Zasady prawidłowego żywienia
żółwi lądowych

Wstęp
Dieta żółwi lądowych jest tematem bardzo często poruszanym w środowisku hodowców
żółwi. Osoby rozpoczynające przygodę z hodowlą często otrzymują błędne informacje na
temat żywienia, niestety nierzadko od lekarzy weterynarii. Również mnóstwo stron
internetowych, a co więcej – książek dotyczących hodowli żółwi dostępnych w Polsce,
zawiera wiele nieprawidłowych informacji, w księgarniach brakuje natomiast rzetelnych,
polskojęzycznych pozycji. Skutkuje to bardzo często błędami żywieniowymi, niosącymi za
sobą konsekwencje zdrowotne.
Pomimo, że terrarystyka w Polsce coraz bardziej się rozwija, do tej pory spotyka się osoby
nieznające podstawowych zasad hodowli i żywienia żółwi lądowych. Bardzo często słyszy się
zdania: „tak mi poradził lekarz/hodowca”, „tyle lat karmię w ten sposób i żyje”, „bo mój żółw
tak lubi pomidorki”. Wielu osobom niestety nie sposób wytłumaczyć, czym skutkuje
długotrwała zła dieta, wiele na szczęście daje się przekonać do zmiany.
Poniższe opracowanie powstało, aby przynajmniej w małym stopniu wytłumaczyć „co z czym
się je”, a raczej – co i dlaczego powinny jeść nasi podopieczni.

Podstawowe zasady żywienia żółwi lądowych
Naturalność
Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić brzmi: co żółw je na wolności? Jeśli
zapoznamy się z warunkami, w jakich żyją te zwierzęta w naturze, łatwiej będzie nam
zrozumieć, co jest dla nich dobre. Żółwie żyjące dziko nie mają dostępu do bułki, makaronu
czy twarożku, dlaczego więc mają otrzymywać taki pokarm w niewoli? Każdy przyzna, że nie
ma to większego sensu.

Porównanie roślinności różnych środowisk, w których żyją żółwie:
makia śródziemnomorska (po lewej) oraz las Ameryki Południowej

Żółwie żyjące w różnych warunkach klimatycznych także będą miały inną dietę. Poszczególne
gatunki mają organizmy dostosowane do radzenia sobie z poszczególnym pokarmem. Żółwie
zamieszkujące tereny tropikalne, poza roślinami zielnymi, zjadają także owoce i białko
zwierzęce. Podanie takiego pożywienia gatunkom z terenów suchych może spowodować
poważne problemy zdrowotne (patrz: Składniki pokarmowe w diecie żółwia). Zasada ta
działa również w drugą stronę – gatunki wszystkożerne nie będą prawidłowo się rozwijać na
diecie złożonej wyłącznie z traw i roślin zielnych, ponieważ na drodze ewolucji ich organizmy
dostosowały się do diety z dodatkiem owoców i białka zwierzęcego. Podział najczęściej
hodowanych żółwi lądowych ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu przedstawiony jest
poniżej:
Żółwie roślinożerne:
•
•
•
•

rodzaj Testudo
Geochelone pardalis - żółw lamparci
Geochelone elegans - żółw gwiaździsty
Geochelone sulcata - żółw pustynny

Żółwie wszystkożerne:
•
•
•
•

rodzaj Kinixys
Geochelone carbonaria - żabuti czarny
Geochelone denticulata - żabuti leśny
Indotestudo elongata - żółw żółtogłowy

Różnorodność
Dostępność poszczególnych gatunków
roślin w naturze zmienia się w ciągu
roku. Dotyczy to wszystkich stref
klimatycznych, nawet tropikalnych
(występuje pora deszczowa i sucha).
Dodatkowo, żółwie potrafią wędrować
po dużych powierzchniach, które
porasta wiele gatunków roślin. Z tych
względów, żółwiom w niewoli należy
zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną
Dziko żyjący żółw grecki podczas posiłku
dietę. Dzięki temu dostarczone będą
wszelkie składniki pokarmowe potrzebne do prawidłowego rozwoju.

Dostęp do wody
Wielkim błędem jest stwierdzenie, że żółwie pobierają wodę wyłącznie z pokarmem i nie
potrzebują otrzymywać jej dodatkowo. Wszystkie gatunki zaobserwowane w naturze
poszukują wody z różnych źródeł – pobierają ją na przykład z kałuż lub brzegów strumieni.
Zapotrzebowanie ilościowe zależne jest od gatunku, przykładowo – żółwie stepowe
pobierają wyraźnie mniej wody od żółwi lamparcich czy żabuti. Nie zmienia to faktu, że każdy
z nich powinien mieć do niej stały dostęp. Odwodnienia są dla żółwi niebezpieczne,
szczególnie dla młodych osobników. Niedostateczna ilość wody powoduje koncentrację
kwasu moczowego w pęcherzu, a w efekcie uszkodzenie nerek i skazę moczanową.
Zarówno w terrarium jak i na wybiegu
należy ustawić pojemnik, z którego
zwierzę będzie mogło pobierać wodę.
Woda powinna być przegotowana lub
odstana. Należy wymieniać ją na świeżą
przynajmniej raz dziennie czyszcząc przy
tym pojemnik ciepłą wodą.

Żółw lamparci pijący deszczówkę

Suplementacja
Wapń jest dla żółwi bardzo ważnym składnikiem mineralnym, szczególnie dla osobników
w fazie intensywnego rozwoju oraz samic znoszących jaja. Niestety, nie zawsze jego ilość
dostarczana z pożywieniem jest wystarczająca. Najlepiej oczywiście wybierać rośliny o jak
najwyższym poziomie tego pierwiastka, jednak nie zawsze jest to możliwe. Także gleby,
z których pozyskujemy zielonkę, różnią się od gleb z terenów zamieszkiwanych przez żółwie
w naturze. Ponadto zwierzęta te często czerpią wapń z innych źródeł, obserwowano jak
spożywały fragmenty muszli ślimaków, kości oraz kamienie z zawartością wapnia.
Rozwiązaniem jest w tym wypadku suplementacja wapnia.
Mieszankę do suplementacji stworzyć można samemu wykorzystując takie surowce jak:
•

Sepia – naturalna muszla (szkielet)
mątwy, można ją znaleźć w większości
sklepów zoologicznych, najczęściej
w dziale dla ptaków, pakowaną lub
luzem. Sepię można ścierać lub
podawać w całości – dodatkowo
pomaga ścierać listwę rogową. Sepii nie
należy mylić z wapnem dla zwierząt
(np. w kształcie żółwików), składającym
się w dużej mierze z gipsu oraz często
zawierającym sztuczne dodatki.

Sepia

•

Węglan wapnia (CaCO3) – dostępny w sklepach winiarskich, jako środek spożywczy
do odkwaszania wina lub w aptekach, jako składnik do tworzenia receptur.

