. telelés alatt).



 Gümőkór (nem humán jellegű)
Jellegzetes tünete a jó étvágy ellenére bekövetkező 
fogyás, amit Mycobacterium-ok okoznak. Nem 
gyógyítható.

 Tályogok, fekélyek
A bőrben annak sérülése után, más szervekben 
pedig a heveny vérfertőzést túlélt állatoknál alakul ki 
gennyes gyulladások képében. A vesében és 
májban működési zavarokat okozhat, míg a 
testüregben mechanikus akadályok keletkezhetnek, 
amik gátolják a táplálék haladását. 



Gombás megbetegedések
 Vízi-penész

Vízi környezetben élő kétéltűeken és hüllőkön alakul 
ki, elsősorban a bőr mechanikai sérülései után, ami 
által bőr és kopoltyú-elváltozások következnek be. 
Jelentősen romlik a kondíció, és a bőrön vattaszerű 
növedéket képez a gomba.



Paraziták okozta betegségek
 Orsóférgesség

10 cm-nél is hosszabb férgek, melynek petéit a 
kétéltűek és rágcsálók veszik fel, majd így jutnak el 
táplálék formájában a hüllőkbe. A férgek vérrel és 
szövetnedvekkel táplálkoznak, de anyagcseréjük 
során toxinok is termelődnek. Általános tünet a 
bágyadtság, étvágytalanság, kígyóknál hányás és 
gyors kondícióromlás. 



 Atkák
Vérszívó paraziták, melyek a gazda pikkelyei alatt bújnak 
meg és sokszor olyan aprók, hogy csak a fehéres ürülék 
árulja el jelenlétüket. A teljes fejlődési ciklus 14-21 nap. A 
nagy vérveszteség miatt következhet be elhullás, de pl. a 
paramyxovírust is közvetíthetik. Az atkás kígyó a terrárium 
tárgyaihoz dörgöli magát és „cafatoltan” vedlik, a szem 
„kigúvad”. 

 Kullancsok
Főleg teknősökben és gyíkokban gyakori. Emberre nem 
veszélyes fajok élősködnek a hüllőkön.

 Varangylegyek
Főleg a békák és ritkábban szalamandrák bőrére petéznek az 
orrnyílás környékén. A lárvák 2-3 nap múlva kikelnek, majd az 
orron át befúrják magukat az agyba és a szemüregbe. A 
fertőzött békák napokon át állandóan mozgásban vannak, 
mielőtt elpusztulnak.







Lucilia bufonivora



 Amőbák
A fertőződés szájon át történik cystákkal fertőzött 
táplálékkel vagy ivóvízzel. A szárazföldi teknősök 
gyakran látensen hordozzák a protozoákat. 
Húsevőknél a parazita az utolsó fejlődési 
szakaszban a bélhámsejteket és annak 
nyálkahártyáját bontja le, majd a májban elhalásos 
gyulladásokat okoz.



 Tüdőférgek
Általában kígyókban fordul elő. A fertőző stádiumú 
lárvák átfúrják a bőrt vagy a száj-garatüreg 
nyálkahártyáját és a tüdőbe vándorolnak, ahol 
petéket raknak. A kikelő lárvák az emésztőcsőbe 
jutnak, majd a bélsárral ürülnek. Ha nem találnak 
gazdaállatra két vedlés után ivarérettekké válnak, 
szaporodnak és a terrárium nedves aljzatában élnek. 

Tünetei: a kígyók a berendezés tárgyaihoz dörzsölik 
a testüket (viszkető érzés), a férgek tüdőgyulladást 
okoznak → légzőszervi tünetek: felemelt fejtartás, 
nyitott szájjal légzés stb.





