
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

širokoroba želva
(Testudo marginata)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Vzroki za stres: neustrezen bivalni prostor oz. higie-
na in prehrana, pretirano rokovanje z njo ter neprim-
erna socialna struktura skupine in slabo zdravstveno 
varstvo. 

Znaki stresa: Skrivanje/povlečenje nog in glave  v 
oklep, neješčnost, mirovanje, driska, izcedek iz nosu.

Priporočamo cikličen (ob nakupu, spomladi in jeseni) 
pregled iztrebkov na zajedalce. 

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

Ukrepi: 
Po rokovanju z živaljo si umijemo roke, da se ne okužimo z 
bakterijami. Okužba se lahko kaže s prebavnimi motnjami 
(driska). 
Poostrena higiena se priporoča pri: otrocih, starejših lju-
deh, nosečnicah in osebah z oslabelim imunskim siste-
mom.

Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar z 
mikrobiološko preiskavo.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Dnevna bivalna temperatura

Nočna bivalna temperatura

Hibernacija

Temperatura vroče točke

Trajanje osvetlitve

50-70 let, lahko 
tudi čez 100 let

20 °C

2,5 - 3,5  mesecev

45 °C

12 ur/dan

24-40 cm

25-30 °C

 do 5 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 vsak, ki je želvi pripravljen 
zagotoviti ustrezno bivališče, ogrevanje, osvetlitev 
in prehrano. Širokoroba želva je največja evropska 
kopenska želva, zato že ob nakupu mladiča dobro 
premislimo, kje ga bomo nastanili, ko odraste. 
Želva ni primerna za ljudi brez vrta ali zunanjega 
prostora, kjer bi lahko prebivala čez poletje. 

Potrebuje dnevno oskrbo: priprava hrane, 
odstranjevanje iztrebkov, menjava vode ...

Širokoroba želva je zavarovana žival in 
uvrščena v CITES dodatek II. Vsako žival 
spremlja CITES dokument, označena mora 
biti z mikročipom.

Je dolgoživ ljubljenec, zato preden se podaš 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 

Poleti imamo želve v zunanji ogradi. V terariju potre-
bujejo visoke temperature bivalnega prostora (vroča 
točka 45 °C). Priporočamo uporabo grelnih žarnic, ki 
proizvajajo kombinirane UVB in UVA žarke.
Priporočamo termostat, ki regulira dolžino os-
vetlitve ter minimalno in maksimalno tempera-
turo.

Notranji terarij za čas pred 
in po hibernaciji ter zunanja 
ograda (320 x 160 cm)

Nastilj: sekanci, žaganje, šota, 
skorja

Zasaditev zunanje ograde s 
sredozemskimi rastlinami

Posoda za vodo

Termometer in higrometer

Lopatka za čiščenje in 
odstranjevanje iztrebkov

Hrana: trava, travniška 
zelišča, seno, zelenjava 

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

Nastavki za žarnice

Časovnik (regulacija dolžine 
osvetlitve in uravnavanje tem-
perature preko dneva in noči)

Termostat: regulacija 
optimalne temperature z 
dnevnim in nočnim ritmom

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

150-300 €

 
20 €

30-50 €

20 €

5 €

10 €

10 €

20-40 €

5-30 €

5 €

50 €

500 €
15-30 €

Ohrovt in zelje v večjih količinah nista priporočlji-
va, saj zavirata delovanje ščitnice. 

hibernacija
Pozimi širokorobi želvi omogočimo hibernacijo. 
Hibernira naj 2,5-3,5 mesecev pri temperaturi 5-8 
°C.  Mlajše živali zbudimo že prej. Pred hibernacijo 
jo okopamo v mlačni vodi, da odstranimo zaostalo 
vsebino iz črevesja in po njej, da nadomesti izgublje-
no tekočino. HIBERNACIJA JE POGOJ ZA USPEŠNO 
RAZMNOŽEVANJE.

trave in seno

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

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

peleti: lucerna, koprive in seno 

Paša v zunanji ogradi: 

-

-

-

-


