
سنتکلم عن السالحف املائیة بدایة من وقت الشراء وحتي التربیة والعنایة ..... 

کیف تختار سلحفاة سلیمة..؟ 

تعرف السالحف من سلوك إختبائها أو احتجابها داخل صدفتها لفترة طویلة...السالحف البریة تمیل لهذا السلوك 

أکثر من السالحف التي ولدت تحت رعایة اإلنسان ..السالحف البریة تفضل إخفاء نفسها دائما,وهذا السلوك هو 

بدایة إلظهار حالة السلحفاة الصحیة خصوصا السالحف الناشئة..... 

ما الذي یجب أن تبحث عنه عندما تقرر شراء سلحفاة؟ 

ما الفرق بین السلحفاة الصحیحة والسلحفاة املریضة؟ 

وإذا کانت السلحفاة تمیل لإلختباء ماذا یعني هذا؟ 

هناك العدید من األشیاء التي یجب أن نتناولها بالدراسة عند إختیارنا لهذا املخلوق الطیف. 

أوال:الحرکة: 

الحرکة السریعة للسلحفاة خصوصا الکبیرة منها عادتا یکون مؤشرا j الخطر من السلحفاة 

بطیئة الحرکة التي تمیل لإل تزان q حرکتها,وإذا أردت أن تشعر السلحفاة باألمان علیك أن تقترب ببطء منها 

وبذلك لن تضطر السلحفاة إلخفاء رأسها کلیا.......  

ثانیا:العینان 

یجب أن تکون عینا السلحفاة نظیفة و براقة(أي المعة) حتی لو کانت السلحفاة تحت املاء(إذا کانت مائیة) , 

ویجب أن ال یکون علیها إفرازات أو سوائل غریبة وأیضاَ یجب أن ال یکون علیها 

أو تحتها قشور..وبالنسبة للجفن یجب أن ال یکون منتفخ...ویجب أن تختبر حرکة عیناها (قم بتحریك یدیك أمامها 

یمینا ویساراَ فإذا تبعت عینها حرکة یدیك هذا یدل j سالمة عینیها). 

ثالثاَ:التنفس: 

یجب أن ال یسمع صوت أزیز أو شخیر من األنف حتی ولو کان الرأس مختبئ , ألن هذه األصوات تعتبر مؤشراَ 

j وجود أمراض تنفسیة خطیرة, یجب أن تکون السلحفاة  

تتنفس بشکل طبیعي من أنفها وفمها یجب أن یکون مغلق, عوضاَ عن الشخیر بفم مفتوح  

ألن الفم املفتوح یعتبر مؤشراَ لألمراض التنفسیة کما أسلفنا).. 
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رابعاَ:السباحة: 

إذا کانت السلحفاة تغوص بالکامل وبسهولة تحت املاء وتبقی تحته متوازنة؟ أو أن السلحفاة  

تطفو مثل الفلین وإحدى جانبیها مرتفع واألخر منخفض؟ إذا کانت إجابتك نعم للسؤال األول 

وال للسؤال الثاني ، إذا فکل شيء j ما یرام فیما یخص هذه السلحفاة، أما إذا کانت إجابتك 

ال للسؤال األول و نعم للسؤال الثاني ، فهذا یعني أن السلحفاة تعاني مشاکل؟؟؟ 

 j سطح املاء وعدم القدرة j األمراض التنفسیة تکون هي املسبب ملثل هذه املشاکل والتي هي الطفو

الغوص (ویفضل عدم شراء هذه السلحفاة). 

وأیضًا حاول أن تتفحص السلحفاة املائیة وهي تحت املاء بأن تتأکد من عدم وجود جروح مفتوحة أو 

فنجس(fungus ) یغطي خدوشًا j األجزاء الناعمة من جسم السلحفاة، 

حتی وإن کانت معظم أمراض الفنجس الخارجیة سهلة العالج واإلزالة ال حاجة لنا بأن 

نبدأ باملتاعب q إختیارنا لهذه السلحفاة . 

