Quelônios
O termo quelônio, engloba as tartarugas. Neste ponto vou procurar falar do maneio e
alimentação das tartarugas. Para melhor compreensão e facilidade de explicação, decidi dividilas em tartarugas terrestres e aquáticas.

Terrestres
As tartarugas terrestres ainda são pouco vistas no nosso país, talvez pelo tamanho e
preço, que as mais comuns atingem. Existem várias espécies, mas partilham grande parte dos
aspectos de maneio e alimentação. Apenas me irei referir a eles de uma forma geral,
apontando casos particulares. Pertencem quase todas à Família Testudinidae e encontram-se
distribuídas pela Europa, Ásia, África e América. São vegetarianas (as Terrapene spp. são
omnívoras) e requerem alimentos ricos em fibra e cálcio. Cerca de 80% de vegetais e 20% de
fruta. São animais de zonas áridas (existem espécies de floresta...), desertos e savanas, na sua
maioria com temperaturas elevadas, pelo que necessitam de um ambiente controlado. Podem
manter-se em instalações exteriores desde que possuam um local aquecido onde possam ficar
em dias mais frios. Requerem grandes espaços, pelo que, à que ponderar quando se constrói
um terrário interior. Necessitam de lâmpadas de espectro total ou acesso à luz solar directa.
São animais com crescimento lento e não se deve tentar apressar, correndo o risco do
surgimento de crescimento anormal da carapaça. Ter muita atenção à quarentena, pois
quando são capturados, têm normalmente inúmeros parasitas. Aconselha-se uma quarentena
de 90 dias. Em espécies que hibernam, atenção às condições do animal antes de hibernar. As
espécies de climas temperados necessitam de hibernar para se reproduzirem e para aumentar
a longevidade. Apenas se devem hibernar animais saudáveis. Deve-se parar a alimentação 2
semanas antes e hidratar os animais. Devem ser respeitados os ciclos de luz e os gradientes de
temperatura nos habitats onde existam. Atenção a espécies ilegais!
Estes são alguns dos aspectos gerais necessários para manter tartarugas terrestres.
Apenas vou resumir os cuidados de 2 das espécies mais conhecidas e de fácil manutenção:
Geochelone pardalis (Tartaruga leopardo)
Tamanho – Podem atingir 55 cm.
Sexagem – Machos com plastron côncavo, cauda mais comprida e larga
Temperatura – Temperatura de 26ºC-31,7ºC durante o dia com um ponto quente de
35ºC. Durante a noite pode baixar até 21ºC.
Alimentação – Herbívoros. Vegetais ricos em fibra e cálcio. Fruta.
Testudo horsfieldii (Tartaruga russa)
Tamanho – Até 25 cm
Sexagem – Machos mais pequenos com caudas mais compridas
Temperatura – Muito tolerantes. Desde que possam escavar, suportam temperaturas
desde 35ºC no Verão a 10ºC no Inverno. Necessitam de hibernar se se pretende fazer
reprodução
Alimentação –Herbívora.

Aquáticos
Sem dúvida as mais difundidas no nosso país, nomeadamente a tartaruga de orelhas
vermelhas, agora proibida. A maior Família de tartarugas é a Emididae, e são aquáticas. Estão
adaptadas para a vida dentro de água e apenas vêm a terra para apanhar sol e colocar os ovos.
Existem espécies predadoras ( Chelidra serpentina, Chelus fimbriatus) , mas as restantes são,
na sua maioria, carnívoras podendo aceitar vegetais em alguma fase do seu desenvolvimento.
Devem ser alimentadas com carne e peixe inteiros, nunca com camarões secos unicamente.
Necessitam de espaço, especialmente a zona com água. Devem ter zonas secas para
repousarem e apanharem sol. Algumas espécies adaptam-se às nossas temperaturas, pelo que
podem ser mantidas em áreas exteriores. Podem hibernar. Os cuidados pré-hibernação são
idênticos aos das tartarugas terrestres. Deve ser prestada atenção à higiene da água e um
filtro de grande capacidade deve ser introduzido. São animais distribuídos por todo o mundo,
em zonas temperadas e tropicais. Não é vital uma lâmpada de UV mas aconselhável,
principalmente em aquaterrários interiores. Há espécies agressivas que podem atingir grandes
dimensões (Tryonix spp., Macroclemys). De uma forma geral, fáceis de manter, existindo no
entanto espécies únicas, com algumas particularidades.

Trachemys scripta elegans (Tartaruga de orelhas vermelhas)
Tamanho – até 25 cm
Distribuição geográfica – EUA, a oriente e ocidente do Mississipi
Sexagem – Machos com unhas das patas dianteiras enormes e cauda mais comprida
Temperatura – Temperatura da água 26ºC-28ºC e temperatura do ar de 26ºC-32ºC
Alimentação – Carnívora. Em adulta começa a aceitar vegetais
Hibernação – Sim, se pretende reproduzir.
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