1 – Algák és mohák
2 – Gomba- és 
baktériumkultúrák a pajzsok 
között
3 – Örvényférgek 
(ártalmatlanok)
4 – Kloákaatkák 
5 – Pióca
6 – Kullancsok
7 – Vérszívó legyek
8 – Atkák
9 – Tengeri-makk



A – Száj- és orrüreg
B – Vér
C – Nyelőcső
D – Gyomor
E – Tüdő
F – Véredény
G – Vese
H – Máj
I – Húgyhólyag 
J – Bél (főleg végbél)
 
1 – Egysejtű vérparaziták
2 – Szívóférgek
3 – Bányaféreg
4 – Amőbák és egysejtű 
bélparaziták
5 – Galandférgek
6 – Buzogányfejű férgek
7 – Fonal- és hengeresférgek
8 – Májmétely



Légzőszervek megbetegedései

 Orrgyulladás (rhinitis)
 Vírusok
 Baktériumok
 Gombák
 Por

 Orrfolyás 
 Légcsőgyulladás (tracheitis)

 Vírusok (herpeszvírus)
 Gombák

 Orrfolyás és légzési zavar
 Tüdőgyulladás (pneumonia)

 Okai
 Herpeszvírus, baktérium (Aeromonas sp.), gombák

 Tünetek
 Nehéz légzés, orrfolyás
 Ferde úszás (vízi teknős)



Eszközök
 Az állatok tartása kezelése során számos eszközt, 

berendezést használunk, amelyek sérüléseket 
okozhatnak, mint pl. csipeszek, üvegek. Ezek 
használata fokozott figyelmet igényel.

 Az üvegeket minden esetben még a ragasztás előtt 
le kell csiszolni.

MUNKAVÉDELEMMUNKAVÉDELEM



Általános higiénia
 Minden alkalommal, ha állatokkal foglalkoztunk, 

utána kezet kell mosni.
 Minden állat hordozhat olyan parazitákat, amelyek 

emberre is veszélyesek lehetnek, mint pl. 
Salmonella, Mycobacterium 

 Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 
karanténban lévő állatokra, amelyekhez külön 
eszközöket és berendezéseket kell rendszeresíteni.



Méregmirigyek kétéltűeknél
 Számos egzotikus és hazai kétéltűnek is mérget 

termel a bőre vagy egyes mirigyei 
(pl. varangyok fültőmirigyei). Ezek főleg a 
nyálkahártyára kerülve fejtik ki hatásukat, mint pl. 
viszketés, kötőhártya-gyulladás.

 Egyes fajokat, pl. az unkákat, ha az orrunk közelébe 
emeljük, a bőrváladékuk már ingerelheti az orr 
nyálkahártyáját

 A nyílméregbékák mérge igen erős idegméreg, de ez 
csak a keringési rendszerekbe jutva fejti ki hatását. A 
terráriumban tartott egyedek nem termelnek mérget 
– feltehetően a táplálék megváltozása miatt.



Karmolások, ütések
 Teknősök, nagytestű gyíkok erősen karmolhatnak, 

illetve az utóbbiak nagy karmaikkal rá is foghatnak a 
gondozóra.

 Elsősorban a varánuszok a fakukkal ostorszerűen 
csapkodhatnak is, ami fájdalmas sérüléseket 
okozhat.

Fojtás
 A nagytestű óriáskígyókat, 3-4 métertől már egy 

ember nem kezelheti, mert ezek az állatok nagy 
izomerejükkel képesek egy felnőtt embert is 
megfojtani.







Harapások
 A kisebb teknősök éles szarukáváikkal mély sebeket 

ejthetnek a gondozójukon, de az is előfordulhat, hogy az 
ápoló ujját véletlenül bekapva behúzzák a fejüket, és így 
nehezebb kiszabadítani a sérültet. 
A nagyobb fajok (pl. alligátorteknős, keselyűteknős, és a 
lágyhéjú teknősök képesek az ujjakat vagy akár az 
egész kézfejet is csonkolni.

 A gyíkok közül a nagytestű fajok harapása igen 
fájdalmas lehet, hiszen a szorítás miatt az ujjakat, sőt a 
nagyobb varánuszok a vastagabb csontokat is 
eltörhetik. Ezeknek a fajoknak a marása 
vérmérgezéssel is járhat. Két faj méreggel is 
rendelkezik.





 A siklók harapása általában veszélytelen, apró 
sérüléseket okozhat, de a vérmérgezés lehetősége 
ezeknél is fennáll. 