مرض الفنجس (fungus) یظهر j شکل زغب قطني یبدأ بالنمو، أو j شکل طبقة ناعمة ملساء ،ویجب أن 

 white chlorophyll-free growths) ) ننتبه من خلط أعراض الفنجس

بالنمو الطحلبي ،ألن األخیر عادة یکون لونه أخضر وینمو j صدفة السلحفاة(أکثر من نموه j أطرافها) وهذا 

النمو الطحلبي بالنسبة للسالحف املائیة یکون غیر مؤذي.... 

خامسًا: 

اشتري السلحفاة:یجب أن تکون الصدفة متشکلة بالنسبة للموالید وصلبة بالنسبة للبالغین ما لم تکن من نوع 

ذوات الصدف الناعم أو من نوع(pancake tortoise ) حیث أن أصداف هذه األنواع بطبیعتها تکون لینه وناعمة 

بعکس األنواع األخرى من السالحف.. 

وغالبًا ما تکون صدفة املوالید أقل تشکالً من صدفة البالغین . 

جمیع األطراف یجب أن تکون کاملة الوظائف وغیر منتفخة ، ویجب األخذ باإلعتبار أن 

ال تکون األقدام تتدلی وتتدحرج بسهوله عند سحبها بلطف بل یجب أن تکون مقاومة للسحب . 

فلو کانت األقدام کما أسلفنا فهذا دلیل j وجود مشاکل صحیة غالبًا ماتکون نتیجة سؤ التغذیة 

وهذا النوع من املشاکل الصحیة یکون أکثر تعقیدًا ومستحیل العالج ، فال تقم بشراء هذه السلحفاة. 
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سادسًا:الصدفة: 

هل الصدفة تحوي طقطقات ، کسور ، دروع مفقودة، أو هل هي منقرة؟ 

من األفضل أن تکون إجابتك ال وال، ولکن بعض السالحف یکون لدیها رضوض q صدفتها بسب أشیاء تعرضت 

لها q الحیاة البریة (مثل الحرائق q الغابات) ، الطقطقات والکسور یمکن أن تحدث وتشفی کما یجب ( عندها 

یجب إستخدام مستحضرات تجمیل إلزالة التشوه الحاصل عند تمام الشفاء) . 

من الضروري غالبًا أن تلعب لعبة اإلنتظار إذا کنت ترید إلقاء نظرة j سلحفاة خجولة ، 

هذه املخلوقات لدیها مهارة عالیة q إعادة نفسها داخل صدفتها ثانیة قوائمها األمامیة  

بإحکام أمام رأسها وتبقی هکذا لفترة طویلة دون أن تقوم بأیة حرکة ، وإذا ما أرادت أن 

تختبر شیئًا ، فإنها تقوم بذلك عن طریق إرخاء القوائم األمامیة وإخراجها من بین مرافقها املثنیة ومن ثم تعاود 

اإلختباء حتی تشعر باألمان قبل أن تتحرك ...... 

وبإختصار فما یجب أن نحذر منه عند شرائنا لهذا املخلوق هو: 

1-کسور أو طقطقات مفتوحة q الصدفة . 

2-نقر q الصدفة یحوي مادة متجبنة ذات رائحة کریهة . 

3-صدفة غیر متشکلة بالنسبة للموالید ، وغیر صلبة بالنسبة للبالغ منها . 

4-سلحفاة یکون الکسل والخمول هو سلوکها الدائمة. 

5-جفون منتفخة. 

6-أطراف منتفخة. 

7-إفرازات حول أو تحت العین . 

8-فقاقیع من األنف عند التنفس أو مخاط حول األنف. 

9-التنفس بفم مفتوح. 

10- السباحة وإحدى الجانبین مرتفع عن األخر 

11- صعوبة الغوص تحت املاء 

12- أطراف متدلیة أو أنها تسقط مستقیمة بسهولة عند رفع السلحفاة . 

13- أطراف واضحة الترهل أو واضحة النحالة. 