•

Skorupki jajek – nie tylko kurzych, ale także kaczych, gęsich czy przepiórczych.
Najlepsze są skorupki ze sprawdzonych, prawdziwie ekologicznych hodowli. W tym
miejscu większość może pomyśleć o ryzyku salmonellozy i próbować wyparzać lub
wygotowywać skorupki. Jest to zabieg szkodliwy dla zawartego w nich wapnia, który
pod wpływem wysokiej temperatury zmienia się w nieprzyswajalny dla organizmu
wapń nieorganiczny. Salmonella rozwija się wewnątrz jaj oraz w produktach
zawierających jaja surowe, dokładnie umyte ciepłą wodą i wysuszone skorupki nie
stanowią dla niej pożywki. Nie ma więc potrzeby wygotowywania lub wyparzania. Tak
przygotowane skorupki mają dość krótką przydatność – około 2 tygodni. Po tym
czasie należy przygotować nowe
•

Muszla ślimaka z rodzaju Achatina

Muszle ostryg, małży i ślimaków lądowych –
zarówno
ślimaków ogrodowych,
jak
i popularnych w hodowlach ślimaków
Achatina spp. Należy je dokładnie umyć oraz
wysuszyć.

•

Ostercal – suplement diety zawierający wapń i witaminę D3, dostępny w aptekach.
Kiedyś używany powszechnie w suplementacji gadów, niestety została podniesiona
zawartość witaminy D3. Z tego względu zaleca się bardzo ostrożne używanie
w mieszankach.

Wszystkie składniki należy sproszkować (muszle i skorupki jaj można zmielić na przykład
w młynku do kawy) i wymieszać, pamiętając, że preparaty zawierające witaminę D3 powinny
stanowić niewielki dodatek.
Pamiętajmy, by unikać suplementów zawierających fosfor. Odpowiednia jego ilość
dostarczana jest w prawidłowej diecie i nie ma potrzeby dodatkowego suplementowania
tego pierwiastka.
Nie powinno się na własną rękę suplementować witamin w czystej postaci, jeśli po
uprzedniej diagnozie nie zalecił tego weterynarz znający się na leczeniu gadów. Prawidłowa
dieta i dostęp do promieni UV oraz źródła ciepła zapewnia odpowiedni poziom witamin
w organizmie. Podawanie preparatów witaminowych bez wyraźnej przyczyny może
prowadzić do hiperwitaminozy. Szczególnie groźne są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.
Nadmiar witaminy A powoduje powstawanie pęcherzy na skórze, odchodzenie skóry od
mięśni, otwarte i wrażliwe na zakażenia rany, a niekiedy schodzenie tarcz rogowych,
natomiast długotrwałe podawanie witaminy D3 może doprowadzić do nadmiernych
zwapnień i kamicy nerkowej. Przy przedawkowaniu witamin dochodzi także do uszkodzeń
wątroby i nerek.

Żółw stepowy jedzący suplement wapniowy w proszku

Składniki pokarmowe w diecie żółwia
Błonnik
Żółwie w naturze pobierają pokarm
o bardzo wysokiej zawartości błonnika –
są to rośliny o jego zawartości powyżej
30% suchej masy. Zbyt niski poziom może
powodować problemy z układem
trawiennym, takie jak biegunki i wzdęcia.
W hodowli poziom błonnika powinien
wynosić przynajmniej około 20%. Aby
temu sprostać, najlepiej wybierać rośliny
starsze mające wyższy poziom włókna niż
młode.

Białko
Ilość białka w pożywieniu musi być
dostosowana do danego gatunku.

Silna deformacja pancerza u żółwia stepowego
karmionego sałatą u owocami

Dieta żółwi typowo roślinożernych powinna być niskobiałkowa oraz nie zawierać dodatków
pochodzenia zwierzęcego. Ich metabolizm nie jest przystosowany do otrzymywania ilości
białka większych, niż w prawidłowej, roślinnej diecie. Nie należy jednak utożsamiać białka
tylko z produktami odzwierzęcymi – jego większe ilości występują także w wielu pokarmach
roślinnych. Przykładem są gatunki roślin
z rodziny bobowatych (Fabaceae), takie jak
groch, fasola, łubin, wyka, lucerna czy
koniczyna. Podawanie ich prowadzi do
nadmiernego otłuszczenia oraz wzrostu
zwierzęcia, deformacji, a także silnego
obciążenia i w efekcie bardzo poważnych
uszkodzeń wątroby nerek.

Deformacja (silne wysklepienie) pancerza
żółwia obrzeżonego spowodowana dietą
wysokobiałkową, ubogą w wapń

Żółwie wszystkożerne w naturze pobierają
większe ilości białka, dlatego nie jest
zabronione, a wręcz zalecane podawanie
naturalnych dodatków białkowych.

Cukry
Obowiązuje taka sama zasada jak
w przypadku białka.
Owoce są stale obecne w diecie
niektórych gatunków wszystkożernych,
a organizmy tych zwierząt dostosowane
są do odpowiedniego trawienia cukrów
zawartych w owocach. U żółwi o ściśle
zielnej diecie, które w naturze owoce
zjadają bardzo rzadko, przy dużym
spożyciu cukrów pojawiają się biegunki,
Przykład piramidalnego wzrostu tarczek (PGS)
kolki, problemy z żołądkiem oraz
u żółwia pustynnego
zaburzenia pH w jelitach (kwasota)
prowadzące do uszkodzeń ścian jelit, a nawet nagłego zgonu zwierzęcia. Ponadto dochodzi
do namnażania się pasożytów, dla których produkty bogate w cukier są idealnym
pożywieniem.

Minerały
Większość potrzebnych minerałów żółw otrzymuje przy utrzymywaniu prawidłowej diety.
Najważniejszym składnikiem mineralnym jest niewątpliwie wapń. Bierze udział w procesie
kurczliwości mięśni, krzepnięcia krwi i aktywacji enzymów. Jest bardzo ważnym składnikiem
budulcowym szkieletu, dlatego tak ważne jest, by jego poziom nie był zbyt niski. Niedobór
wapnia powoduje poważne deformacje i choroby kośćca, jak metaboliczna choroba kości
(MBD – metabolic bone disease),
syndrom piramidalnego wzrostu
tarczek (PGS – pyramidal growth
syndrome) czy krzywica. Występują
także problemy ze składaniem jaj
u samic. Aby zapewnić odpowiedni
poziom wapnia wybierajmy rośliny
o jak najwyższej zawartości tego
pierwiastka. Nie zawsze jest to
możliwe, w takim wypadku zaleca się
suplementację mieszanką wapniową
(patrz: Podstawowe zasady żywienia
Dwa żółwie pustynne karmione psią karmą,
żółwi lądowych – Suplementacja).
zieloną fasolą, sałatą i owocami. Widoczne
silne spłaszczenie pancerza oraz PGS

Ważny jest także stosunek zawartości wapnia do fosforu. Fosfor jest również ważnym
pierwiastkiem, jednak jego nadmiar powoduje pobieranie wapnia z kości w celu ułatwienia
usunięcia fosforu z krwioobiegu. Skutkuje to odwapnieniem kośćca i jego deformacją.
Dlatego tak ważne jest, by stosować suplementy wolne od fosforu i wybierać rośliny
z odpowiednim stosunkiem Ca:P. W naturze wynosi on średnio 6.4:1. Roślinami o wysokim
stosunku są np. babki (Plantago sp.) o stosunku Ca:P ponad 20:1 czy opuncje (Opuntia sp.) –
nawet 78:1.

