
 

 

 

 
 
 
 

Kreikankilpikonnia, Testudo hermanni 
 
tavataan luonnonvaraisena eteläisessä Euroopassa, jossa 

se on alueittain jakautunut eri alalajeihin. Niin sanottu 

itäinen alalaji, Testudo hermanni boettgeri elää Balkanin 

niemimaalla (Kreikka, Bulgaria, Jugoslavia, Euroopan 

Turkki, Romania ym.) ja on alalajeista yleisin. 

Läntinen alalaji, Testudo hermanni hermanni,  elää  

kapealla alueella ympäri Italian rannikkoa, Baleaareilla, 

sekä pienillä alueilla Espanjan koillis/itärannikolla sekä 

etelä-Ranskassa.  

Näiden kahden alueen välistä, Kroatian rannikolla elävä 

kilpikonnapopulaatio on luokiteltu omaksi alalajikseen, 

joka on nimetty Testudo hermanni hercegovinensis-

nimellä. 

 

 

Kuva Luonnonvarainen T. h hermanni, kuvattu Mallorcalla. 

Kuva: Wikipedia 

 

 

Ulkonäkö ja koko 
Kreikankilpikonnat ovat pienehköjä/keskikokoisia maa-

kilpikonnia, joiden kilpi on matala ja leveä sekä 

vatsakilpi yhtenäinen ja jäykkä.  Hännänpäässä on 

sarveispiikki ja takareisissä ei ole kannuksia,  ns. 

reisituberkkeleita.  

 

T. h boettgeri-koiras on suoralta kilvenpituudeltaan 

(Straight Carapace Length - SCL) 18-20cm ja naaraat 

max. 26,5cm. Kilven pohjaväri on vihertävän rusehtava 

ja siinä on epämääräistä ja jopa hailakkaa mustaa 

kuviointia. Vatsakilven kaksi tummaa pitkittäisraitaa ovat 

yleensä katkonaiset.  

T. h. hermanni -koiraan SCL on 12-13 cm, max. 17 cm. 

Naaraat ovat kooltaan noin 15,5cm, max. 19cm. Kilven 

pohjaväri on kellertävän vihreä ja mustat merkit ovat 

tummat ja selvärajaiset. Vatsakilven kaksi tummaa 

pitkittäisraitaa ovat yleensä leveät ja  yhtenäiset. 

 

Vasemmalla T. h. hermanni- koiras. Koiraalla häntä on hyvin 

pitkä. Oikealla T. h. boettgeri-naaras. Häntä on lyhyt. Kuvat: 

Wikipedia 
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T. h. hercegovinensis muistuttaa vatsakilven 

kuvionniltaan T. h. boettgeria, mutta kuvio voi olla 

viivamaisempi, mutta  paksuudeltaan kapeampi kuin T. h. 

hermannilla. Mitoiltaan tämä maakonna sijoittuu muun 

kahden alalajin väliin.  

Suomen kreikankonnakanta koostuu suurimmaksi osaksi 

itäisen alalajin T.h.boettgeri-yksilöistä, mutta maahamme 

on luultavasti kulkeutunut myös kahta muuta alalajia, 

sillä vuosituhannen taitteessa kreikankilpikonnia tuotiin 

maahan sadoittain pelkällä Testudo hermanni-nimellä.  

 

 

Täysi-ikäinen T. h boettgeri-pariskunta. Pienempi koiras, 

suurempi naaras. Kuva: Ulla Enlund 

Elinympäristö ja käyttäytyminen 

Kreikankonnat asuttavat Välimeren niittyjä, joilla ne 

vaeltavat etsiessään ruokaa. Kreikankilpikonnat 

valitsevat ravintonsa käyttäen hajuaistiaan, syöden 

pääosin ruohokasveja, lehtiä ja kukkia. Luonnollisessa 

elinympäristössä maaperä on mineraalipitoista, jolloin 

myös kasvustossa on mineraaleja runsaasti mutta 

kalsiumsaannin varmistaakseen villit kreikankilpikonnat 

syövät maa-ainesta sekä mahdollisesti kotilonkuoria.  