مالحظة:أهم ما یمیز السلحفاة السلیمة أنها تکون متحمسة للطعام املقدم لها 
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ما البیئة املناسبة للسالحف املائیة؟ 

السالحف املائیة نشیطة جدًا، لذلك کلما کان الحوض کبیرًا کان أفضل لها. یجب وضع ما یعادل 2.5 سم من 

الحصی أو حجارة األنهار (وهي نوع من الحجارة طبیعي یجلب من األنهار أو یکون مشابه لها تمامًا) q قاع 

الحوض ، ویجب وضع (فلتر) تحت الحصی وکدلك یجب علیك وضع بعض الصخور الکبیرة امللساء بحیث تکون 

شبة مغمورة باملاء (أي جزء منها داخل املاء وجزء خارجة) ویجب أن تکون هده الصخور تحت املصدر الضوئي 

(کشاف) الذي سوف تخصصه للحوض ألن بعض السالحف تحب ان تقضي جزء من الیوم وهي تتعرض 

للحرارة..حاول ان یکون الکشاف موجه j الصخور أکثر منه موجه للماء نفسها..ألن الحرارة الزائدة j املاء 

تؤدي لنمو الطحالب لدلك رکز الضوء j الصخور امللساء أکثر. 

حاول أن تضع کمیة من نباتات األحواض املفلطحة (تجدها q املحالت) q املنطقة الشبة مغمورة باملاء ألن 

بعض السالحف تحب أن تقضي وقتها j هده النباتات أکثر من الوقت التي تقضیة j الحجارة امللساء،.. 

احرص j وضع الحوض j طاولة ثابتة ، کما یجب علیك أن توزع األحجار أو الحصی q الداخل بالتساوي ، انتبه 

جیدًا لشکل الحصی أو األحجار یجب أن تکون مدببة (دائریة) وال تکون مسننه ألن السالحف عادتا تقوم بالنزول 

لقاع الحوض للبحث عن الطعام وکثیرًا ما یترسب الطعام فعلیًا هناك فتأخد السلحفاة الطعام والحصی ظنًا منها 

أنه طعام ، ثم تقوم ببصق الحصی من فمها فلو کان مسننًا الدى لجرح فم السلحفاة أو إدا ابتلعته سیؤي لجرحً 

أحد األعضاء الداخلیة (املعدة- األمعاء). 

یمکنك وضع أي نباتات داخل الحوض املهم ان تسأل البائع هل هي نباتات حوضیة أم ال . 

السالحف تستخدم هده النباتات کمنا طق للراحة واإلسترخاء و کدلك تقوم بمضغها واللعب بها لدلك کن 

مستعدًا لوضع نباتات جدیدة مکان القدیمة وانتبه j غرسها جیدًا داخل الحصی عندما تخرجها السالحف أثناء 

اللعب. 

أحذر من النباتات املتشابکة فهي تؤدي لنمو الحشرات والحلزونات داخل الحوض. 

احرص j أن یکون عدد السالحف مناسب لحجم الحوض . 

السالحف عادة تخرج أنفها خارج املاء حتی تتنفس الهواء من الخارج ... 

العمق املناسب ملاء الحوض هو 5 سم أو أقل مما یجعل السلحفاة تتنفس الهواء النقي وهي واقفة q قاع 

الحوض فقط بمجرد الوقوف j أطراف األصابع ومد رقبتها  

 ..jأل

مستوى املاء املنخفض وهو 2.5 سم یسمح للسلحفاة بأن تزحف خارج املاء وتصل للمناطق الجافة التي تحدثنا 

عنها سابقًا لتأخد حمامًا من ضوء الشمس وکدلك یجعلها قریبة من املصدر الضوئي.... 

اما إدا کنت ترید ملئ الحوض لنهایته فعلیك توفیر أغصان خشبة j سطح املاء تسمح للسلحفاة بالوقوف 

علیها لتتعرض للمصدر الضوئي..فی األحجام الصغیرة من 5 سم الی 10 سم یتم وضع قطعة من الفلین عائمة 

فوق املاء حتی تستطیع الصعود فوقه فی فترات الراحة وعندما تکبر عن هذا الحجم یتم انقاص منسوب املاء 

الی النصف ووضع صخرة کبیرة تکون اj من منسوب املاء بمسافة قلیلة لتصعد فوقها حیث انها لن تستطیع 

الصعود فوق الفلین لخفته. 

درجة الحرارة املناسبة تقریبًا (25 درجة مئویة). 

سوق اسماك الزینه ومستلزماتها q بغداد    

https://www.facebook.com/groups/oskaro96/


مالحظة مهمة: 

1-((ال تشتري سلحفاة مولودة یکون طولها أقل من 10 سم ألن صغر الحجم الزائد یدل j اإلصابة بالبکتریا 

العصویة) .. 