Witaminy
Tak samo jak w przypadku większości minerałów, większość witamin dostarczana jest
z pożywieniem, o ile stosuje się prawidłowe żywienie. Stosowanie suplementów
witaminowych na własną rękę, bez uzgodnienia z lekarzem specjalistą, może być bardzo
niebezpieczne (patrz: Podstawowe zasady żywienia żółwi lądowych – Suplementacja).
Ważną dla prawidłowego funkcjonowania gadów jest witamina D3. Umożliwia ona
prawidłowe wchłanianie wapnia, dlatego przy jej niedoborze, nawet przy prawidłowym
poziomie Ca pojawiają się choroby i deformacje kośćca. Witamina D3 wytwarzana jest
z prowitaminy obecnej w organizmie. Proces ten uzależniony jest od dwóch czynników:
ekspozycji na promieniowanie UVB oraz promieniowanie cieplne. Pod wpływem
promieniowania UVB w skórze powstaje prowitamina D3. Dopiero za pomocą odpowiedniej
temperatury jest ona przekształcana na właściwą, w pełni aktywną postać witaminy D3. Przy
stosowaniu w hodowli odpowiednich lamp nie ma potrzeby dostarczania czystej postaci
witaminy w suplementach.

Prawidłowy, gładko zrośnięty karapaks żółwia obrzeżonego

Związki antyodżywcze w pożywieniu żółwi
Kwas szczawiowy
Wielu, nawet początkujących hodowców na pewno spotkało się z tą nazwą w trakcie dyskusji
o żywieniu żółwi. Dlaczego tak często podkreślana jest jego szkodliwość dla żółwi?
Kwas szczawiowy występuje naturalnie w wielu roślinach, w niektórych w dużych stężeniach.
Jego większe ilości podrażniają skórę i błony śluzowe, w kontekście diety mowa jednak o jego
innym działaniu. Kwas szczawiowy łączy się z jonami wapnia, tworząc trudno rozpuszczalny
i niewchłaniany związek – szczawian wapnia, sól w postaci kryształów. Powstawanie tego
związku w organizmie powoduje odwapnienie kośćca i zaburzenia gospodarki mineralnej,
nawet przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu wapnia i witaminy D3. Co więcej, kryształy
szczawianu wapnia, z racji na trudną rozpuszczalność,
odkładają się w nerkach tworząc kamienie nerkowe.
Szczawian wapnia w formie krystalicznej występuje
także w roślinach. Jedną z ich form są rafidy – kryształy
w kształcie igieł złożonych w pęczki. Poza odkładaniem
się w nerkach, mogą powodować także podrażnienia
skóry i błon śluzowych, a po spożyciu pieczenie i obrzęki
jamy ustnej.
Obraz mikroskopowy rafidów

Taniny
Jest to grupa organicznych związków wytwarzanych przez rośliny, nadające im cierpki, gorzki
smak. Pełnią tym samym funkcje ochronne roślin. Znane są ze zdolności denaturacji białek,
niektóre wykazują pewną toksyczność. Skondensowane, nierozpuszczalne w wodzie taniny,
tworzą w układzie pokarmowym trudno strawne kompleksy z białkiem pochodzącym
zarówno z pożywienia, jak i enzymów trawiennych. Utrudniają także wchłanianie żelaza, co
może prowadzić do anemii.

Saponiny
Grupa związków chemicznych należąca do glikozydów. Występują najczęściej w skórce łodyg
i owoców oraz w korzeniach roślin. W zbyt dużych dawkach podrażniają błony śluzowe,
wywołują wymioty, mogą uszkadzać nerki, wątrobę i serce, a także powodować hemolizę
krwinek.

Glikozydy cyjanogenne
Podczas rozkładu tych substancji uwalniany jest silnie toksyczny cyjanowodór. Zawarte są
głównie w pestkach i nasionach, a także w owocach i starszych więdnących liściach
niektórych roślin. Są to na przykład: amigdalina (rodzina Rosaceae – różowate), wicjanina
(rodzaj Vicia – wyka), prunazyna (rodzaj Prunus – śliwa), sambunigryna (rodzaj Sambucus –
bez) czy linamaryna (rodzaj Linum – len, Linaria – lnica). Dla człowieka dawką śmiertelną jest
1 mg cyjanowodoru/kg masy ciała.

Glikozydy nasercowe
Podgrupa glikozydów mająca zdolność zwiększania siły skurczu mięśnia sercowego oraz
jednoczesnego obniżania jego częstości. Przedawkowanie powoduje niebezpieczne dla życia
zaburzenia pracy serca. Występują m.in. w konwalii majowej (konwalatoksyna) czy
naparstnicy (digitoksyna).

Glukozynolany
Kolejna grupa zaliczana do glikozydów, występująca naturalnie w roślinach. Najbogatszym
ich źródłem są rośliny z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Są rozkładane do szkodliwych
pochodnych zakłócających wchłanianie jodu, czym zaburzają pracę tarczycy (tzw. związki
goitrogenne), oraz uszkadzających narządy wewnętrzne, szczególnie wątrobę i nerki.

Inne glikozydy
Innymi trującymi glikozydami są na przykład:
•

Cyklamina – obecny w cyklamenie perskim, nazywanym błędnie fiołkiem alpejskim.
Po spożyciu nawet niewielkiej nawet ilości mogą pojawić się nudności, wymioty, bóle
żołądka i biegunka. Przy większej ilości występują zawroty głowy, silne pocenie się,
drgawki, porażenia.

•

Dafnina – glikozyd występujący w wawrzynku wilczełyko. Objawami zatrucia są
podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka, objawy neurologiczne,
drgawki.

•

Eskulina – glikozyd występujący naturalnie w kasztanowcu. Po spożyciu ma działanie
neurotoksyczne.

•

Ranunkulina – obecny w roślinach z rodziny jaskrowatych. Rozkłada się na glukozę
i toksyczną protoanemoninę. Wykazuje ona bardzo silne działanie. Na skórze
pojawiają się zaczerwienienie, obrzęk i pęcherze. Po spożyciu dochodzi do zapalenia
błony śluzowej jamy ustnej, żołądka i jelit, krwawej biegunki, omdleń, w końcu do
niewydolności krążeniowej i oddechowej oraz zapalenia nerek.

•

Solanina – występuje w dużym stężeniu w zielonych częściach roślin z rodziny
psiankowatych (Solanaceae). Najwięcej jest jej w owocach ziemniaka i niedojrzałych
pomidorach. Objawami zatrucia są głównie mdłości, wymioty, biegunka, w ciężkich
przypadkach depresja ośrodkowego układu nerwowego, śpiączka, napady drgawek
i obwodowa niewydolność krążenia. Zanotowano także zatrucia śmiertelne.

