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Kaplumbağa Bakımı Hakkında 
Bilgi Kağıdı  
Ömür beklentisi: Kara kaplumbağası 100 senenin üzerinde, su kaplumbağaları 80 yaşına kadar 
yaşayabilirler. Kaplumbağa bakıcıları için bu da uzun süren ödev, bir yaşam ödevidir!

Masrafl ar
Hayvan 100-250 CHF  Hayvanların cinsine ve yaşına bağlı
İlk masrafl ar 1000-10.000 CHF Hayvana uygun bahçede kafes veya evde terrariyum, 
  uygun techizat, terraristik teknik (ısı lambası, 
  UV lambası, su pompası, otomatik saat, ... )
Senelik masrafl ar Takriben 500 CHF Yem, veteriner masrafl arı, tatil hayvan pansiyonu masrafı 
  veya evde bakım masrafı, kışlık masraf 
Diğer hususlar Beklenmedik veteriner masrafl arı hazvanın satın alma parasını çok aşabilir.

Hassas hayvanlar
Kaplumbağaları ev hayvanı olarak almaya karar vermeden önce uzman kişilere danışılmalı ve ilgili 
yazıları okumalıdır. Hayvanları yanlış tutma, onlara yıllarca acı verdirir ve yavaşca öldürür. Uzman 
olmayanlar kaplumbağalarda sağlık problemlerini genellikle çok geç farkeder! Kaplumbağlar kolay 
bakılacak ev hayvanı değildir, onların tabiatına uygun bakım teçzihatı çok pahalıdır.

Güneşi severler
Kaplumbağalar güneşin UV ışınlarına, zırhlarının büyümesi için ihtiyaç duyarlar. Aktif hale gelebil-
mek için de güneşin sıcaklığına ihtiyaçları vardır.

Kaplumbağa bahçesi
Yalnız bahçe sahipleri kaplubağalara onların tabiatına uygun temiz, havadar ve güneşli yaşam yeri 
sunabilirler. Bebek kaplumbağalar bile kısa zamanda büyürler ve onları ev içerisinde bir terrariyum-
da tutmak zorlaşır. Ve onları bu sebeple bahçeye indirmek gerekir.

Hayvanlar nerede satın alınmalıdır?
Sorumluluk sahibi ev hayvanı bakıcıları hayvanlarını ya yerel hayvanları koruma derneğinin işlettiği 
bir hayvan yurdundan, ya bir hayvan istasyonundan veya İsviçre devletinde usulüne uygun hayvan 
üretimi yapan bir kuruluştan alır. Öyle yerlerde uzaman-
lardan bilgi almak da mümkündür. Güney ülkelerinde 
çarşıda pazarda rastgele kaplumbağa satın almamalıdır. 
Çünkü böyle hallerde çoğu zaman Hayvan Cinslerini Ko-
ruma Komisyonu CITES ve İsviçre Federal Veteriner Genel 
Müdürlüğü’nün (BVET)  izni olmadan onları sınırdan sok-
mak yasaktır. Böyle hayvanları satın almak ayrıca hür 
yaşıyan ve soyu tükenmekte olan kaplumbağa grup-
ları için bir tehlike oluşturan bir davranıştır. Irkları 
koruma altında olmayan alyanaklı kaplumbağa gibi 
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hayvan türleri için deBVET’den izinsiz onları sınırdan geçirmek yasaktır. Bazı büyük kaplumbağa 
cinslerine bakmak için ilgili kantonların veterinerlik dairesi tarafından verilen kaplumbağa sahibi 
ruhsatı almak mecburidir.
İnternet üzerinden hiç bir şekilde hayvan satın almayınız! İnternet üzerinden satışa sunulan hay-
vanlar çoğunlukla  çok fazla sayıda üretilmiş ve feci şartlar altında yetiştirilen hayvanlardır. İllegal 
hayvan satışları da internetin bedava reklamları üzerinden yapılır, çoğu hallerde dolandırıcılık söz 
konusudur.

Toprak kaplumbağalarının nelere ihtiyacı vardır?
Yunan toprak kaplumbağası bahçede ancak yaz aylarında serbest bırakılarak tabiatına uygun yaşa-
tılabilir. Bu imkanı olmıyanlar, bunları ev hayvanı olarak tutmaktan vazgeçmelidir. Kaplumbağa 
bakım teçhizatı bol güneş alabilmelidir, ama gölge yeride olmalıdır. Etrafı tahta veya ufak bir du-
varla çevrilmelidir: Kaplumbağalar iyi tırmanabilir ve çukur deşebilirler. Toprakta bol taş, kök, çalı, 
saklanma yeri vesaire. bulunmalıdır. Yunan toprak kaplumbağası vejetaryendir. Onlara lifl i ot ve ince 
saman vermelidir. Meyveler onlarda sindirim sorunu yaratabilir, et ve et ürünleride verilmemelidir, 
çünkü böyle halllerde sağlığa zararlı aşırı büyüklükte kalkan oluştururlar!