2-ال تستخدم اضاءة قویة مثل اللمبات العادیة بل یفضل اللمبات (الفلورست) حیث ان اللمبات العادیة تشع 

حرارة عالیة مما یعرض جلدها للجفاف عندما تکون فوق الصخور وهذا یعرضها لتکون الفطریات j الجلد. 

3- وال تقوم بافزاعها وهي خارج الحوض حتی ال تقوم باإلندفاع واصابة نفسها . 

ما هو طعام السالحف املائیة: 

السالحف املائیة تشرب من ماء الحوض التي تعیش فیه وهذا طبیعي لذلك یجب علیك أن تتأکد من نظافة ماء 

الحوض بإستخدام نوع جید وقوي من الفالتر املنظفة للماء، کما أنها تأکل داخل حوضها لذلك نظافته تعتبر 

ضروریة جدا j صحتها ، تعتبر معظم السالحف املائیة نباتیة لکن هدا ال یمنع وجود سالحف أکلت لحوم وهي 

تتغدي j(الدیدان- الحشرات – الحلزون – الروبیان). 

 Anacharis- Elodea- )النباتات الحوضیة مثل j لکن األغلبیة العظمی من السالحف املائیة نباتیة وهي تتغذى

Hydrilla- various eelgrasses- Turtle grasses) ، کما انك یمکن أن تقدم لها ( الخس- الهندباء- قرع 

( یقطین) مبشور- کدلك معظم النباتات خضراء األوراق) کذلك یمکنك تقدیم بعض الفواکه مثل( توت أزرق – 

توت أسود – عنب) أحذر من تقدیم (السبانخ ) ألنه یکون (أکسالت الکالسیوم ) داخل کلیة السلحفاة وهذا وضع 

خطیر جدا یؤدي لتوقف الکلیة وبالتالي موت السلحفاة .. 

کذلك یمکن تقدیم بعض البروتین الحیواني مثل تقدیم کمیات بسیطة جدا من الطعام الخاص بالقطط j ان 

تقدم البروتینات الحیوانیة بإعتدال وبشکل ضئیل جدًا. 

األطعمة الخاصة بالسالحف املائیة والتي تباع q األسواق یمکن تقدیمها لها فهي مفیدة ولکن یفضل وجود 

أطعمه أخرى من األنواع التي تحدثنا عنها سابقًا بجانبها فال یمکن اإلعتماد j اطعمة السوق وحدها.. طبعا ال 

تنسی ان تسأل البائع عن الفیتامینات الخاصة بهده السالحف والتي یجب أن تحوي (فیتامین A- D3) فهي مهمة 

جدًا.......للنمو السلیم لها.. 

ویمکنك ایضا ان تضع لها کمیات صغیرة من األکل الجاف وشیئا فشیئا ستعتاد علیه وذلك ملدها بالتنوع 

الغذائي الالزم لها ویمکن فی املناسبات وضع بضع سمکات صغیرة من األنواع رخیصة الثمن حیث انها تستمتع 

بمطاردته والتهامه مما یودى الی بث النشاط والحیویة فیها 
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 Red Eared Slider     السالحف ذات االذن الحمراء

وجدت السالحف ذات االذن الحمراء q جمیع انحاء شرق الوالیات املتحدة وتسمی باللغة 

االنجلیزي (Red Eared Slider ) وسبب تسمیتها بهذا االسم الن لدیها بقعتان حمراوتان جانب 

العین عند الخدین .وهي من أفضل الحیوانات بیعًا q سوق الحیوانات االلیفة q أمریکا . تقضي 

هذه السالحف معظم وقتها q املیاه العذبة التي توجد q بیئتها , وتقضي معظم ساعات الیوم 

 j املیاه , وعندما تکون صغیرة تقضي هذا الوقت q الصخور او اغصان النباتات j الدافئ

النباتات املستنقعیة لتستمع بدفأ واشعة الشمس . 

جمیع السالحف ذات االذن الحمراء آکلة بروتین حیواني ونباتي , وتحتاج السالحف الصغیرة الی ما 

یقارب 40% من مصادرالبروتین الحیواني , و تتغذى السالحف البالغة بشدة أکبر j البروتین 

النباتي . وj الشاطئ تتغذى j السمك الصغیر والیرقات والنباتات املائیة . 

