
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

grška želva
(Testudo hermanni)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Vzroki za stres: neustrezni bivalni pogoji in socialna 
struktura skupine, neprimerna prehrana, neprimerno 
rokovanje, neustrezno zdravstveno varstvo; invadira-
nost z zajedalci, motena rast.
Znaki stresa: Skrivanje/povlečenje glave in nog v ok-
lep, mirovanje, slaba rast, neješčnost, driska, izcedek 
iz nosu.

Priporočamo obisk pri veterinarju pred ali po naku-
pu živali. Preventivno 1 x letno in v primeru bolezni. 
Veterinar opravi tudi pregled iztrebkov na prisotnost 
zajedavcev. Pomembno je tudi higiensko in sprotno 
odstranjevanje iztrebkov iz terarija.

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka 
(npr. salmonela in druge škodljive bakterije, ki so pogosto 
prebivalci črevesne mikroflore). 

Ukrepi: 
Po rokovanju z živaljo si umijemo roke, da se ne okužimo. 
Salmonela se lahko  naseli v človeških prebavilih in povz-
roča prebavne težave. 
Poostrena higiena se priporoča pri: otrocih, starejših, 
nosečnicah in osebah z oslabelim imunskim sistemom.

Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar z 
mikrobiološko preiskavo.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Dnevna bivalna temperatura

Temperatura vroče točke

50-70 let, lahko 
tudi čez 100 let

45 °C

do 35 cm

25-30 °C

1-4 kg

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

KDO SEM?

Po nakupu  želvi omogočimo  nekaj dni miru, da 
se navadi na novo okolje. V tem času z njo ne 
rokujemo in je ne vznemirjamo.

ŽELVA NI ŽIVAL ZA LJUBKOVANJE, AMPAK OPAZOVANJE.

kdo je primeren lastnik?
Primeren lastnik je lahko vsak, ki želvi zagotovi 
ustrezno bivališče, prehrano in po potrebi ustrez-
no veterinarsko oskrbo. Bolni plazilci znake bolezni 
skrivajo, zato si vzamemo čas, da spoznamo želvi-
no obnašanje in ob spremembah hitro ukrepamo. 

Otroci lahko skrbijo zanjo le pod nadzorom 
staršev. 

Potrebuje vsakodnevno hranjenje, odstranjevanje 
iztrebkov in redno spremljanje telesne teže.

Grška želva je zavarovana žival in 
uvrščena v CITES dodatek II. Vsa-
ko žival spremlja CITES dokument, 
označena mora biti z mikročipom.

Je dolgoživ ljubljenec, zato preden se po-
daš v nakup, dobro premisli, ali je izbira 
prava?

Avtorji:   Peter Omejc, Maša Rajšp, Valentina Kubale, 
  Jožko Račnik, Zlatko Golob
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ... potrebujem primerno 
bivalno temperaturo 

Za gretje notranjih prostorov uporabljamo grelne 
žarnice. Priporočamo uporabo kombiniranih UVA in 
UVB žarnic. Poslužimo se lahko tudi talnega gretja. 
Priporočamo termostat, ki regulira dolžino 
osvetlitve ter minimalno in maksimalno tem-
peraturo.

Notranji terarij za čas pred 
in po hibernaciji ter zunanja 
ograda (270 x 130 cm)

Podlaga: lesni sekanci, lubje, 
žaganje, slama

Sadike sredozemskih rastlin
 
Posoda za vodo

Termometer in higrometer

Lopatka za čiščenje in 
odstranjevanje iztrebkov

Hrana: trava, zelišča, 
zelenjava, seno

Osvetlitev  in ogrevanje: 
grelna žarnica in UVB žarnica
(kombinirana) 

Nastavki za žarnice

Časovnik (regulacija dolžine 
osvetlitve)

Termostat: regulacija 
optimalne temperature z 
dnevnim in nočnim ritmom

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

100-200 €
 

10 €

20 - 40 €

20 €

5 €

10 €

10 €

20-40 €

5-30 €

5 €

50 €

400 €
15-30 €

Ohrovt in zelje v večjih količinah nista 
priporočljiva, saj zavirata delovanje ščitnice. 

Deformiran oklep zaradi hranjenja samo z briketi 
v obdobju treh let.

hibernacija
Pozimi grški želvi omogočimo hibernacijo. Hiberni-
ra naj 4-5,5 mesecev pri temperaturi 5-7 °C. Mlajše 
živali zbudimo že prej. Pred hibernacijo jo okopamo 
v topli vodi da izprazni črevo, po njej da nadomesti 
izgubljeno tekočino. HIBERNACIJA JE POGOJ ZA 
USPEŠNO RAZMNOŽEVANJE.

določanje spola 
Samec: (desno) manjši, vbočen trebušni del oklepa, 
daljše marginalne ploščice nad zadnjimi nogami, 
daljši rep, daljše zadnje noge 
Samica: (levo) večja, raven trebušni del oklepa, 
okroglejši oklep, krajši rep 

trave in seno

zelišča:  regrad, trpotec, kislica,  marjetice, 
malina, majaron, melisa, origano, bazilika, 
timijan, jagodnjak, ognjič, kapucinke, vijolice, 
detelja, lucerna,  glavinci, listi trte in fižola

dodatek zelenjave: radič, paradižnik, 
paprika, kumare, korenje, buče

peleti: lucerna, koprive in seno 

Paša v zunanji ogradi: 

-

-

-

-


