Víziteknősök betegségei
A vízi teknősök közül a leggyakrabban a vörösfülű ékszerteknőst
tartják, de manapság sok olyan változat is kereskedelmi forgalomba
került, amelyek bizony kuriózumnak számítanak. Ezeknek a
példányoknak bizony elég borsos ára van, ezért nem árt tisztában lenni
néhány
alapvető
problémával,
ami
állataink
egészségét
veszélyeztetheti.
A legfontosabb dolog, hogy még időben ismerjük fel a
betegséget, mert ilyenkor eredményesebben tudunk ellene küzdeni. Ha
a teknősünk néhány jelzését nem tudjuk helyesen értelmezni, akkor
arra állatunk élete is rámehet.
A leggyakoribbak a hiánybetegségek. Ellenük úgy lehet a
leghatásosabban harcolni, ha megelőzzük. A kálcium, és a D-vitamin
hiány tünete a puha páncél. A teknősök többsége sajnos még mindig
emiatt a banális betegség miatt pusztul el. A betegség kialakulásának
egyik oka, ha csak parizerrel etetjük kedvenceinket, aminek alacsony
kálcium, és magas tartósítószertartalma kifejezetten káros hatással van
állataink egészségére. Ilyenkor a páncél vagy könnyen, ujjbeggyel is
benyomható, vagy már eleve homorú. Megelőzésre célszerű nagyobb
mennyiségű páncélerősítőt és vitamint adni a kis kedvencnek, nehogy
súlyosabb tünetek lépjenek fel. Ha már fennáll a probléma, akkor
mindenképpen forduljunk állatorvoshoz, aki kálcium injekció kúrát,
valamint D3-vitamint ad a kis betegnek. A napoztatás is elősegíti a Dvitamin képződését, de a napoztatással vigyázzunk, nehogy állataink
az árnyék hiánya, és a tűző nap miatt hőgutát kapjanak, és
elpusztuljanak, valamint nehogy macska, kutya, vagy ragadozómadár
őket elvigye.
Mivel az ékszerteknősök nagyon mohók, ezért az éhségükből
fakadóan minden ehetőt „megtámadnak”, de ahogy kezdenek eltelni,
egyre válogatósabbakká válnak. A kálciumpor adását könnyen
kiválthatjuk élő, vagy fagyasztott hal (sneci) adásával, mivel a hal
szálkái tartalmaznak kálciumot.
A másik viszonylag gyakran előforduló betegség a
tüdőgyulladás. Ezt onnan vehetjük könnyen észre, hogy teknősünk
tartósan ferdén úszik, mivel a hörgőkben gyulladásos izzadmány van,

ami nehezebb az egészséges hörgőkben lévő levegőnél. Ezt a
betegséget általában a víz fűtőszállal történő felmelegítésével, , vagy
infralámpa használatával tudjuk megszüntetni.
Előrehaladott
tüdőgyulladás esetén előfordulhat, hogy a teknős szemei könnyeznek,
orrából váladék szivárog. Ebben az esetben már csak az antibiotikum
segíthet, ekkor már mindenképpen kérjünk állatorvosi segítséget!
A teknősöknél néha hasmenés vagy ahhoz hasonló emésztési
zavar fordulhat elő. Ezt általában a rossz étrendre lehet visszavezetni.
Ilyenkor az ételbe kevert széntabletták jó szolgálatot tehetnek.
Teknősünket a lehető legritkábban vegyük a kezünkbe, mivel ezt
ők stresszként élik meg. Laikusként nem tudunk sok mindent
megállapítani abból, hogy ha a kezünkben van (néhány kivételes
esettől eltekintve), ráadásul még a haldokló teknős is tud nagyon
fürgén mozogni, ha megzavarják, vagy lerakjuk a földre. Ez azonban
inkább egy menekülés, mint az egészség jele.
A fent leírt betegségek megelőzése érdekében mindenképpen
tájékozódjunk az adott faj/fajta igényeiről és szokásairól az interneten,
a
megfelelő
szakkönyvekben,
vagy
kérjünk
segítséget
állatorvosunktól.
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