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Què és una Tortuga Pardalis? 
La tortuga Pardalis és un rèptil de la família 
Geochelone, que significa tortuga de terra en 
grec. És la segona espècie més gran d’Àfrica, i 
la trobarem al sud del continent en zones 
semiàrides, sabanes i zones costaneres.! 

Un exemplar adult por arribar a mesurar 60 
cm i pesar 35 kg, tot i que tant la mida com el 
color i pes poden variar segons l’origen 
geogràfic. 
El patró típic presenta un fons groguenc amb 
taques negres distribuïdes de forma irregular 
que, amb l’edat, poden arribar a desaparèixer. 
D’aquí li ve el nom Pardalis (lleopard).  
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On viuen? !
Necessitarem un terrari d’uns 2 m de llarg x 1 
m d’ample x 75cm d’alçada, aproximadament. 
Si tenim jardí, la podrem deixar a fora d’abril a 
setembre, sempre i quan la nostra tortuga 
superi els 2 anys de vida. Si la tenim a 
l’exterior, serà imprescindible que tingui una 
caseta on poder-se resguardar a les hores de 
més calor o fred.! 
La temperatura ideal és de 28ºC. Intentarem 
aconseguir un gradient de 22ºC a la zona 
freda i 31ºC a la zona calenta. Aquesta 
temperatura l’aconseguirem amb una 
bombeta d’infrarojos i un fluorescent UVA que 
l’ajudarà a sintetitzar les vitamines D3, D2 i el 
calci que li proporcionem amb la dieta. 
Com a  base del terrari posarem substrat de 
coco o cànem, uns 10cm de gruix per si volen 
enterrar-se. El decorarem amb roques i troncs. 
També hi posarem un bol planer amb aigua 

però vigilant que no hi hagi molta humitat, ja 
que les Pardalis no toleren una humitat de més 
del 30%. 

 

 
Què mengen? 
Aquesta tortuga és estrictament vegetariana. 
Li oferirem una dieta el més variada possible, 
rica en fibra i baixa en aigua. Donarem userda, 

trèvol, cogombre, tomata, pastanaga, 
espinacs, poma, pera, plàtan, raïm i taronja.  
És molt aconsellable que durant el creixement 
i l’època de reproducció complementem la 
dieta amb pols vitaminada per herbívors. A 
més, les tortugues necessiten molt de calci, 
pel que recomanem donar de tant en tant un 
os de sépia que ella anirà menjant-se a poc a 
poc. 

 
Com es reprodueixen? 
Els mascles assoleixen la maduresa sexual a 
partir dels 5 anys i les 
femelles a partir dels 8. 
Poden realitzar fins a 4 
postes a l’any d’entre 10 i 
15 ous cada una. Haurem 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir una Tortuga Pardalis, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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de preparar un forat amb vermiculita perquè 
la mare dipositi els ous, i al cap 
d’aproximadament 5 mesos naixeran les 
tortuguetes.  Quan neixin, mesuraran entre 4 i 
6 cm i pesaran entre 12 i 24 grams.! 
 
Com s’han de netejar? 
Un cop per setmana traurem tot el substrat 
del terrari i ho netejarem tot amb aigua 
calenta, sense utilitzar cap químic. Desprès ho 
tornem a col·locar tot amb la decoració.  
Diàriament hem de retirar els excrements i 
restes de pell i menjar.! 
 

Com s’han de tractar? 

Són arborícoles i dòcils, i no solen ser 

agressius amb les persones. Només baixen a 

terra per pondre els ous. Els mascles són 

agressius entre ells i més quan és època 

d’aparellament; mostren els seus colors més 

vius per defensar el seu territori. Són de 

moviments lents  i pausats per a poder 

confondre els seus depredadors. 

Atenció veterinària: 
Es recomana desparasitar-los cada 6 mesos. 
Per això haurem de saber el pes de l’animal i 
portar una mostra de femta a la clínica.  Si no 
detectem cap problema no cal dur-les al 
veterinari. 
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