
                         Az Európai szárazföldi teknősök teleltetése 

 
 
Az európai szárazföldi teknősök eredeti élőhelyükön október végétől-március végéig, 
április elejéig nyugalmi telelésre vonulnak. Ebben az időszakban nem táplálkoznak, 
nem mozognak, úgynevezett „torpor” – hibernált állapotban vészelik át a nekik 
kedvezőtlen időszakot. 
A mi szélességi fokunkon kedvezőtlenebbek a benapozott órák és meleg napok 
száma, ezért kint tartott állataink már korábban abbahagyhatják táplálkozásukat és 
készülnek a hosszú alvásra. 
Kulcsfontosságú, hogy a telelés előtt már 2 -3 héttel ne etessünk- különösen magas 
cukortartalmú gyümölcsöket ne! Inni még ihat a teknős.  
Kapcsoljuk ki a világítást, fűtést, majd néhány nap múlva folytassuk a további 
fokozatos lehűtést.  
Ha már kiürítette az utolsó táplálékát,(a terráriumban, melegen tartott teki) először 
vigyük köztes hőmérsékletű helységbe 13- C. fok körüli hőmérsékletre 7-10 napig, 
utána mehet a végleges telelő helyére. 
Az ideális hőfok 5-6 Celsius fok, magas 80-90 fokos páratartalom – ideális esetben 
borospince, vízóraakna, kültéri verem fagyhatár alá ásva, ha ezekre nincs lehetőség, 
akkor hűtő… 
A telelő láda alját vastagon terítsük be előzetesen jól beáztatott agyaggolyó-
granulátummal (növényeknél használják, ez fokozatosan fogja magából kiereszteni a 
vízpárát) ezzel elejét vehetjük, hogy teknősünk a bőrén keresztül túl sok nedvességet 
veszítsen és kiszáradjon. 
Erre helyezzünk 30-40 cm falevelet,(ha lehetőség van rá bükkfalevelet, mert 
legkisebb a csersav tartalma) illetve szalmát, esetleg e kettő keverékét és e közé 
helyezzük a teknőst. 3 hetenként kézi permetezővel könnyedén permetezzünk vizet a 
telelődobozba. 
Amennyiben kültéren teleltetünk, vigyázzunk, hogy ezt talajvízmentes helyen tegyük, 
a földbe helyezett ládát vastagon fedjük szalmával. A ládának szellőznie kell, de a 
szellőzőlukaknak kisebbeknek kel lenni annál, hogy patkány-egér átférjen rajtuk. Ez 
valós veszély, sajnos több szabadban teleltetett állat lelte így halálát (patkányok 
végeztek velük). 
Hasonló módon, csak kisebb méretekben lehet hűtőben is teleltetni, itt ajánlatos 2-3 
naponként néhány másodpercre a hűtőt kiszellőztetni, ennél mesterségesen kell a 
levegő páratartalmát magasan tartanunk például az ajtóba helyezett félbevágott PET 
– palackokba töltött vízzel. 
Nagyon fontos, hogy sose menjen le a tárolási hely hőmérséklete fagypont alá, mert 
az állat elpusztul! Ugyanennyire veszélyes, ha tartósan 8 fok fölé megy a 
hőmérséklet. Az ideális teleltetés hossza 3-4 hónap körül van (a szakirodalom 
szerint). 
Tavasszal, március végén, április elején ellenőrizzük teknősünk állapotát, és ha kint 
már elmúltak a talaj menti fagyok ébresszük fordított protokoll szerint. A már felébredt 
állatokat langyos fürdőben ihatnak (csak 2-3 cm mély vízben) néhány napig ismét 
zsilipeljük10 - 13 fokos helységben, aztán ki, illetve bekerülhet szokásos tartózkodási 
helyére. 
A túl hosszan, vagy nem megfelelő módon teleltetett teknősök életben maradási 
esélyei rosszak.  
Ha az ébredés után néhány napon belül nem kezd el táplálkozni, szak – 
állatorvoshoz kell vinni. 


