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TEDD
• hazánk egyetlen ősho-

nos  teknőse, természe-
tes élőhelyén figyeld 
meg és vigyázz rá!

• a forgalmas úttesten 
cammogó teknőst 
vidd a legközelebbi 
természetes élőhelyre

• ha észleled a fajt, 
jelentsd be interne-
tes felületen
(pl.  www.vadonleso.hu)

NE TEDD
• nem szabad haza-

vinni, otthon tartani
• a természetben élő 

teknősöket nem 
szabad piszkálni, 
zavarni

• nem szabad élő-
helyét szennyezni, 
károsítani

Védett, közösségi jelentőségű faj,
pénzben kifejezett értéke 50 000 Ft TEDD

• már meglévő tek-
nősödet biztonsá-
gos, zárt helyen 
tartsd

• ha természetben 
észleled, értesítsd a 
legközelebbi nemzeti 
park igazgatóságot

• ha meglévő teknő-
södet nem tudod 
tovább tartani, vidd 
olyan intézménybe, 
ahol befogadják 

NE TEDD
• tilos szabadon en-

gedni
• tilos megvásárolni, 

árusítani
• nem szabad a kert-

ben, kerti tóban, 
vagy egyéb olyan 
helyen tartani, 
ahonnan elszökhet

Az Európai Unió területén veszélyt jelentő 
idegenhonos inváziós faj

TEDD
• mielőtt megvásá-

rolod, tájékozódj az 
igényeiről, gondold 
át, hogy tudsz-e neki 
megfelelő körülmé-
nyeket biztosítani akár 
több évtizeden át

• számolj azzal, hogy a 
fiatalon vásárolt pici 
teknős idővel megnő 
és ezzel a helyigénye 
is változik

• biztonságos, zárt 
helyen tartsd

NE TEDD
• nem szabad sza-

badon engedni
• ne tartsd kertitóban 

vagy olyan helyen, 
ahonnan elszökhet

• nem szabad a kör-
nyezeti igényeitől 
(szabályozott hő-
mérséklet, napozó-
helyek, lámpa, vál-
tozatos, vitamindús 
étrend) eltérő viszo-
nyok között tartani

Leggyakrabban tartott,
széles körben árusított teknős

TEDD
• ha városban, ter-

mészetben észle-
led, értesítsd a leg-
közelebbi nemzeti 
park igazgatóságot 
vagy természetvé-
delmi hatóságot

• állatkertekben – kellő 
távolságból – megfi-
gyelheted

NE TEDD
• tilos otthon tartani
• tilos megvásárolni, 

árusítani
• ha állatkertben 

találkozol vele ne 
nyúlj hozzá, ne pisz-
káld

Különösen veszélyes állatfaj,
idegenhonos inváziós faj

TEDD
• mielőtt megvásá-

rolod, tájékozódj az 
igényeiről, gondold 
át, hogy tudsz-e neki 
megfelelő körülmé-
nyeket biztosítani akár 
több évtizeden át

• csak CITES engedéllyel 
vagy EU bizonylattal ren-
delkező teknőst vásárolj

• biztonságos, zárt helyen 
tartsd, a kifutóban tar-
tott teknősök szökésé-
nek megakadályozá-
sára különösen ügyelj

NE TEDD
• ha eredeti élőhelyén, 

mediterrán területen 
járva találkozol vele, 
tilos a talált egyede-
ket hazavinni

• tilos a természetben 
befogott egyedeket 
megvásárolni, árusítani

• nem szabad a kör-
nyezeti igényeitől 
(teleltetés, napozó-
helyek, lámpa, vál-
tozatos, vitamindús 
étrend) eltérő viszo-
nyok között tartani

A Washingtoni Egyezmény (CITES)
II. függelékén (EU A mellékletén) szereplő faj

A teknősök tartására vonatkozó szabályozás rövid magyarázata:
 § Védett faj: hazánkban természetvédelmi oltalom alatt álló faj
 § Közösségi jelentőségű faj: A természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló (92/43/EGK) irányelv mellékletén szereplő, uniós szinten védett faj
 § A Washingtoni Egyezmény (CITES) II. függelékén (EU A mellékletén) szereplő faj: nagymér-
tékű kereskedelme miatt természetes élőhelyén veszélyeztetetté vált, csak CITES engedély-
lyel vagy EU bizonylattal árusítható fajok
 § Különösen veszélyes állatfaj: kizárólag állatkertben, szigorú követelmények betartása mel-
lett tartható, emberre veszélyt jelentő faj
 § Az Európai Unió területén veszélyt jelentő idegenhonos inváziós faj: Európa természeti érté-
keit veszélyeztető özönfaj, melynek tartását és kereskedelmét az Unió szigorúan korlátozza
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