وq الوالیات املتحدة یمنع بیع اي سالحف من هذا النوع یکون طولها أقل من 10 سنتیمتر ( 4 

بوصة ) , وذکور ذات االذن الحمراء یبلغ من سن الـ 2 – 4 سنوات  

اما االناث فتبلغ من السن 5 – 7 سنوات وتکون قد وصل طولها الی 12 سنتیمتر ! 

بعض هذا النوع من السالحف قد یعیش لـ 100 سنة  

q بعض متاجر الحیوانات q أمریکا وجدت هذه السالحف q أماکن مغلقة التهویة وهذا یکون 

سببًا q اصابتها ببکتریا الساملونیال (Salmonella ) التي تنتقل بسهولة لالطفال حین ملسهم 

للسلحفاه عدم غسل االیدي جیدًا بسبب ضعف املناعة لدى االطفال الغیر بالغین باملقارنة 

باالنسان البالغ , لذى ینصح دائما للبالغین او االطفال غسل االیدي جیدًا بعد ملسهم للسالحف 

لضمان عدم انتقال ببکتریا الساملونیال (Salmonella ) الیهم ومن املمکن ان تکون هذه البکتریا 

موجودة q السلحفة بسبب الجفاف وقلة الطعام , وغالبا ال تأکل السالحف بسبب خوفها الشدید 
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أو برودة املیاه او الطقس املحیط بها , ولکنها سوف تتعود حینما تضعها q بیت خاص بها وبه 

الطقس املناسب لها وسوف نتحدث عن ذلك تالیًا .  

ولکي تطمأن من أن سلحفاتك تتغذى جیدا وعدم وجود اي من البکتریا او أي مرض بها , قم بأخذ 

عینة براز جدیدة لها وقم بزیارة الطبیب البیطیري , ومن تلك العینة سوف یتم التأکد من خلو 

سلحفاتك من اي مرض او بکتریا واذا وجد اي مرض سوف یوصف لك الطبیب البیطري االدویة 

الالزمة ملعالجة هذا املرض .  

صنع البیئة الصحیحة: 

یجب توفیر بیئة نظیفة ودافئة للسالحف لکي تستیطع العیش بها والقیام بجمیع العملیات 

الحیویة ( األیض ) بداخلها , یجب ان یکون الحوض من الزجاج الشفاف لتستطیع ان تشاهدها 

 q وتمتع بمناظرتها وهي تسبح ویکون بمساحة جیدة النها تحب السباحة کثیرًا , ووضع صخرة

زاویة الحوض لتجلس علیها السلحفاه حین ترید ان تاخذ حمام الشمس وتستریح من السباحة وایضا 

لتزین الحوض وجعله مماثل لبیئة السالحف ذات االذن الحمرء قم بوضع بعض من النباتات 

الصناعیة ووضع الصخور التي توجد دائما q االنهار والتي تعیش بها السالحف , ومن ناحیة درجة 

حرارة املیاه تستطیع ان تقوم بوضع مسخن للمیاة ((Heater وضبطة j درجة حرارة ( 27 سیلیزي 

– 78 کیلفن ) . وتغیر املیاه یجب ان یکون مرتان q الیوم ویکون األمر روتینیا بالنسبة الیك , او 

لتسهیل االمر علیك وj السلحفاه قم بوضع فلتر میاه للتقلیل من عملیة تغیر املیاه ویکون قوة 

دفع هذا الفلتر خفیفا او اذا کان قویًا قم بوضعه بعیدًا عن الصخرة التي تجلس علیها السلحفاه وال 

یتم تشغیل الفلتر 24 ساعه ولکن یتم تشغیلة کلما اتسخ الحوض ببراز وبقایا أکل السلحفاه ویغلق 

عندما تتغیر املیاه وتکون نظیفة , وبعد 3 ایام قم بتنضیف مرشح الفلتر جیدا ووضعه q میاه 

مغلیة مسبقا لکي یقتل جمیع البکتریا والفیروسات التي من املمکن ان تکون بداخله , وال تنسی 

ابدا ان تضع لها مصباحا ضوئیًا الذي یعوضها عن ضوء الشمس الالزم لها لکي یمدها بالفیتامینات , 