 Az óriáskígyók harapása igen fájdalmas, hiszen a 
nagy visszahajló fogak, apró, de mély sebeket is 
ejthetnek. Ezeknek a fajoknál a harapás sokszor 
együtt jár a fojtási reflexszel is, és ezek együtt 
szélsőséges esetekben akár tépéses jellegű 
sérüléseket is okozhat.



Mérgeskígyó tartás feltételei és veszélyei
 Ma Magyarországon a következő feltételek mellett 

lehet mérgeskígyókat tartani:

 Cselekvőképes, büntetlen személy 
(erkölcsi bizonyítvány)

 Be kell szerezni a tartási hely közvetlen szomszédjainak 
belegyező nyilatkozatát. 

 Szakmai végzettséget (zoológus, biológus, állatkerti 
gondozó, állattenyésztő, vadász-vadtenyésztő, valamint 
agrár, állatorvosi és állategészségügyi szakképesítések) 
kell igazolni.

 Minimum 3 év szakmai gyakorlatot kell szerezni a 
megfelelő intézményekben 
(pl. állatkert, cirkusz, vadaspark).



 Csak olyan fajt lehet tartani, amire hatásos szérum áll 
rendelkezésre.

 Tengeri kígyókat egyáltalán nem lehet tartani.
 A tartónak rendelkeznie kell az adott faj tartásához 

szükséges ismeretekkel, beleértve az elsősegélynyújtást 
és a szérum használatát is.

 A terráriumot biztonsági üveg felhasználásával, jól 
zárhatóra kell elkészíteni.

 Figyelmeztető feliratot kell elhelyezni a terráriumon.



 A gazda felügyelete nélkül senki sem maradhat az 
állatok elhelyezésére szolgáló helységben.

 Minden kezelés és benyúlás esetén legalább két 
személynek kell a helységben tartózkodnia.

 Az állatokat olyan jól zárható helységben kell elhelyezni, 
ahonnan egy terráriumból való szökés esetén nem 
juthatnak ki.

 A terráriumoknak a megfelelő méretűnek kell lennie.





8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM 
együttes rendelet

A veszélyes állatokról



A veszélyes állatok köre

MAMMALIA - EMLŐSÖK

Diprotodontia - Kevés fogú erszényesek

Macropidae
Kengurufélék

Vörös óriáskenguru (Macropus rufus)
Keleti szürke óriáskenguru (Macropus giganteus)

Nyugati szürke óriáskenguru (Macropus 
fuliginosus)



Primates - Főemlősök

Cebidae
Csuklyásmajomfélék Valamennyi faj (Cebidae spp.)

Cercopithecidae
Cerkóffélék Valamennyi faj (Cercopithecidae spp.)

Hylobatidae

Gibbonfélék Valamennyi faj (Hylobatidae spp.)
Hominidae

Emberfélék Gorilla (Gorilla gorilla)
Orángután (Pongo pygmaeus)
Csimpánz (Pan troglodytes)

Törpecsimpánz (Pan paniscus)



Carnivora - Ragadozók

Canidae
Kutyafélék

Farkas (Canis lupus)

Pit bull terrier, valamint annak valamennyi egyede és keveréke, 
melyet veszélyes ebnek minősítettek

Ursidae
Medvefélék Valamennyi faj (Ursidae spp.)

Mustelidae
Menyétfélék

Rozsomák (Gulo gulo)

Hyaenidae
Hiénafélék

Valamennyi faj (Hyaenidae spp.)



Felidae
Macskafélék

Oroszlán (Panthera leo)
Tigris (Panthera tigris)
Jaguár (Panthera onca)

Leopárd (Panthera pardus)
Hópárduc (Uncia uncia)

Ködfoltos párduc (Neofelis nebulosus)
Gepárd (Acionyx jubatus)

Hiúz (Lynx lynx)
Karakál (Caracal caracal)



Probosciea - Ormányosok

Elaphantidae
Elefántfélék

Afrikai elefánt (Loxodonta africana)
Ázsiai elefánt (Elephas maximus)



Perissodactyla - Páratlanujjú patások

Rhinocerotidae
Orrszarvúfélék

Valamennyi faj (Rhinocerotidae spp.)