•

Wisterin – powoduje nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunki. Obecny w glicynii.

Alkaloidy
Są to związki występujące głównie w roślinach w postaci soli kwasów organicznych. Niektóre
wykorzystywanie są w lecznictwie, większość to substancje trujące. Do najbardziej znanych,
trujących alkaloidów należą m.in.:
•

Alkaloidy pirolizydynowe – przykładem jest senecjonina występująca w roślinach
z rodzaju starzec (Senecio). Powodują uszkodzenia wątroby różnego stopnia.

•

Akonityna – jedna z najsilniejszych trucizn roślinnych. Występuje w liściach, łodygach
i korzeniach tojadu. Łatwo wchłania się przez skórę i błony śluzowe Powoduje
zaburzenia czucia i połykania, obfite poty bóle brzucha, nudności i wymioty, drżenia
i skurcze mięśniowe, obniżenie temperatury ciała, drgawki, zaburzenia rytmu serca,
a w końcu porażenie ośrodka oddechowego i śmierć.

•

Atropina – obecna w wielu roślinach rodziny psiankowatych (Solanaceae). W małych
dawkach rozszerza źrenice, przyspiesza tętno i powoduje rozkurcz mięśni gładkich,
w dużych powoduje tzw. Śpiączkę atropinową.

•

Chelidonina – alkaloid występujący w glistniku jaskółcze ziele. Wywiera na
ośrodkowy układ nerwowy działanie podobnie do morfiny, jednak znacznie słabsze.
Ponad to działa rozkurczowo na mięśnie gładkie oraz jest trucizną mitotyczną
(hamuje podział komórek).

•

Cytyzyna – obecna m.in. w złotokapie zwyczajnym. Spożycie większych dawek
powoduje ślinotok, drgawki, zaburzenia oddychania, a także miejscowe podrażnienia
śluzówki układu pokarmowego, pieczenie w jamie ustnej i gardle oraz wymioty.

•

Hioscyjamina – alkaloid tropanowy o dwa razy silniejszym działaniu od atropiny.
Występuje w pokrzyku wilczej jagodzie, bieluniu dziędzierzawie i lulku czarnym.
Powoduje problemy z oddawaniem moczu, działa porażająco na obwodowy układ
nerwowy oraz powoduje początkowo pobudzenie psychoruchowe, potem zmęczenie,
przyspieszenie oddechu i śpiączkę.

•

Kolchicyna – otrzymywana z zimowita jesiennego. Dawka śmiertelna dla to około
1 mg/kg masy ciała.

•

Koniina – alkaloid piperydynowy występujący w nasionach i liściach szczwołu
plamistego. Wchłania się przez skórę i błony śluzowe, wywołuje porażenie ośrodka
oddechowego.

•

Merkurialina – alkaloid obecny w zielu szczyru trwałego. Objawami zatrucia są
wymioty, biegunka, podrażnienie przewodu pokarmowego i nerek, hemoliza
i krwiomocz.

•

Nikotyna – alkaloid pirydynowy występujący w tytoniu. Jest neurotoksyną, która
w większych dawkach powoduje wymioty, biegunkę i trwałe zablokowanie działania
układu nerwowego. W ekstremalnie wysokich dawkach następuje utrata
przytomności, drgawki i zgon.

•

Papaweryna – alkaloid izochinolinowy w maku. Może wywoływać zawroty głowy,
senność, zwiotczenie mięśni, apatię, euforię, spowolnioną perystaltykę jelit oraz
depresję oddechową.

•

Skopolamina – alkaloid tropanowy otrzymywany m.in. z liści bielunia dziędzierzawy.
Jest substancją silnie toksyczną, przedawkowanie może skutkować, dezorientacją,
halucynacjami, paraliżem i śmiercią.

•

Sparteina – alkaloid wyodrębniany z łubinu, złotokapu, żarnowca i janowca.
W większych ilościach powoduje paraliż podobnie jak koniina.

•

Taksyna – występuje w różnych częściach cisu pospolitego. Zaburza pracę serca,
żołądka i jelit, poraża ośrodek oddechowy powodując gwałtowną śmierć.

Są to tylko niektóre z trujących substancji zawartych w roślinach, dlatego należy sprawdzać
co podajemy żółwiom.

Owoce i warzywa to rośliny – co z nimi?
Owoce
Jak zostało wspomniane wcześniej, do diety żółwi z gatunków Geochelone carbonaria żabuti czarny, Geochelone denticulata – żabuti leśny oraz żółwi z rodzaju Kinixys powinny
zostać włączone owoce. Pozostałe gatunki nie powinny ich otrzymywać, ze względu na zbyt
dużą zawartość cukrów. Jakie owoce powinny więc dostawać żółwie mogące je jeść?
Najlepiej wybierać owoce występujące w środowisku leśnym jak maliny, jeżyny czy borówki.
Warto również zwrócić uwagę na jak najbardziej korzystny stosunek wapnia do fosforu, który
przedstawia poniższa tabela:
Owoc
Agrest
Ananas
Arbuz
Banan
Borówki
Brzoskwinia
Czereśnie
Figa
Granat
Gruszka
Jabłko
Jeżyna
Malina
Mango
Melon Kantalupa
Melon Kasaba
Morele
Nektarynka
Opuncja
Papaja
Porzeczka czarna
Porzeczka czerwona
Śliwka
Truskawka
Wiśnia
Żurawina

Ca (mg/100g)

P (mg/100g)

Stosunek Ca:P

25
13
7
5
6
6
13
35
10
9
6
29
25
11
9
11
13
6
56
20
55
33
6
16
16
8

27
8
11
22
12
20
21
14
36
12
11
22
29
14
15
5
23
26
24
10
59
44
16
24
15
13

1:1,08
1:0,61
1:1,57
1:4,40
1:2,00
1:3,33
1:1,61
1:0,40
1:3,60
1:1,33
1:1,83
1:0,76
1:1,16
1:1,27
1:1,67
1:0,45
1:1,77
1:4,33
1:0,43
1:0,50
1:1,07
1:1,33
1:2,67
1:1,50
1:0,94
1:1,62

Warzywa
Większość warzyw nie nadaje się do karmienia żółwi ze względu na niewłaściwe dla nich
ilości składników pokarmowych i obecność substancji odżywczych, chociażby kwasu
szczawiowego. Warzywne rośliny motylkowe mają niekorzystny stosunek wapnia do fosforu,
są także wysokobiałkowe:
Wapń
Fosfor
(mg/100g) (mg/100g)

Warzywo
Ciecierzyca
Fasola biała
Fasola czerwona (Kidney Red)
Fasola mung
Fasola Pinto
Fasolka szparagowa
Groch
Łubin
Soczewica
Soja

57
240
83
132
113
186
37
176
35
277

252
301
406
367
411
304
321
440
281
704

Ca:P

Białko
(g/100g)