ویجب استخدام مصباح من نوع فلورست الذي یقلل من استهالك الکهرباء وال یشع حرارة , 

وتضعه ملدة 4 ساعات یومیا ویفضل ان یتم تشغیل املصباح صباحا .ً 

تغذیة السالحف : 

لضمان التعذیة الصحیة للسالحف والنمو القوي والسلیم طویل األمد , یجب تنویع الغذاء 

للسالحف بالنسبة للصغار أو البالغین , فقط تذکر ان أکل البالغین ال یکون فیه بروتین حیواني 
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ولکن یکون به بروتین نباتي أکثر اما السالحف الغیر بالغة فیکون غذائها غني بالبروتین الحیواني ؛ 

لکبار السالحف تستطیع أن تقدم لها الطعام کل 2 أو 3 أیام وال تعطها اکثر من ما ترید النه 

سوف یذهب مع النفایات , أما للصغار الغیر بالغین یجب ان یکون یومیًا , وسوف اقدم االن 

مجموعة جیدة من انقاط املهمة واملهمة لتغذیة السالحف :  

1 - التنوع q الغذاء :  

من الضروري واملهم جدًا تنویع غذاء السلحفاه لضمان سالمتها الصحیة وابقائها سلیمة ملدة 

طویلة وذلك عن طریق تقدیم لها نوعات مختلفة اسبوعیا مثل :  

دیدان االرض – القواقع املائیة – البعوض – واالسماك الصغیرة – الخضار والفواکه – الروبیان 

املجفف – والفیتامینات  

2 – عدد املرات :  

کما ذکرت سابقا عدد مرات وضع الطعام للسالحف الکبیرة البالغة مرة کل 2 او 3 أیام , أما 

السالحف الصغیرة الغیر بالغة فیتم اطعامها یومیًا  

3 – األطعمة التجاریة :  

هناك أنواع عدیدة من االطعمة التجاریة , ولکن ال یجب علیك ترکیز کل غذائها j االطعمة 

التجاریة , املمیز q االطعمة التجاریة انها ال تفقد محتوایاتها من فیتامینات وبروتینات ومواد اخرى 

عند وضعها فترة q املاء بعکس االطعمة االخرى مثل السمك , ویجب علیك قراءه محتویات 

االطعمة التجاریة وتأکد انها تحتوي j أقل 35 % من البروتین , وافضل انواع االطعمة التجاریة 

تلك التي تحتوي j کالسیوم وفیتامین أ . 

4 – الفیتامینات :  

یمکنك اعطاء السلحفاه الفیتامینات مرتین q االسبوع , q معظم محالت بیع الحیونات االلیفة 

تجد هذه الفیتامنات ویمکنك العثورj مجموعة متنوعة من مسحوق او سائل الفیتامینات صنعت 

خصیصًا لهذا النوع من الزواحف ویجب علیك ان تتاکد انها تحتوي هذه الفیتامینات j فیتامین 

( أ ) الضروري لصحة عین السلحفاه . 
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5 – الخضروات والفواکه :  

کما ذکرت مسبقًا انه یجب علیك اطعام السالحف البالغة کمیة کبیرة من الخضروات والفواکة 

النها تحتاج الیها بعکس السالحف الغیر بالغة .  

سوف تجد ان بائع الحیوانات االلیفة الذي اشتریت منه هذه السلحفاه یقول لك :انها آکلة لحوم . 

ولکن مع انها تحب اللحوم وتاکلها اال ان اللحوم او االطعمة التجاریة التحتوي دائما j فیتامین ( 

أ ) الذي ذکرنا اهمیتة لدیها سابقًا , لذا یجب علیك اعطائها انواع من الخضروات والفواکة لتعوض 

به نقص الفیتامین ( أ )  

یمکنك اعطائها الجزر الغني بفیتامین ( أ ) , بعض السالحف سوف ترفض الخس والطماطم 

والکنتالوب واملوز , وال تعطیها ابدًا السبانخ أو الکرنب النه یسبب لها تضاعفات q جهازها 

الهمضي . 

