
Vodní želvy 

Nejčastěji chovaným druhem je u nás želva nádherná (Trachemys scripta elegans). 
Želvičky se prodávají jako mláďata ve velikosti několika mála centimetrů v mnoha akvaristikách, 
bohužel ale prodavači často majitele neinformují o podmínkách chovu, nezřídka dokonce zákazníka 
záměrně desinformují. Chov vodních želv je časově, finančně a hlavně prostorově náročný! Nejsou 
rozhodně vhodné jako "hračka" pro děti, dospělé samice dorůstají až 40 cm celkové délky krunýře, 
váží často přes tři kilogramy. V této velikosti mohou tato relativně agresivní zvířata majitele vážně 
pokousat! Mláďata jsou velice choulostivá a vyžadují optimální světelné a klimatické podmínky. 
Chov v akvateráriu: Délka terária by měla odpovídat pětinásobné délce krunýře. Šířka = 3x délka 
krunýře, hloubka vody = 2 x šířka krunýře. Minimálně 2/3 plochy akvaterária pokrývá voda, s 
plovoucími ostrůvky (např. přírodní korek), 1/3 plochy tvoří pevná souš. Pro dospělé samice (> než 
18cm) by na této ploše měla být umístěna možnost pro kladení vajec (substrát, např. písek míchaný z 
rašelinou 2:1, mírně vlhký min 10cm hluboký). Pokud samicím (samci jsou menší, mají dlouhé drápky 
na předních končetinách) neposkytneme takovouto možnost, může dojít k zadržení vajec, což 
způsobuje často těžké zdravotní komplikace. Nad souší je vždy zavěšena lampička (obyčejná žárovka 
25-60W, dle velikosti terária), která vyhřívá plochu lokálně až na 35C. Uvnitř terária je také nutná 
instalace zářivky, jejíž světelné spektrum obsahuje ultrafialové záření (svítí cca 10 hodin denně). Toto 
spektrum je pro všechny, hlavně rostoucí želvy nezbytné pro tvorbu vitamínu D, který je důležitou 
součástí metabolizmu vápníku. Bez tohoto vitamínu dochází, stejně jako při deficitu vápníku v krmivu k 
osteodystrofii (odvápnění skeletu, "želva" měkne a umírá na selhávání různých orgánů, hlavně ledvin). 
Vodu v teráriu vytápíme topítkem na 22-24 C, vodu je nutno filtrovat výkonnou akvarijní pumpičkou. 
Voda by se v nádrži měla měnit 2x týdně. Ve vodě ponecháváme z hygienických důvodů jen několik 
velkých hladkých kamenů. Teplota vzduchu se pohybuje mezi 22-24 C (v noci cca 18-20 C). 
Robustní dospělá zvířata chováme v ideálním případě od konce května do konce září venku, nejlépe v 
zahradním rybníčku. Pozor, pomalu aklimatizovat. Rybník nevytápíme. 
Stravu tvoří vedle živých rybek, žížal, různých měkkýšů a hmyzu občas krájené hovězí, nemražené 
rybí filé, živá myší holátka, ale také (hlavně pro dospělce) salátové listy, plátky mrkve atd. Přidáváme 
vitamínové a minerální preparáty. Krmíme výhradně ve vodě, 3 -5 x týdně, dospělé želvy jen 2- 3x 
týdně. 
Zimování (ve vodě, zhasnutá světla a topení, cca 12-15 C, cca 2 měsíce) není, narozdíl od 
suchozemských želv nutné, pokud nechceme zvířata rozmnožovat. Máme- li větší zahradní jezírko 
(min 100cm hluboké) a dobře aklimatizované dospělce, je možné i přezimování venku. Želvy se 
zahrabou do bahna na dně nádrže. 
V optimálních podmínkách se želva nádherná dožívá 30-40 let. 
Prosím nevypouštějte želvy do přírody! Vodní želvy se staly v mnoha zemích Evropy a také u 
nás, vážným ekologickým problémem. Nejen že vytlačují naše vzácné želvy bahenní ze svých 
biotopů, ale také ničí veškerou faunu ekologicky intaktních vod, hlavně naše chráněné obojživelníky. 
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