1:4,42
1:1,25
1:4,89
1:2,78
1:3,64
1:1,63
1:8,67
1:3,33
1:8,03
1:2,54

20,47
23,36
22,53
23,86
21,42
18,81
23,82
36,14
24,63
36,49

Pozostałe warzywa, pomimo mniejszej zawartości białka, również nie stanowią dobrego
pokarmu dla żółwi.
Warzywo
Boćwina
Brokuły
Brukiew
Brukselka
Buraki
Dynia
Endywia
Jarmuż
Kalafior
Kalarepa
Kapusta
Kapusta czerwona
Kapusta pekińska
Kapusta włoska
Marchew

Wapń
Fosfor
(mg/100g) (mg/100g)
51
47
43
42
16
21
52
250
22
24
40
45
105
35
33

46
66
53
69
40
44
28
92
44
46
26
30
37
42
35

Ca:P

Włókno
(g/100g)

1:0,90
1:1,40
1:1,23
1:1,64
1:2,50
1:2,09
1:0,54
1:0,36
1:2,00
1:1,92
1:0,65
1:0,67
1:0,35
1:1,20
1:1,06

1,60
2,60
2,30
3,80
2,80
0,50
3,10
3,60
2,00
3,60
2,10
1,00
3,10
2,80

Kwas
szczawiowy
(mg/100g)*
650
190
30
37
450
40
110
20
150
b.d.
100
b.d.
6
b.d.
500

Ogórek
Pietruszka
Pomidor
Por
Portulaka
Rzepa
Rzodkiewka
Sałata czerwona
Sałata lodowa
Sałata masłowa
Sałata rzymska
Sałata zielona
Seler korzeniowy
Seler naciowy
Szczaw
Szczypiorek
Szparag
Szpinak

16
138
10
59
65
30
25
33
18
35
33
36
43
40
44
92
24
99

24
58
24
35
44
27
20
28
20
33
30
29
115
24
63
58
52
49

1:1,50
1:0,42
1:2,40
1:0,59
1:0,67
1:0,90
1:0,80
1:0,85
1:1,11
1:0,94
1:0,91
1:0,80
1:2,67
1:0,60
1:1,43
1:0,63
1:2,17
1:0,49

0,50
3,30
1,20
1,80
1,80
1,60
0,90
1,20
1,10
2,10
1,30
1,80
1,60
2,90
2,50
2,10
2,20

20
1700
50
90
1680
210
480
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
330
60
190
730
1480
130
1260

* Została uwzględniona najwyższa występująca zawartość kwasu szczawiowego w danych
roślinach
Nawet najmniejsza zawartość kwas szczawiowego w wymienionych warzywach jest dla żółwi
szkodliwa. Żadne z nich również nie ma pożądanego stosunku wapnia do fosforu – nawet,
gdy zawartość wapnia jest wyższa, stosunek jest zbyt niski, by można było stosować te
rośliny jako podstawę diety. Wszystkie rośliny wymienione powyżej mają bardzo mały udział
włókna. Należy pamiętać także, że w trakcie uprawy warzyw stosowane są sztuczne nawozy
i opryski.

Gotowe pokarmy
W sklepach zoologicznych dostępne są gotowe pokarmy dla żółwi, opisywane jako
pełnowartościowe pokarmy, bardzo często zachwalane przez sprzedawców. Warto przyjrzeć
się im bliżej.

Tropical
Biorept L
Opis producenta: BIOREPT L wieloskładnikowe pałeczki dla
żółwi lądowych. Wieloskładnikowy pokarm w formie
pałeczek do codziennego karmienia żółwi lądowych,
zamieszkujących terraria. Specjalnie dobrana kompozycja
wyselekcjonowanych surowców naturalnych, głównie
pochodzenia roślinnego, zabezpiecza potrzeby pokarmowe
żółwi. Znakomity smak pałeczek sprawia, że zwierzęta
bardzo chętnie je zjadają. Odpowiednio dobrana
kompozycja składników mineralnych i dodatek witaminy D3
wpływają na prawidłowy rozwój kośćca i skorupy żółwi,
zapobiegając deformacjom i innym poważnym problemom
zdrowotnym. Żółwie karmione regularnie pałeczkami
BIOREPT L równomiernie się rozwijają i mają doskonałą
kondycję.
Skład: Roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, zboża, glony, owoce,
warzywa, drożdże, owady, oleje i tłuszcze, materiały paszowe pochodzenia mineralnego.
Dodatki: Barwniki, przeciwutleniacze.
Analiza gwarantowana:
Białko
surowe

Włókno
surowe

Tłuszcz
surowy

Popiół
surowy

Wilgotność

18 %

4,5 %

3%

Brak
danych

10 %

Zawartość minerałów i witamin:
Wapń

Fosfor

Żelazo

Cynk

Mangan

Miedź

Jod

Selen

Brak
danych

Brak
danych

26
mg/kg

7
mg/kg

5,5
mg/kg

1,3
mg/kg

0,16
mg/kg

0,16
mg/kg

Molibden

Kobalt

Wit. A

Wit. D3

Wit. E

Wit. C

0,03
mg/kg

0,01
mg/kg

10,8
mg/kg

30
μg/kg

100
mg/kg

295
mg/kg

Od razu rzuca się w oczy brak podanej zawartości wapnia i fosforu, co jest niezbędne
w produkcie dla gadów. Udział białka jest zbyt wysoki, a włókna karygodnie niski (4,5 % przy
zalecanym minimum 20 %). Również skład surowcowy nie jest odpowiedni, producent
wymienia bowiem owoce i warzywa, niepotrzebne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze,
a także owady, będące źródłem białka pochodzenia zwierzęcego. W poprzednim składzie
Biorept L widniały również zboża, mięczaki i skorupiaki, glony, ryby i produkty rybne,
a zawartość białka wynosiła aż 30 %. Jak widać producent postanowił lekko zmienić skład
i obniżyć udział białka, w praktyce jednak nie ma to większego znaczenia – pokarm
w dalszym ciągu stanowczo nie nadaje się do podawania żółwiom.

sera
reptil Professional Herbivor
Opis producenta: Karm roślinożerne gady jak profesjonalista. sera
reptil Professional Herbivor to wyjątkowy, ko-ekstrudowany
pokarm uzupełniający dla roślinożernych gadów, takich jak żółwie
czy iguany. Krążki pokarmu to mieszanka ponad 20 starannie
dobranych ziół z naturalnego spektrum pokarmowego żółwi
europejskich. Wzbogacają je wysokiej jakości białka roślinne
i tłuszcze. Rdzeń pokarmu zawiera podstawowe witaminy –
starannie przetworzone w specjalnym niskotemperaturowym
procesie – i substancje mineralne oraz algi, które wzmacniają
odporność na choroby. Optymalna proporcja wapnia i fosforu to
podstawa dla zdrowych kości i wzrostu skorupy.
Skład: Skrobia kukurydziana, mąka pszenna, gluten pszenny,
spirulina, zioła, drożdże piwne, pokrzywa, lucerna, całe jaja
w proszku, wodorosty, Gammarus, szpinak, papryka, pietruszka, olej rybny, marchew,
nowozelandzka małża zielona.