Varhain aamulla kilpikonnat lähtevät liikkeelle öisistä 

turvapaikoistaan, paistatellakseen auringossa ja 

lämmittääkseen kehonsa. Turvapaikat ovat yleensä koloja 

paksujen pensaiden ja pensasaitojen  suojassa. Puolen 

päivän  aikaan  auringossa tulee liian kuuma, ja 

kilpikonnat suojautuvat palaamalla piiloihinsa. 

Myöhemmin iltapäivästä kilpikonnat palaavat 

laiduntamaan. Laidunala voi olla reilun hehtaarin 

kokoinen vuorokauden aikana.  

Talvikuukaudet kreikankilpikonnat horrostavat maahan 

kaivautuneena ja heräävät helmikuun loppupuolella tai 

kun kevätaurinko alkaa lämmittää tarpeeksi. T. 

hermannien lisääntymiskausi alkaa heti niiden herätessä. 

Touko-heinäkuussa, naaraat munivat kaivamiinsa 

maakolohin, jossa munat hautuvat 90-100 päivää.  

Nuoret T.hermannit kuoriutuvat juuri syyssateiden 

alkaessa, jolloin mehevää ravintoa on tarjolla runsaasti 

kesän kuivuuden jälkeen. Kuivina ja vähäravinteisina 

syksynä poikaset kaivautuvat maahan jo ennen 

horrostamista säästääkseen elimistöään, nousten esille 

vasta seuraavana keväänä. Horroskausi alkaa yleensä 

loka-marraskuussa, kestäen helmikuuhun saakka. 

Luonnossa T.hermannit ovat alttiina monille vaaroille, 

erityisesti saalistajille. Kilpikonnat ovat kuitenkin 

pitkäikäisiä ja terveet yksilöt elävät jopa yli 100-

vuotiaiksi.  

Kreikankilpikonna lemmikkinä 
Myös lemmikkikilpikonnan tilantarve on suuri. 

Minimikokona eläintä kohden pidetään kahden 

neliömetrin (1*2m) suuruista, maapohjaista asumusta. 

Poikasten tilantarve on pienempi, miniminä pidetään 

60x100cm tilaa. 

Terraario 
Terraarion materiaali on hyvä olla jotain muuta kuin lasia 

tai pleksiä, sillä terraariosta ulos näkeminen voi stressata 

konnaa. Asumuksen on oltava asianmukainen ja tilava, 

kestää kosteutta, olla turvallinen sekä helppo huoltaa, 

jotta se sopii maakonnalle. 

 

Itse-tehty kahden kilpikonnan terraario - "tortoisetable".  

Kuva: Ulla Enlund 

 



Maakonnan asumus on aina päältä avoin ja laidat eivät 

saa olla liian korkeat, jotta taataan tarpeeksi hyvä 

ilmanvaihto. 

Kesäisin kreikankilpikonna voi elää ulkotarhassa, jolloin 

se laiduntaa tarhan kasveja sekä saa luonnollista kautta 

D-vitamiinia auringon säteilystä. Tarha-aikaa Suomen 

leveysasteilla on noin 2-4kk. Jos ulkotarhaan ei ole 

mahdollisuutta, olisi hyvä viedä kilpikonna ulos 

laiduntamaan ja saamaan aurinkoa useamman kerran 

viikossa. 

 

Keskeneräinen ulkotarha kahdelle kreikankilpikonnalle. 

Kuva: Ulla Enlund 

Mikroilmasto 
Kreikankilpikonna tarvitsee oikean mikroilmaston,  

ihmisasumuksen ilmankosteus on yleensä liian alhainen 

ja saattaa tuottaa vakaviakin terveysongelmia 

kreikankilpikonnalle. Virheellinen mikroilmasto voi 

aiheuttaa kreikankilpikonnalle hengitystieinfektioita, 

silmätulehduksia sekä ihon ja kilven ongelmia. Nykyään 

tiedetään että kreikankilpikonnan sairaus, kilven 

pyramidikasvu, johtuu osittain vääränlaisesta 

mikroilmastosta. 

Mikroilmasto luodaan luonnonmukaisella 

pohjamateriaalilla, jolloin kilpikonna voi hakeutua niin 

kuivemmalle kuin kosteammalle alueelle terraariossa, 

aivan niin kuin luonnossa.  Kreikankilpikonnalle sopiva 

pohjamateriaali on turpeen ja pienirakeisen hiekan seos 

(1/3 hiekkaa)  joka pidetään ainakin osittain kosteana ja 

sitä on terraariossa vähintään 15cm ainakin paikoitellen. 