أما اذا کانت السلحفاه ترفض کلیا أکل الخضروات أو الفواکة , لدیك حالن :  

االول : اعطائها فیتامینات یوجد بها فیتامین ( أ ) بکثرة  

الثاني : مقاومة سالحفتك j انها تاکل الخضار او الفواکة ؛ وتسطیع مقاومتها j ان تعطي لها 

الجزر املبشور امامها ملدة 3 أیام واذا لم تسجیب مطلقا فعلیك بالحل األول .  

6 – النباتات املائیة :  

تغذیة سلحفاتك بالنباتات املائیة فکرة رائعة النها تعطي لها الظل والنها تحتوي j فیتامین ( أ ) 

بکثرة والنها تعطي منظر جمیل داخل حوض السحلفاه , ولکن أحذر ان تضع لها نباتات سامة !!  

ویمکن لك ان تعطي لها هذه االنواع من النباتات :  

7 – دیدان االرض :  

وهذه ایضًا فکرة جیدا جدا للسالحف , ولکن اذا کانت سالحفتك صغیرة یجب علیك ان تقطعهم 

قبل ان تعطیهم ایاها 
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8 – اللحم , الدجاج , السمك :  

السالحف تعشق هذه االنواع لکنهم لیسوا جیدین بما فیه الکفایة . 

اللحم : لیس مصدر جیدا للسالحف باملقارنة باالطعمة السابقة النه یعطي لها الدهون والبدانة 

ولیس به املواد الضروریة مثل الفیتامنات . 

الدجاج : احذر جیدا من الساملونیال q الدجاج النيء , یمکنك اعطائها قطع دجاج نص مطهي او 

مطهي لکن بدون ان یکون به اي من البهارات او البصل 

السمك : السمك نوع جید به املواد املفیدة للسالحف , ولکن احذر ان تعطهم السمك الغیر طازج 

أو املجمد النه یصعب امتصاصة وله تأثیر j املدى البعید  

9 – عظام الحبار :  

هذا النوع مفید جدا النه غني جدا بالکالسیوم الضروري للسالحف , یمکنك ان تثبتها q جانب 

الحوض او تترکها لتعوم q املاء وتطاردها السلحفاه , یمکنك شراءها q محالت بیع الحیوانات 

النها طعام اساسي لدى کثیر من الطیور . 

واخیرًا : اذا کانت سلحفاتك ال ترید ان تأکل :  

ال تقلق کثیرًا فمن املمکن ان تکون سحلفاتك ترید نوع طعام أخر , وسوف تاکل مع الوقت , 

 j ولکن اذا کانت ال تاکل شيء ابدًا ورفضت ان تأکل جمیع االنواع التي تقدمها لها فهذا دلیل

مرض عضوي ویجب مراجعة او أستشارة طبیب بیطري 
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أمراض السالحف املائیة ( ذات االذن الحمراء ) :  

  : ( Salmonella) 1 - الساملونیال

هذا املرض ربما یکون منتشرًا کثیرا ولکن طرق عالجة بسیطة اذا انتقل البکتریا الیك , ولکن 

الوقایة خیر من العالج وکما ذکرت سابقا یجب علیك غسل یدیك بعد ملس السلحفاه مباشرًا , 

ویفضل عدم لعب االطفال بالسلحفاه النهم لدیهم وعي صحي قلیل .  

السالحف لیست هي فقط حاملة بیکتریا الساملونیال (Salmonella ) لکن هناك حیوانات اخرى 

کثیرة مثل الکالب , لذى احذر جیدا ان تلمس اي حیوان اخر وبدون غسل یدیك مباشرة ان تقوم 

بلمس سلحفاتك النه سوف ینقل لها املرض . 

مرض الساملونیال (Salmonella ) یصیب االمعاء وینتقل بین الحیوانات عبر املیاه القذره والبراز , اما 

عند البشر ینتقل عبر القبلة . 

واعراض هذا املرض عند السالحف : السبات – عدم الرغبة q االکل , ویجب عند اکتشاف املرض 

الذهاب الی الدکتور البیطیري للعالج واال سوف تموت السلحفاه خالل وقت قصیر .  

واذا کنت انت او احد افراد عائلتك قد ملست سلحفاه مریضة وشککت q االمر علیك بالذهاب الی 

املرکز الصحي او املستشفی الخذ العالج الالزم وغالیا یکون العالج عن طریق املضادات الحویة , 

ولکن یجب علیك زیارة الطبیب والتأکد لسالمتك .  