raffy Vital
Opis producenta: Podstawowe pożywienie dla żółwi i innych
roślinożernych gadów. Ta smaczna mieszanka ziołowych pałeczek
i pokarmu w tabletkach, jest bogata w substancje balastowe
i łatwo przyswajalna przez wszystkie gady roślinożerne. sera raffy
Vital zawiera niewielką ilość białka ryb dla zbalansowanego
odżywiania i wzmocnienia odporności na choroby. Starannie
dobrany dodatek witamin i składników mineralnych zapobiega
pęknięciom skorupy pancerza i krzywicy kości. Nie zawiera
barwników i sztucznych aromatów.
Skład:
Skrobia kukurydziana, mąka pszenna, zioła, lucerna, gluten
pszenny, mączka rybna, wodorosty, pokrzywa, drożdże piwne,
marchew, spirulina, pietruszka, papryka, całe jaja w proszku, olej
rybny, szpinak, cukier, Gammarus, nowozelandzka małża zielona, czosnek.
Analiza gwarantowana:
Białko
surowe

Włókno
surowe

Tłuszcz
surowy

Popiół
surowy

Wilgotność

reptil Professional
Herbivor

16,5 %

12 %

5,8 %

5,4 %

5,5 %

raffy Vital

18,1 %

7,9 %

3,6 %

7,0 %

3,2 %

Zawartość minerałów i witamin:
Wapń

Fosfor

Wit. A

Wit.
B1

Wit.
B2

Wit.
D3

Wit. E

Wit. C

reptil Professional
Herbivor

1,8 %

0,9 %

2,2
mg/kg

3,5
mg/kg

9
mg/kg

5
μg/kg

12
mg/kg

55
mg/kg

raffy Vital

1,11,7%,

0,40,8%

18
mg/kg

30
mg/kg

90
mg/kg

37,5
μg/kg

60
mg/kg

550
mg/kg

Obie karmy firmy sera mają zbyt małą zawartość włókna i za dużo białka. Skład również budzi
zastrzeżenia – w pokarmie dla lądowych gadów roślinożernych nie powinny znaleźć się jaja,
olej rybny, mączka rybna, Gammarus czy małże, a także wodorosty i spirulina –
wysokobiałkowe sinice (nawet do 70% białka w suchej masie). Skrobia kukurydziana, mąka
i gluten pszenny pełnią rolę wypełniaczy, co również świadczy o niskiej jakości produktu.

Zoo Med
Natural Grassland Tortoise Food
Opis producenta: Zoo Med z dumą przedstawia Natural
Grassland Tortoise Food. Nowa formuła ma w składzie włókno
będące ważną częścią diety żółwi lądowych. Tylko nowy pokarm
Zoo Med zawiera niezbędny błonnik, którego nie ma w żadnym
innym komercyjnym pokarmie. Nowy produkt zawiera także
zielone części mniszka, juki oraz innych roślin uwielbianych
przez żółwie. Przygotowany dla żółwi stepowych, greckich,
pustynnych, lamparcich i szczelinowych.
Skład: Siano owsiane suszone na słońcu, siano z tymotki suszone
na słońcu, łupiny soi, śruta pszenna, mączka z lucerny suszona
na słońcu, pełne ziarno pszenicy, eskariola, endywia, węglan
wapnia, diwodorofosforan wapnia, wodorofosforan wapnia,
kultury drożdży, suszony mniszek lekarski (części zielone),
wodorowęglan sodu, lecytyna sojowa, probiotyki (stabilne
kultury bakterii Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium oraz grzybów
Aspergillus
oryzae), ekstrakt drożdżowy, uwodnione
glinokrzemiany sodu i wapnia, ekstrakt z czosnku, ekstrakt z anyżu, ekstrakt cynamonowca
chińskiego, ekstrakt z imbiru, ekstrakt z chrzanu pospolitego, ekstrakt
z jałowca, naturalny dodatek smakowy, ekstrakt z płatków nagietka, Yucca schidigera (cała
sproszkowana roślina), L-askorbinowy-2-polifosforan (źródło witaminy C), kompleks cynku
z metioniną, selen pozyskany z drożdży, witamina E, mieszane tokoferole, ekstrakt
z rozmarynu lekarskiego, kwas askorbinowy, kwas cytrynowy, lecytyna, ditlenek krzemu
(krzemionka), chlorek choliny, witamina A (Octan retinylu), witamina D3, niacyna (witamina
B3), D-pantotenian wapnia (źródło witaminy B5), menadion kompleks wodorosiarczyn sodu
(źródło aktywności witaminy K), ryboflawina (źródło witaminy B2), tiamina (źródło witaminy
B1), chlorowodorek pirydoksyny (źródło witaminy B6) biotyna, kwas foliowy, witamina B12,
tlenek cynku, tlenek manganu, siarczan żelaza, trójzasadowy siarczan miedzi, jodan wapnia,
selenin sodu.
Analiza gwarantowana:
Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcze surowe

Popiół surowy

Wilgotność

min. 9,0 %

max. 26,0 %

min. 2.0 %

max. 10,0 %

max. 13,0 %

Zawartość minerałów i witamin:
Wapń

Fosfor

Sód

Witaminy

0,9-1,3 %

min. 0,4 %

max. 0,3 %

W kolejności wymienionej w składzie:
C, E, A, D3, B3, B5, B2, K, B1, B6, biotyna,
kwas foliowy, B12 – nie określono ilości

Zawartość błonnika i białka jest prawidłowa, choć białka mogłoby być nieco mniej. Dobry jest
także stosunek wapnia do fosforu wynoszący 3,25-2,25:1. Problemy zaczynają się po
dokładnym przeczytaniu składu produktu. Zauważyć można mnóstwo dodatków
witaminowych, których konkretnych ilości producent nie podaje. Stwarza to potencjalne
ryzyko przedawkowania. Zastrzeżenia budzą także surowce użyte do produkcji, takie jak
łupiny soi, śruta pszenna czy mączka z lucerny. Są to pasze wysokobiałkowe, co trochę kłóci
się z zadeklarowanym w analizie 9% białka – można zauważyć, że jest to wartość minimalna,
a więc może być go więcej. Wydaje się, że produkty te mają stanowić rolę wypełniacza, ze
względu na małą zawartość roślin zielnych. Kolejnym problemem jest uwodniony
glinokrzemian sodu i wapnia, będący środkiem neutralizującym mikotoksyny w surowcach
roślinnych. Oznaczać to może, że producent nie przykłada specjalnej uwagi do upraw,
z których pozyskiwane są surowce, a woli pozbyć się zagrożenia umieszczając w składzie
kolejny dodatek.

