
 
CONSELLS BÀSICS PEL MANTENIMENT DE TORTUGUES DE FLORIDA I SIMILARS 

Aliments d’ús diari: pinso, gambetes i peix sec. També es pot donar presa fresca, crua i sencera 

(seitons, xanguets, gambetes, cucs, calamars...). La presa ha de ser d’una mida apropiada a la 

del animal. No oferir animals amb espines de mida gran, retirar-les abans del seu ús. Poden 

utilitzar-se, si les accepten, fruites o verdures. És aconsellable alimentar fora de l’aquaterrari o 

estanc on viuen per evitar embrutar molt el seu medi.  

Cal alimentar-les dos cops al dia fins que la longitud de la closca adquireixi uns 10 cm, moment 

en que es passarà a una dosi diària. En ambdós casos el menjar es subministrarà durant 20 

minuts cada cop, podent disminuir o augmentar aquest període de temps segons la gana que 

tingui l’animal.  

Sol directe diari durant almenys 30 minuts quan la temperatura exterior superi els 20ºC.  

Utilitzar gespa artificial o sòl natural (gespa plantada o grans roques) com a substrat. Vigilar en 

tots els casos si l’animal ingereix part del substrat, en aquest cas es canviarà per un altre. No 

utilitzar sorra, terra ni grava de cap classe.  

A diferència del que es creu, les tortugues de Florida realitzen una letargia molt curta i 

superficial en el seu medi natural, fet pel qual és preferible que no hibernin en les nostres 

latituds. Necessiten instal·lacions interiors des del mes de novembre fins al març (ambdós 

inclosos).  

Utilitzar UVA i UVB artificials a diari (quan no tinguin accés a Sol natural), sempre sense vidre ni 

plàstic entremig. Idealment s’utilitzarà una combinació de làmpades fluorescents d’espectre 

solar amb làmpades de vapor de mercuri. Les làmpades s’hauran de canviar anualment encara 

que segueixin emetent llum ja que perden efectivitat. 

Temperatura òptima (tant exterior com de l’aigua): 25-33ºC. Calor (quan sigui necessari) 

mitjançant làmpades d’infrarojos dins (protegides perquè les tortugues no s’acostin massa i es 

puguin cremar) o fora del terrari i termòstat per a l’aigua. La distribució de la calor cal que sigui 

heterogènia, amb àrees més calentes que d’altres.  

Revisió veterinària anual.  

 


