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Què és una tortuga d’aigua? 

Fins fa pocs 
anys es 
podia trobar 
a les 
botigues la 

Trachemys 
scripta però 

actualment  
aquesta 

espècie es 
considera 

invasora i està prohibida la seva 
comercialització. 
Actualment la que podem trobar més sovint 
és la Chynemis reevessi. És una tortuga semi 
aquàtica que es coneix també per Tortuga 
crestada xina. És originària de Xina i Taiwan i 
en llibertat viu en zones pantanoses, estancs, 
arrossars, llacs, canals i rius de poca corrent. 
Són de caràcter tranquil i dòcil. Acostumen a 
tenir la closca de 
color 
xocolata/marró i 
predomina una 
cresta central i 
una lateral a 
cada costat que 
s’aniran 

suavitzant a mesura que vagi creixent. El 
plastró té quatre línies horitzontals i una 
vertical al centre amb 
tonalitats de beix, groc negre 
o marró fosc. La pell va de 
verd fosc a marró  amb 
taques grogues al cap i una 
cua més llarga que altres 
espècies. 
Els mascles adults (12cm) són 
més petits que les femelles (18-20cm)  
També podem trobar Ocadia sinensis 
(extremitats i cap amb ratlles verdoses i 
grogues i fins a 24cm en l’adult) o Pseudemys 
peninsularis com a espècies més comuns (més 
semblant a la Thachemys). 

!
On viuen? !
Una tortuga adulta pot viure en  un estany de 
jardí o en una tortuguera de mínim 
100x40x30cm amb diferents nivells per poder 
nedar i sortir a la zona seca.  

Quan son molt petites poden començar amb 
una tortuguera amb una zona seca i 10-20cm 
perquè puguin nedar. 
Per passar-la a un estany hem d’esperar que 
tingui com a mínim 10cm de longitud i que 

hagi passat com a mínim un hivern dins de 
casa. Si son grans i tenen suficients reserves i 
no estan incubant cap malaltia poden hivernar 
(5-10ºC)  i 
despertar 
quan torni el 
bon temps.  
També és molt 
important la 
temperatura 
que ha de ser 
neta i d’uns 28-30ºC. Aquesta temperatura 
l’aconseguirem amb un escalfador d’aquari i si 
no volem canviar l’aigua cada dia o cada dos 
dies posarem un filtre potent (el doble dels 
litres de la tortuguera). 
Un altre element imprescindible son els rajos 
UV per absorbir el calç i la vitamina D. Si no li 
podem donar 3-7 hores de llum solar diàries 
sense cap impediment (plàstic/vidre) li 
haurem de posar una llum amb UV 
L’aigua no ha de tenir clor. Les tortugues son 
animals molt sensibles al clor que els pot 
provocar malalties oculars, irritació,...  fins a la 
ceguera que els pot impedir de menjar i 
provocant desnutrició i fins i tot la mort de 
l’animal.   
Per això introduirem un líquid anticlor quan 
fem canvis d’aigua. 
Posarem troncs, rampes, pedres,... per poder 
pujar a la superfície a prendre el sol i una 
pedra de calç de tortugues que els ajuda a 
neutralitzar l’orina i és un complement 
necessari per al bon creixement de la closca. 

 

Què mengen? 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir una tortuga d’aigua, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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L’alimentació ha de ser variada ja que son 
omnívors i sobretot se li ha de donar pinso per 
tortugues. Els hi podem donar gambetes o 
altres peixets però sempre com a extra; com a 
molt un parell de cops per setmana. 
Les cries mengen 2-3 cops al dia, sobretot 
pinso i carn (peix, gall d’indi, pollastre, conill, 
gambes, musclos, insectes,...) Les cries son 
molt carnívores i se’ls hi ha d’anar introduint la 
fruita amb polpa (evitar cítrics i fruites àcides) 
i verdura (evitarem la col) per acostumar-les. 
A partir dels 10cm els hi donarem com a 
màxim un parell de cops per setmana 
Les adultes mengen +/- 3 cops per setmana. 
El pinso ha de 
tenir vitamina A 
o donar-los un 
complement. 
També pot 
menjar carn de 
tot tipus i baix 
en greix, 
enciam, 
tomàquet, 
plantes aquàtiques,... 

 
Com s’han de netejar? 
L’aigua si no té filtre s’ha de canviar gairebé 
cada dia. Si té filtre es canviarà quan es torni 
tèrbola, com a mínim 2 cops al mes. 
S’han de treure les femtes amb un salabret ja 
que a mesura que es van fent grans els filtres 
no les poden absorbir. 
Tot i que les tortugues no es puguin rentar 
amb xampús es important “banyar-les”. Quan 
son petites fregar-les amb una gassa humida 

closca, plastró coll i extremitats, fins i tot una 
passada sota l’aigua de l’aixeta abans de 
tornar-les a posar a la seva tortuguera. Quan 
son més grans es pot fer amb alguna cosa que 
rasqui més (drap, esponja, raspall de dents, ...) 

 

Com s’han de tractar? 

Tot i ser animals dòcils i fàcils de manejar hem 
de vigilar perquè tenen unes ungles fortes i 
ens poden esgarrapar i al ser carnívores i tenir 
la boca molt dura, si ens mosseguen ens 
poden fer mal. És important no jugar a posar 

el dit a la tortuguera"!!
 
Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema o deformació no 
cal dur la nostra tortuga al veterinari, tot i així 
si que és important desparassitar-la cada 6 
mesos. Per això és necessari pesar el nostre 
animal i portar una mostra de femta a la 
clínica perquè la puguin analitzar. 
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