Su kaplumbağalarının neye ihtiyacı vardır?
Alyanaklı bilinen kaplumbağalar kaçmalarını önleyici bir bahçedeki suni gölde tutulmalıdır. Bu 
gölün büyüklüğü birkaç metrekare ve derinliği bir metreden az olmamalıdır. Derin veya daha az 
derin yerleri olmalı ve güçlü bir filtre motoruna bulundurulmalıdır. Kaplumbağalar çok pislik yap-
tıklarından suyun bir kısmı, gölü temiz tutabilmek için sıkça hallerde değiştirilmelidir. Genç su 
kaplumbağalarına ev içinde büyük bir akvaterrariyum içinde bakılır. Kendi boylarının iki misli de-
rinliğinde suya ihtiyaçları vardır, yüzebilmeli, dinlenebilmeli, güneşlenebilmelidirler. Su daima te-
miz olmalıdır. Alyanaklı kaplumbağalar hemcinsleriyle grup halinde bulundurulmalıdır, aksi takdir-
de erkekler dişileri sık sık rahatsız ederler. Genç hayvanlar önceleri hayvani besine ihtiyaç duyarlar, 
ama sonraları artan oranda bitkisel gıda oranları artar (örneğin, marul, salata gibi).

Kış uykusu
Birçok kaplumbağa türleri kış uykusuna gerek duyar. Tabiatına uygun kışlak imkanı sunmak zordur. 
Bunun için çeşitli metodlar vardır, örneğin toprak ve yaprak dolu sandığı bodruma koymak, devam-
lı havalandırılan bir buzdalabı çekmecesi, bahçede derin bir çukur vs. Bu sebepten uzmanların 
tavsiyelerine kulak vermelidir, örneğin hayvanın satın alındığı yerdeki satıcıya veya İsviçre Kaplum-
bağaları Koruma Birliğine sormalıdır. Genç hayvanlara da kış uykusu gerekir, ama hasta hayvanları 
kış uykusuna yatırmamalıdır.

Üreme
Genç hayvanları tabiatına uygun yerlerde yaşatabilmek çok zor olduğundan, hayvanları üretmekten 
kaçınılmalıdır. Ayrıca hayvan yurtları ve hayvan toplama yerlerinde ve üreticilerde çok sayıda hayvan, 
yeni ev sahiplerini beklemektedirler.

Kaplumbağalar ve tatil
Tatile giderken kaplumbağaları kendi bahçelerinde ve terrariyumlarında bırakmak en uygunudur. 
Konu hakkında bilgili bir insan onların bakımını üstlenmelidir. Bir alternatif olarak onları bir ayvan 
pansiyonuna veya hayvan yurduna gündeliği 10-20 Frank karşılığında bakıma vermek de mümkün-
dür. Hayvanları atmak cezayı gerektiren bir fiil teşkil eder, cezası 20.000 Frank tutabilir.
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Kaplumbağalar ve çocuklar
Tabiatına uygun tutulan kaplumbağalar çocuklar için heyacan verici bir unsur teşkil ederler.  Ama 
kaplumbağalar okşanacak hayvan veya oyuncak değildir, aksine yoğun bakım isterler. Yetişkin bir 
insan çocukları bakım hakkında bilgilendirmeli ve gerekirse onlara nezaret etmelidir. En azından 
maddi sebeplerden dolayı çocuklar tek başlarına kaplumbağalara bakamazlar, ve ilerideki mesleki 
hayat yolları sebebiyle hayvanlara bakmaya devam edecekler mi o da bir soru işaretidir. Bu sebep-
ten kaplumbağa bakımı hususu aile içerisinde ciddi bir konumda konuşulmalı ve bu konuda uz-
manlara danışılmalıdır.

Enformasyon ve kontakt yerleri
• “Schildkröten als Heimtiere?” (Ev hayvanı olarak kaplumbağa), “Rotwangen-Schmuckschild-

kröte” (Alyanaklı ve mücevherli kaplumbağa), „Griechische Landschildkröte” (Yunan kara 
kaplumbağası) (almanca), Merkblätter des Schweizer Tierschutz STS, (STS Bilgi Kağıtları) 
Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, 061 365 99 90, www.tierschutz.com, 
sts@tierschutz.com , ücretsiz danışma (almanca, fransızca, ingilizce), ücretsiz broşürler, hay-
van barınakları adresleri, çocuk kulübü www.krax.ch

• Protection et Récupération des Tortues PRT, kaplumbağalar ağırlıklı hayvanları koruma dernek-
leri, Grand Paquier, 1373 Chavornay, Tel: 024 441 86 46 (sadece fransızca), www.tortue.ch, 
ücretsiz danışma, bulunmuş veya istenmeyen kaplumbağların alınıp yerleştirilmesi.

• „Die Rotwangen-Schildkröte“ (Alyanaklı kaplumbağa), „Bau einer Folienteichanlage zur 
Haltung von Sumpf-und Wasserschildkröten“ (Bataklık ve su kaplumbağalarına uygun gölcük 
yapım talimatı), „Die griechische Landschildkröte“ (Yunan kara kaplumbağası), „Winterschlaf 
europäischer Landschildkröten“ (Avrupa kara kaplumbağalarında kış uykusu), „Freilandanlage 
für Europäische Landschildkröten“ (Avrupa kara kaplumbağanının dışarıda beslenmesi) (al-
manca), 
SIGS Kaplumbağa Birliğinin bilgi kağıtları. Adres: Schildkröten-Interessengemeinschaft SIGS, 
Postfach, 4416 Bubendorf, www.sigs.ch, info@sigs.ch, danışma telefonu 079 432 76 32, 
ücretsiz danışma, kaplumbağa barındırma istasyonu 
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