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Què és una tortuga russa? 
La tortuga asiàtica, de Horsfield o tortuga de 
l’estepa és un rèptil de la família Testudinidae 
que es troba per les estepes del sud de Rússia, 
Afganistan, Xina i Pakistan.  

Depenent de la seva procedència el seu 
aspecte físic pot canviar, però les 
característiques principals són una closca 
rodona i llisa de color marró amb tonalitats 
ocres i oliva. Els escuts del centre es tenyeixen 
de color negre i els del plastró són negres 
amb vores clares. L’àpex de la cua acaba en 
un esperó corni, més petit que el de la tortuga 
mediterrània (Testudo Hermanni), i la placa 
supracaudal està unida. 

Té quatre ungles molt fortes a cada pota, això 
la diferencia de les altres espècies que 
normalment en tenen cinc. 
Les femelles poden arribar a mesurar 20cm, 
els mascles 18. 
La tortuga Horsfield pot viure de 25 a 40 anys 
en el seu hàbitat, que es caracteritza per un 
clima molt dur, en captivitat pot arribar a viure 
fins a 100 anys si les condicions són molt 
favorables.  
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On viuen? !
Aquestes tortugues s’adapten molt bé al clima 
mediterrani sempre i quant superin els 2 anys. 
Si la tenim a fora li haurem de posar com a 
mínim 15 cm de substrat de coco perquè a les 
èpoques de fred es pugui amagar i 
resguardar-se també de la calor, si li posem 
una caseta molt millor.! 
Haurem de tancar la zona on velem que es 
mogui amb balles bastant fondes, sino, farà un 
forat sota terra i ens desapareixerà.   
Tot i que el més 
adient és tenir-la 
en un terrari d’uns 
2m de llarg x 1m 
d’ample x 75cm 
d’altura, 
aproximadament. 
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’infrarrojos i un fluorescent UVA 
que l’ajudarà a sintetitzar les vitamines D3, D2 
i el calci que li proporcionem amb la dieta. 
Coma  base del terrari hi posarem, per 
exemple, substrat de coco o cànem, uns 15cm 
de gruix per si volen enterrar-se. El decorarem 
amb roques, troncs i alguna planta artificial. 
Hi posarem un bol planer amb aigua però 
vigilant que no hi hagi molta humitat. 

 

Què mengen? 
Són tortugues purament vegetarianes, 
s’alimenten de flors i herbes. A casa li hem de 
proporcionar una dieta el més variada possible 
donant-li 
plantes 
silvestres com 
la dent de lleó, 
trebols, 
milfulles, 
lligabosc, 
romaní, fulles 
de morera, 
sàlvia, cards i 
també userda. També li oferirem hortalisses 
com la col, espinacs, bròquil... però poca 
quantitat, ja que aquestes porten massa 
proteïnes. La fruita evitarem donar-n’hi ja que 
porta poca fibra i massa sucre.! 
És necessari que els hi afegim un suplement 
de calci a l’aliment per enfortir els seus ossos i 
la closca. 
L’aigua, no més de 10cm de profunditat, li 
haurem de renovar cada dia. 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir una tortuga russa, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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Una closca sense protuberàncies ni 
irregularitats  indicarà que li estem donant una 
bona alimentació. 
Si veiem que les escates estan punxegudes i 
estirades a les sutures, haurem de modificar-li 
la dieta. 

 
Com es reprodueixen? 
Immediatament desprès de despertar-se de la 
hivernació, el mascle començarà la persecució 
de la femella, li mossegarà les potes i li 
colpejarà la closca.!  Les tortugues russes 
femelles poden conservar l’esperma en un 
òrgan de l’oviducte i pot tardar fins a quatre 

anys a concebre 
desprès de la 
primera còpula. 
En estat silvestre, 
els mascles 
assoleixen la 
maduresa sexual 
en arribar als 6-7 
anys, mentre que 
les femelles 

necessiten entre 2 i 3 anys més. El nombre 
d’ous dependrà de la mesura de l’exemplar, 
però seran entre quatre i vuit. La incubació 
dura uns tres mesos i les cries poden estar fins 
a 48 hores per desfer-se del sac vitel·lí i sortir 
de l’ou. 

 
Com s’han de netejar? 
Un cop a la setmana traurem tot el substrat 
del terrari i el netejarem amb aigua ben 

calenta, terra i vidres. Sobretot sense utilitzar 
cap producte químic. 
Després li posarem substrat net i la decoració 
que haurem netejat prèviament. 
Diàriament retirarem els excrements i restes 
de menjar. 
Com ja hem comentat, també netejarem la 
closca de la nostre tortuga amb un raspall. 

 

Com s’han de tractar? ! 
Són tortugues molt pacífiques i amb el temps 
s’acostumen a menjar de la mà.  
Hem de netejar-li la closca  amb un raspall per 
treure-li la brutícia. 
Recordem que les tortugues tenen els 
pulmons a la part de dalt, i mai les hem de 
posar panxa enlaire ja que es podrien ofegar. 
Mai les agafarem de les potes, la cua o el cap, 
sempre per la closca. 
 

Atenció veterinària: 
És important portar cada 6 mesos una mostra 
de femtes al veterinari per fer una analítica i, si 
cal, desparasitar.  
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COM TENIR CURA DE LA 
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