JBL
Agivert
Opis producenta: Podstawowy pokarm dla żółwi w formie
pałeczek. Nadaje się do właściwego żywienia wszystkich
gatunków żółwi. Prawidłowy wzrost oraz brak problemów
z pancerzem dzięki zastosowaniu czysto roślinnych składników.
Kompleks multiwitaminowy i stabilizowana witamina C dla
zwiększenia odporności.
Skład: Trawy i zioła 67.40 %, warzywa 20.00 %, zboża 10.00 %
Dodatki: Barwniki – astaksantyna E161j (barwnik spożywczy),
antyoksydanty – mieszanka tokoferoli E306 (naturalny ekstrakt
witaminy E)

Herbil
Opis producenta: Pierwszy podstawowy pokarm dla żółwi ze
znakiem Bioland! Stworzony z traw i ziół uprawianych zgodnie
z surowymi wytycznymi stowarzyszenia Bioland. Najlepszy z linii
produktów zapewniający idealne odżywianie dla wszystkich żółwi
lądowych. Granulat o średnicy 6 mm, chętnie zjadany przez
żółwie bezpośrednio lub po namoczeniu.
Skład: trawy i zioła 100%

Analiza gwarantowana:
Białko
surowe

Włókno
surowe

Tłuszcz
surowy

Popiół
surowy

Wilgotność

Agivert

12,5 %

22 %

2,5 %

8,50 %

8,00 %

Herbil

12 %

21 %

4%

11 %

8,00 %

Zawartość minerałów i witamin:
Wapń

Fosfor

Wit. A

Wit. D3

Wit. E

stabilizowana wit. C

Agivert

Brak
danych

Brak
danych

4,8
mg/kg

20
μg/kg

140
mg/kg

100 mg/kg

Herbil

0,85 %

0,34 %

–

–

–

–

Obie karmy mają dość ogólnikowo rozpisany skład, a zawartość białka mogłaby być trochę
niższa.
Agivert zawiera w składzie zboża, nieokreślone bliżej warzywa, barwnik i konserwant. Brak
jest także informacji o stosunku wapnia do fosforu, co jest sporą wadą.
Herbil ma lepszy skład, choć równie słabo opisany. Stosunek wapnia do fosforu jest
prawidłowy, wynosi bowiem 2,5:1. Plusem jest także brak sztucznych dodatków i witamin.

Agrobs
PRE ALPIN Testudo
Opis producenta: Zawartość białka w pokarmie PRE ALPIN
Testudo Jest bardzo niska. Zawiera on wyselekcjonowane trawy
z bardzo niskim udziałem białka, a jednocześnie dużą
zawartością błonnika. Zmniejszona podaż białka odciąża
zwłaszcza wątrobę i nerki oraz wspomaga detoksykację
organizmu. Przy podawaniu świeżych roślin PRE ALPIN Testudo
idealnym uzupełnieniem. PRE ALPIN Testudo jest szczególnie
zalecany w okresie przejściowym, zwłaszcza przed rozpoczęciem
hibernacji.

•
•
•
•
•
•
•
•

PRE ALPIN Testudo dla wszystkich żółwi lądowych:
• zawiera bardzo małą ilość białka i wysoką zawartość włókna
wspomaga detoksykację organizmu
oferuje dietę dostosowaną do naturalnego siedliska żółwi
zapewnia optymalną podaż włókna, a tym samym zdrową florę jelitową
nie zawiera zbóż i produktów zwierzęcych
oferuje idealne proporcje fosforu i wapnia
może być podawany w dowolnym okresie
nie zawiera substancji aromatycznych i konserwujących
jest zalecany przez Instytut Zoologii w Monachium

PRE ALPIN Testudo Herbs
Opis producenta: PRE ALPIN Testudo Herbs jest cennym
głównym elementem dziennych racji. Kombinacja świeżych
roślin z ubogich łąk, na których występuje ponad 60 różnych
gatunków traw i ziół, zapewnia bogatą i zbalansowaną dietę dla
zwierząt.
PRE ALPIN Testudo Herbs dla wszystkich żółwi lądowych:
• oferuje dietę odwzorowującą naturalne środowisko żółwi
• zapewnia optymalną podaż włókna, a tym samym zdrową
florę jelitową
• nie zawiera zbóż i produktów zwierzęcych
• oferuje idealne proporcje fosforu i wapnia
• może być podawany w dowolnym okresie
• nie zawiera substancji aromatycznych, konserwujących i wiążących
• jest zalecany przez Instytut Zoologii w Monachium

PRE ALPIN Testudo Baby
Opis producenta: PRE ALPIN Testudo Baby jest to szczególnie
dobry pokarm dostosowany do potrzeb młodych żółwi.
Komponentami są liście i nasiona bogate w substancje
mineralne z ubogich łąk Górnej Bawarii o wysokim stopniu
zróżnicowania. Ze względu na odpowiedni skład,
a dodatkowo krótką długość włókna, nawet młode zwierzęta
o masie do 200 g mogą otrzymywać wystarczającą ilość
włókna surowego oraz niezbędnych substancji.

•
•
•
•
•
•
•
•

PRE ALPIN Testudo Baby dla wszystkich młodych żółwi
(o wadze do 200 g):
• zapewnia młodym żółwiom dietę dostosowaną do ich
naturalnego środowiska
zapewnia rozwój i zdrową florę jelitową
nie zawiera substancji aromatycznych i konserwujących
zapewnia optymalną podaż substancji odżywczych
zapewnia optymalną ilość surowego włókna
nie zawiera zbóż i produktów zwierzęcych
oferuje idealne proporcje fosforu i wapnia
może być podawany w dowolnym okresie
jest zalecany przez Instytut Zoologii w Monachium

Skład: Kupkówka pospolita, amarant, kostrzewa łąkowa, mniszek lekarski, rajgras wyniosły,
kłosówka wełnista, przywrotnik pospolity, babka lancetowata, wyka płowa, grzebienica
pospolita, życica trwała, wiechlina alpejska, koniczyna, krwawnik pospolity, przytulia
właściwa i wiele innych.
Analiza gwarantowana (Są to średnie wartości – możliwe są drobne odchylenia w produktach
naturalnych):
Białko
surowe

Włókno
surowe

Tłuszcz
surowy

Popiół
surowy

Wilgotność

Testudo

5,2 %

29,6 %

2,1 %

5,4 %

8%

Testudo Herbs

7,9 %

27,8 %

2,2 %

6,7 %

8%

Testudo Baby

9,6 %

26,4 %

2,1 %

7,4 %

8%

Zawartość minerałów i witamin:
Wapń

Fosfor

Miedź

Żelazo

Mangan

Cynk

Karoten

Testudo

0,5 %

0,24 %

3,8
mg/kg

245
mg/kg

26
mg/kg

20
mg/kg

19
mg/kg

Testudo
Baby

0,6 %

0,3 %

3,6
mg/kg

516
mg/kg

52
mg/kg

34
mg/kg

15,2
mg/kg

Testudo
Herbs

0,58 %

0,27 %

4,7
mg/kg

605
mg/kg

68
mg/kg

25
mg/kg

45,1
mg/kg

Postać pokarmów Agrobs: po lewej Testudo Baby, po prawej Testudo i Testudo Herbs

Karmy niemieckiej firmy Agrobs są jak na razie jedynymi suchymi pokarmami w pełni
godnymi polecenia. Wysoka zawartość włókna, bardzo mało białka, dobry stosunek wapnia
do fosforu, a także brak dodatków smakowych czy konserwujących wyróżniają je na tle
innych produktów. Plusem jest także skład surowcowy – brak w nim jakichkolwiek
produktów zwierzęcych, zbóż i innych roślin wysokobiałkowych stosowanych jako masowe
pasze. Karmy te są świetnym uzupełnieniem w okresie słabej dostępności świeżych roślin.
Należy pamiętać, że konsystencja granulatu namoczonego w wodzie nie umożliwia żółwiom
ścierania listwy rogowej, dlatego nie powinien być podawany jako podstawa diety, a raczej
jako jej urozmaicenie.

