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Què és una tortuga Sulcata? 
La tortuga Geochelone Sulcata és un rèptil 
originari del desert del Sàhara i Saher, nord-
africà, també es coneix com Tortuga 
d’esperons africana.  

Actualment està 
en perill d’extinció 
al seu país degut 
al procés 
d’urbanització i 
per la seva carn. 
És la tortuga més 
gran del món i la 
primera del 
continent africà. 

Viuen sobretot en zones àrides i seques però 
també les podem trobar en boscos d’acàcies i 
sabanes on fan caus sota terra per protegir-se 
del sol i la calor. Els mascles poden arribar a 
mesurar un metre de llarg, les femelles uns 
80cm. En llibertat poden arribar a viure fins a 
150 anys, en captivitat, si estan en molt bones 
condicions poden arribar als 100. 
Tenen les extremitats molt fortes i robustes 
per poder aguantar tot el seu pes i les ungles 
llargues i dures per poder excavar bé. 
Una de les principals característiques 
d’aquestes tortugues són els espolons que 

tenen a les potes i a tot el contorn de la 
closca. Són de caràcter pacífic i amigable. 
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On viuen? !
Aquestes tortugues s’adapten molt bé al clima 
mediterrani sempre i quant superi els 2 anys 
d’edat. Si la tenim a fora li haurem de posar 
com a mínim 15cm de substrat de coco perquè 
a les èpoques de fred pugui amagar-se i 
resguardar-se de la calor, si li posem una 
caseta molt millor. Haurem de tancar la zona 
on velem que es mogui amb balles bastant 
fondes, si no, farà un forat sota terra i ens 
desapareixerà. 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’infrarojos 
i un fluorescent UVA que l’ajudarà a sintetitzar 
les vitamines D3, D2 i el calci que li 
proporcionem amb la dieta.  
A la 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 renova cada dia. 
Una closca llisa i ovalada 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. 
 

 
 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir una tortuga Sulcata, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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Com es reprodueixen? 
Les tortugues Geochelone Sulcata assoleixen 
la maduresa sexual quan la closca mesura 
entre 35 i 40cm, que sol ser entre els 8 i 9 
anys de vida. El mascle té la cua més llarga i 
gruixuda i la 
panxa corbada 
cap endins, per 
poder pujar a 
sobre la femella, 
que és més 
petita.  
L’aparellament 
es realitza 
després de les pluges de la primavera i en 
aquesta època estan especialment agressives. 
A la tardor, les femelles començaran a fer caus 
de fins a 60cm de diàmetre i d’entre 10 i 15cm 
de profunditat per dipositar els ous que 
eclosionaran  entre 85 i 170 dies després. 
Poden fer fins a 6 postes a l’any amb una 
mitjana de 15 ous per posta. Els ous s’han 
d’incubar entre 28 i 30 graus i necessiten una 
humitat del 50%. Les tortugues naixeran amb 
uns 4 – 6cm de llarg i un pes aproximat de 25 
grams. 

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, prèviament 
netejada. 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.  
De tant en tant li hem de netejar 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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