Equidae
Lófélék

Valamennyi faj (Equidae spp.), kivéve a 
háziasítottakat



Artiodactyla - Párosujjú patások

Hippopotamidae
Vízilófélék

Nílusi víziló (Hippopotamus amphibius)

Bovidae
Marhafélék

Vízibivaly (Bubalus bubalis)
Mindoro-bivaly (Bubalus mindorensis)

Anoák összes faja (Anos spp.)
Kafferbivaly (Syncerus caffer)

Banteng (Bos javanicus)
Gaur (Bos gaurus)

Kouprey (Bos sauvelii)
Vad jak (Bos mutus)

Amerikai bölény (Bison bison)
Európai bölény (Bison bonasus)



AVES - MADARAK

Struthioniformes - Stuccalkatúak

Struthionidae
Struccfélék

Strucc (Struthio camelus)

Casuaridae
Kazuárfélék

Valamennyi faj (Casuaridae spp.)

Dromaiidae
Emufélék

Emu (Dromaius novaehollandiae)



Falconiformes - Sólyomalkatúak

Cathartidae
Újvilági keselyűk

Valamennyi faj (Cathartidae spp.)

Accipitridae
Vágómadárfélék

Hárpia (Harpia harpyia)
Majomevő sas (Pithecophaga jefferyi)

Rétisasok (Haliaetus spp.)
Valódi sasok (Aquila spp.)



Strigiformes - Bagolyalkatúak

Strigidae
Bagolyfélék

Uhuk összes faja (Bubo spp.)
Hóbagoly (Nyctea scandiaca)

Szakállas bagoly (Strix nebularia)
Urali bagoly (Strix uralensis)



REPTILIA - HÜLLŐK

Testudinata - Teknősök

Chelidridae
Aligátorteknős-félék

Aligátorteknős (Chelydra serpentina)
Keselyűteknős (Macroclemys temmincki)

Crocodylia - Krokodilok

Valamennyi faj (Crocodylia spp.)



Squamata - Pikkelyes hüllők

Helodermatidae
Mérgesgyík-félék

Valamennyi faj (Helodermatidae spp.)

Varanidae
Varánuszfélék

Komodói varánusz (Varanus komodoensis)
Bengálvaránusz (Varanus bengalensis)

Óriásvaránusz (Varanus giganteus)
Nílusi varánusz (Varanus niloticus)

Pápua-varánusz (Varanus salvadorii)
Szalagos varánusz (Varanus salvator)



Boidae
Óriáskígyók

Boa (Boa constrictor)
Anakonda (Eunectes murinus)
Tigrispiton (Python molurus)

Kockáspiton (Python reticulatus)
Sziklapiton (Python sebae)

Ametiszt kígyó (Liasis amethistinus)



Colubridae
Siklófélék

Atractaspis spp. (valamennyi faj)
Balanophis spp. (valamennyi faj)
Dispholidus spp. (valamennyi faj)
Rabdophis spp. (valamennyi faj)

Thelotornis spp. nemek összes faja(i)



Elapidae
Mérgessikló-félék

Valamennyi faj (Elapidae spp.)

Hydrophiidae
Tengerikígyó-félék

Valamennyi faj (Hydrophiidae spp.)

Laticaudidae
Laposfarkú tengerikígyó-félék

Valamennyi faj (Laticaudidae spp.)

Viperidae
Viperafélék

Valamennyi faj (Viperidae spp.)

Crotaliidae
Csörgőkígyófélék

Valamennyi faj (Crotaliidae spp.)



CHELICERATA - CSÁPRÁGÓSOK

Arachnida - Pókok

Theridiidae
Gömbhasú pókok

Latrodectus nem összes faja
(Latrodectus spp.)

Ctenidae
Fésűspók-félék
Valamennyi faj
(Ctenidae spp.)



Scorpiones - Skorpiók

Valamennyi faj
(Scorpiones spp.)

MYRIAPODA - SOKLÁBÚAK

Chilopoda - Százlábúak

Scolopendridae
Valódi szkolopendra-félék

Valamennyi faj
(Scolopendridae spp.)



1. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez
Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára 

ökológiai szempontból veszélyes fajok
A. Halak

1. Amurgéb (Perccottus glehni),
2. Kígyófejû halak (Channa spp., Parachanna spp.) összes 

faja,
B. Kétéltûek

1. Amerikai ökörbéka (Rana catesbeiana),
2. Keleti unka (Bombina orientalis),



C. Hüllők
1. Aligátorteknős (Macroclemmys temminckii)

2. Díszes ékszerteknős (Chrysemys picta)
3. Keselyűteknős (Chelydra serpentina)

4. Vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans) 
– a 15 cm-nél kisebb páncélhosszúságú példányok

D. Madarak
Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis)



E. Emlősök
1. Amerikai nyérc (Mustela vison)

2. Észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor)
3. Kanadai hód (Castor canadensis)

4. Kanadai vörösmókus (Tamiasciurus hudsonicus)
5. Közönséges szkunk (Mephitis mephitis)
6. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)

7. Nutria (Myocastor coypus)
8. Szürke mókus (Sciurus carolinensis)



Marás esetén fontos ismerni az adott faj mérgének 
típusát. Ezek a különböző csoportoknál a 
következők lehetnek:
 Álsiklók (Boiginae): A legismertebb ide tartozó 

nemek a következők: Dispholidus, Macroprotodon, 
Malpolon, Telescopus, Thelotornis stb. A két, már 
említett fajnál (a boomslang, Dispholidus typus és a 
madarászsikló, Thelotornis kirtlandi) a méreg 
véralvadási zavarokat okoz, aminek a következtében 
fellépő külső és belső vérzések okozzák a halált.



 Mérgessiklók (Elapidae): A legismertebb ide tartozó genusok a 
következők: Aspidelaps, Bungarus, Dendroaspis, Micrurus, 
Naja, valamint az Ausztráliában honos, szárazföldön élő 
mérgeskígyófajok. Mérgük elsősorban az idegeket és a szív 
ingerület rendszerét károsítja, ellenben például egyes 
kobrafajok mérge a vért, és a szöveteket károsító toxinokat 
(necrotoxin) is tartalmaz. Érdekes azonban, hogy az ebbe a 
csoportba tartozó számos faj mérge fájdalomcsillapítót is 
tartalmaz, ezért maga a marás nem fájdalmas. A Naja- és a 
Bungarus-fajok marás esetén nem engedik el a megmart 
végtagot és szintén nem árt tudni, hogy a Naja- és 
Haemachatus-fajok erős zaklatás esetén akár halottnak is 
tetethetik magukat, majd hirtelen „feltámadva” gyorsan 
marhatnak. Egyes kobrafajok a mérget szembe is köphetik.



Naja mosambica



Naja-köpet



 Tengeri kígyók (Hydrophidae): Ide tartoznak a 
Laticauda, Hydrophis stb. Ezeknek a fajoknak a 
mérge főképp neurotoxin, amely végtagmerevséget, 
bénulást és izomfájdalmakat okoz. Marásuk igen 
veszélyes (ezek közé tartozik a világ legerősebb 
mérgű faja is), azonban nagyon ritkán marnak és 
szerencsére Magyarországon jogszabály tiltja a 
behozatalukat, ezért nálunk nem kell velük számolni.



 Valódi viperák (Viperidae): Ide sorolandók az Atheris, Bitis, 
Cerastes, Echis, Daboia, Macrovipera, Vipera stb. nemek. 
Mérgük főképp necrotoxinokat tartalmaz. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy mint mindenhol, itt is vannak kivételek, így pl. a 
gaboni vipera (Bitis gabonica) mérge erős neurotoxinokat is 
tartalmaz. Hasonló példa azonban a láncos vipera (Daboia 
russelli) két alfajának eltérő mérge is. A Sri Lankán élő 
pulchellus alfaj mérge neurotoxinokat is tartalmaz, míg a 
Tajvanon élő formosensis toxinja hematotoxin. Hasonlóan 
fontos tudnunk, hogy a hazánkban is élő keresztes vipera 
(Vipera berus) mérge is különböző, mert míg az ország 
északkeleti részén előforduló törzsalak csupán hematotoxinnal 
bír, addig bosniensis alfaj mérge, amely Délnyugat-
Magyarországon fordul elő, neurotoxikus faktorokat is 
tartalmaz. 