لکن ال تخف لهذه الدرجة فکلما کنت نظیفا باسخدام ادوات معینة q حوض السلحفاه وغسل 

یدیك جیدا بعد ملسها مباشرًا فلن یصیبك املرض .  

  : ( Swollen Eyes) 2 – تورم العینین

کما ذکرت سابقا ان فیتامین ( أ ) ضروري لعین السلحفاه , لذا علیك باتباع التعلمیات السابقة لعدم 

حدوث هذا املرض للسلحفاه , وسبب هذا املرض ایضا عدم نظافة املیاه او وجود کلور او منظفات 

اخرى داخل میاه الحوض , والوقایة خیر من العالج , واعطاء السلحفاه الفیتامینات الضروریة مهم 

جدا لصحتها . 
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  : ( Ear Infection) 3 – عدوى االذن

هو حدوث خراج عند منطقة الخد ویجب j طبیب بیطري جراح عمل عملیة الزالة الخراج ویحدث 

هذا تحت تخدیر السالحف قبل العملیة والسبب الرئیسي q ذلك املرض هو استخدام نوعیة غیر 

نظیفة من املیاه او نوعیة سیئة  

وأعراضة :  

تورم q منطقة األذن وانقطاع عن الطعام وعدم توازن السلحفاه داخل املیاه 

  : ( Fungus) 4 – الفطریات

بقع رمادیة او بیضاء j صدفة السلحفاه , وسبب هذا الفطر عدم التعرض الشعه الشمس وبذلك 

ال تستیطع الحصول j بعض الحرارة و تجفیف الصدفة , ویکون ایضًا بسبب قلة جودة املیاه . 

لذلك نصحت بالستخدام مصباح فلورست لکي یعمل عمل الشمس والنك ال تستطیع اخراجها 

لساعات طویلة q الشمس خرجا وذلك بسبب قلة الوقت لدیك او عدم وتوفر اشعة الشمس 

املباشرة , اذًا فمصباح فلورست یعطي لك الراحة والطمأنینة j سلحفاتك ویجب تشغیلة کما 

ذکرت سابقًا  

  : ( Intestinal Infections) 5 – االصابات املعویة

االمساك واالسهال , مشاکل مشترکة سببها حمیة سیئة وتغذیة سیئة للسلحفاة , واعاراضها اذا 

کانت سلحفاتك تاکل وال شيء یخرج ومن املمکن اذا لم تعالج املشکلة یسبب اصابات اخرى 

تؤدي الی املوت , الحل وهو ان تضع سلحفات q میاه دافئة یومیا ملدة 5 ساعات وال تعطي لها 

الطعام وهي q املیاه الدافئة هذه لکي تتخلص من املشکلة وتتفك األمعاء ویسهل االخراج . 

  : ( Other Illnesses) 6 – أمراض اخرى

- تلین الصدفة ( لین الصدفة ) : وذلك سببه الرئیسي نقص q فیتامین (د 3 ) بسبب عدم تعرض 

السلحفاه الی الشمس( أشعة فوق البنفسجیة ) و نقص الکالسیوم الذي نصحنی به وذکرنا ان 

تضع لها الحبار النه غني بالکالسیوم وعلیك ایضًا بزیادة مدة تعرضها للضوء او الشمس . 
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- سمنة أو بدانة السلحفاه : وذلك بسبب عدم تنوع الغذاء وعدم اشتراك مواد اخرى ضروریة لحمیة 

السحلفاه , وکما ذکرت سابقًا ال تعطي لها الکثیر من اللحم ,والسمنة تؤثر j الکبد , لذا اتبع 

نظام الحمیة املنوع لکي تقي سلحفاتك من هذه االمراض  

- أمراض تنفسیة : ظهور دائما فقاعات عند انف السلحفاه عند وضعها باملاء . او معرقل ورشح 

الخیاشیم . لهث بالفم . فتح الفم عند التنفس 

معالجة هذه االمراض غالبا باملضادات الحیویة , ولکن یجب علیك شراء سلحفاه سلیمة لکي 

تتفادى هذه املشاکل عند شرائها  

املصادر : 

 http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=123338

http://vb.n4hr.com/102259.html
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