Zima a pożywienie
W ciepłym okresie roku nie ma najmniejszego problemu z zapewnieniem żółwiowi
prawidłowej, roślinnej diety. Problem pojawia się w momencie nadejścia zimy i opadów
śniegu. Wiele żółwi w tym czasie spokojnie hibernuje, nie trzeba więc się niczym martwić. Co
jednak gdy z jakiegoś powodu nie można
zwierzęcia zazimować, lub w przypadku gatunków
niezimujących? Istnieje na szczęście kilka
sposobów na rozwiązanie tego problemu.

Własny wysiew nasion
Najlepsza metoda na zapewnienie zimowego
pożywienia. W ofercie wielu sklepów ogrodniczych
można znaleźć nie tylko nasiona roślin ogrodowych
i ziół jadalnych dla żółwi, ale też nasiona traw
roślin polnych, takich jak babka lancetowata, ślaz,
W domu można posiać zioła, takie jak
fiołki, wiesiołek, niezapominajka, koniczyna i wiele
bazylia – nie zawsze są jednak chętnie
innych. Często sprzedawane są mieszanki roślin
jedzone ze względu na mocny aromat
polnych, warto sprawdzić ich skład przed
zakupem. Oczywiście decydując się na samodzielny wysiew, trzeba to zrobić odpowiednio
wcześniej i zadbać, aby rośliny dotrwały do zimy.

Rośliny doniczkowe

Żółwiom można podawać hodowane
w domu sukulenty – na zdjęciu rojniki

Do podawania żółwiom nadaje się
wiele roślin doniczkowych uprawianych
w domach. Należy pamiętać, by nie
nawozić i nie pryskać roślin, które
zamierzamy przeznaczyć na pokarm. Ze
względu na nawozy nie należy podawać
roślin przyniesionych prosto ze sklepu –
najlepiej przesadzić je do czystej ziemi
i poczekać na nowe liście.

Suszenie
Ten sposób również wymaga wcześniejszego
przygotowania. Dopóki mamy dostęp do
świeżych chwastów i traw, możemy je
samodzielnie wysuszyć. Zerwane rośliny
należy umyć i osuszyć z wody, po czym
rozłożyć cienką warstwę na czystym
papierze. Co jakiś czas dobrze jest delikatnie
przetrząsać rośliny. Najlepiej nie suszyć ich
na słońcu, gdyż wytrąca to cenne substancje
z gotowego suszu.

Suszone liście pokrzywy

Gotowe pokarmy komercyjne

Suszona babka lancetowata
firmy Zuzala

Jako uzupełnienie diety nadają się także gotowe
produkty dostępne w sklepach stacjonarnych
i internetowych. Poza opisaną wcześniej karmą
firmy Agrobs, na rynku jest także wiele
gotowych suszy. Jedną z marek produkujących
tego typu pokarm jest Zuzala, mająca w ofercie
susz z cykorii podróżnik, hibiskusa, mniszka,
babki, pokrzywy, liści brzozy, liści malin
i truskawek a także siano, odpowiednie dla
gatunków trawożernych. Podobną ofertę ziół,
a jeszcze szerszą siana przedstawia Herbal Farm.

Zarówno własne, jak i kupione suszki mają wadę –
nie wszystkie żółwie chętnie je jedzą. Najlepiej
wcześniej przyzwyczaić zwierzę do tego typu
pokarmu. Można spróbować 2-3 dniowej głodówki.
Inną metodą jest mieszanie suszu ze świeżymi
roślinami, stopniowo zwiększając jego ilość.
W większości przypadków najskuteczniejsze jest
namoczenie, a w ten sposób zmiękczenie suszu
ciepłą wodą, odcedzenie i lekkie podsuszenie.

Siano z ziołami firmy

Opracowano na podstawie własnej wiedzy oraz informacji zebranych ze źródeł:
•

A. C. Highfield. Feeding tortoises. A practical guide to avoiding dietary disasters
http://www.tortoisetrust.org/articles/webdiet.htm

•

A. C. Highfield. Feeding and Nutrition FAQ
http://www.tortoisetrust.org/articles/Feeding_FAQ.htm

•

A. C. Highfield. Promoting Proper Bone Development
http://www.tortoisetrust.org/articles/calcium.htm

•

Zapotrzebowanie na wodę u żółwi lądowych
http://www.zolw.info/hodowla/podstawy/zapotrzebowanie-na-wode-u-zolwi-ladowych

•

Roger Rehmus "Wege". O wapnie, jego źródłach i mieszankach wapiennych słów kilka
http://forum.zolw.info/suplementacja/o-wapnie-jego-zrodlach-i-mieszankach-wapiennychslow-kilka/

•

Roger Rehmus "Wege", Joanna Faleńska "semiramida". Chelonoidis carbonaria
(żabuti czarny) i Chelonoidis denticulata (żabuti leśny)
http://forum.zolw.info/zolwie-zabuti/chelonoidis-carbonaria-(zabuti-czarny)-i-chelonoidisdenticulata-(zabuti-lesny)

Dane dotyczące gotowych karm dla żółwi pochodzą ze stron producentów:
•

Tropical Biorept L – Kliknij tutaj

•

sera reptil Professional Herbivor – Kliknij tutaj

•

sera raffy Vital – Kliknij tutaj

•

Zoo Med Natural Grassland Tortoise Food – Kliknij tutaj

•

JBL Herbil – Kliknij tutaj

•

JBL Agivert – Kliknij tutaj

•

Agrobs PRE ALPIN Testudo – Kliknij tutaj

•

Agrobs PRE ALPIN Testudo Herbs – Kliknij tutaj

•

Agrobs PRE ALPIN Testudo Baby – Kliknij tutaj

Dane dotyczące ilości substancji w pokarmach:
•

http://oxalicacidinfo.com/

•

http://ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/index

•

Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń. Pod red. Anny Brzozowskiej. Wyd. 4
uzup. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010. ISBN 978-83-7583-228-0.

Zdjęcia pochodzą z w/w źródeł oraz wyszukiwarki zdjęć Google i nie są moją własnością.

Dorota Juś
Październik 2014