Vipera russelli siamensis



Bitis arietans



 Gödörkésarcú viperák (Crotalidae): Ide tartoznak az 
Agkistrodon, Bothrops, Crotalus, Gloydius, Sistrurus, 
Trimeresurus genusok fajai. Mérgük általában az előzőhöz 
hasonlóan a vérre és a sejtekre hat, azonban itt is vannak 
kivételek. Így pl. a Crotalus scutullutus-nak is erős 
neurotoxinja van, míg a C. durissus egyes formáinak mérge – 
a faj hatalmas elterjedése miatt, amely Mexikótól Argentínáig 
tart – szintén neurotoxikus faktorokat tartalmaz. Azonban ha a 
csörgőkígyókról beszélünk, akkor fontos megjegyezni, hogy 
ezek a fajok egy úgynevezett "gödörszervvel" is 
rendelkeznek, amely a hőmérséklet-különbségek érzékelésre 
szolgál, és amely jól láthatóan a kígyók szeme előtt 
helyezkedik el. Jellemző ennek a vadászatnál jelentős 
előnyöket nyújtó szervnek a kifinomultságára, hogy már a 
0,003°C fokos különbséget is képes érzékelni.



Trimeresurus hageni



Calloselasma rhodostoma 



Elsősegélynyújtás
 Egy mérgeskígyó harapása esetén a beteget mindenekelőtt 

meg kell nyugtatni, hogy jó esélye van a marás túlélésre és a 
teljes gyógyulásra. Fontos tudni, hogy a marások jó része 
nem jár mérgezéssel, de az ijedtségbe bele lehet halni.

 A sérültet árnyékba és nyugalomba kell helyezni (lehetőleg 
lefektetni), mert minden gyors mozgás, mint pl. a 
kerékpározás, futás, stb. gyorsítja méreg szétterjedését. 

 A seb bemetszésének és kivéreztetésének csak röviddel a 
marás után van értelme. Fontos azonban a tudnunk, hogy 
csak a test vagy testrész hosszanti tengelyére merőlegesen 
ejthetünk vágást, mert keresztirányban átvághatjuk az ereket, 
izmokat, és idegeket, aminek maradandó következményei 
lehetnek. 



 Korábban ajánlották a végtag szorítókötéssel való elszorítását 
is, de ezt a módszert ma már elvetik. 

 A sérült végtagot érdemes sínbe tenni és amennyiben a kart 
érte a harapás, akkor azt a nyakba felkötni. 

 A sérülttel tilos alkoholt vagy kávét itatni, mert az előbbi 
fölöslegesen terheli a szervezetet, az utóbbi, pedig 
felgyorsítja vérkeringést és egyben a méreg szétterjedését is. 
Vizet és gyümölcslevet ellenben adhatunk a betegnek. 

 Amennyiben hatásos kígyómarás elleni szérum a 
rendelkezésre áll egy mérgeskígyó marása után, azt csak 
orvos adhatja be, mert a ló vérsavóból készülő ellenanyagok 
igen hamar allergiás tüneteket okozhatnak, amelyek nagyon 
rövid időn belül életveszélyesek is lehetnek (anafilaxiás sokk). 

 A legfontosabb teendő, hogy gondoskodni kell a beteg 
orvoshoz való eljuttatásáról, vagy az orvos értesítéséről.



Elsősegélydoboz és más felszerelések
 Mind a tartóknak, mind a tenyésztőknek és 

kerekedőknek ajánlatos egy elsősegély dobozt 
rendszeresíteni, amelyben elsősorban kötözőszerek, 
fertőtlenítők, gumicsövet (a nagyobb vérzések 
elszorításhoz) ajánlatos tartani.

 Azokon a helyeken, ahol mérgeskígyókat tartanak a 
jogszabály is előírja, hogy szérum álljon 
rendelkezésre.

 A mérgeskígyók tartóinál ajánlott egy raszter-lövő és 
egy méregkiszívó készüléket rendszeresíteni.



Köszönöm a figyelmet!
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