Kilpikonnalla on tällöin mahdollisuus kaivautua kosteaan 

pohjamateriaaliin, jolloin se myös säätelee kilpikonnan 

elimistön nestetasapainoa. Kostea pohjamateriaali 

päästää kosteutta myös ilmaan, jolloin konnan 

hengitystiehyet pysyvät terveinä. Kreikankilpikonnan 

terraarion kosteus voi vaihdella  

 40-70%  välillä vuoden-ajasta  riippuen. 

Luonnonmukainen pohjamateriaali on myös turvallinen, 

sillä se sulaa kilpikonnan elimistössä, vaikka eläin söisi 

sitä. 

Valaistus ja lämpö 
Kreikankilpikonnat tarvitsevat valoa. Koska 

kreikankilpikonnat vankeudessa elävät pääsääntöisesti 

sisätiloissa, pitää niille luoda vuorokausirytmi 

keinotekoisesti.  

Kilpikonnalle on asennettava matelijoille tarkoitettu UV-

putki, jolla varmistetaan riittävä UVb-säteilyn saanti. 

UVb-säteily on elintärkeää kreikankilpikonnan 

terveydelle, sillä UVb-säteily tuottaa D-vitamiinia, joka 

osaltaan on tärkeä tekijä kalkin imeytymisessä. 

UV-putken rinnalle on suositeltavaa hankkia ns. 

päivänvaloputki, jonka värisävy vastaa keskipäivän 

auringonvaloa (Värilämpötila > 5000K). 

Kreikankilpikonnan asumukseen sijoitettavat UVb- ja 

päivänvaloputkien on hyvä olla mahdollisimman pitkiä ja 

asennettu niin, että valo jakautuu mahdollisimman 

laajalle alueelle asumukseen. Asennuskorkeuden 

maksimi on 50cm, eikä kilpikonnan ja loisteputkien 

välissä saa olla lasia tai pleksiä. 

UVb-putki on suositeltavaa vaihtaa vähintään 1-1,5-

vuoden välein. 

Lämpö 
Vaihtolämpöisenä kreikankilpikonna tarvitsee tehokkaan 

lämmönlähteen. Kilpikonna aktivoituu valosta, joten 

lämpö on hyvä tuottaa lämpölampulla, koska 

sivutuotteena syntyy myös valoa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa ylhäältä roikkuvaa lämpölamppua. Lämmön 

avulla konna vilkastuttaa elintoimintojaan, jolloin ruoka 

sulaa suolistossa ja imeytyy elimistöön ja 

soluaineenvaihdunta tehostuu. 

Lämpölamppu asennetaan niin, että sen alla 

pohjamateriaalin pinnalla lämpö nousee n. 40-45 

asteeseen. Tätä voi tehostaa laittamalla lampun alle 

laakean kiven tai keramiikkalaatan. 

Lämpölamppu, UVb- ja päivänvaloputket asennetaan 

päältä avoimen teraarion päälle niin, että UVb-säteitä ja 

valoa riittää koko terraarion alalle, eritoten 

lämmittelyalueelle.  

 

 



 

 

Valo itsessään vaikuttaa konnan vireystilaan sekä 

fyysiseen hyvinvointiin. Valolla luodaan vuoro-

kausirytmi kulloinkin vallitsevan vuodenajan mukaan. 

Kesällä päivä on pidempi ja sydäntalvella lyhyin. 

Muistathan paloturvallisuuden suunnitellessasi ja 

toteuttaessasi kilpikonnasi asumuksen valaistusta!  

Ravinto 
Kreikankilpikonna on täysin kasvissyöjä ja tarvitsee 

hyvin kuitupitoista ja matalaenergistä ravintoa. Korkean 

kuitumäärän lisäksi ravinnossa pitää olla 

mahdollisimman vähän proteiinia sekä oikea fosfori-

kalsiumpitoisuus (min. 1:2 ,jota korjataan  

kalsiumlisällä).  

Kreikankilpikonnan perusruoaksi sopii kuiva heinä, 

tuoreet ja kuivatut heinäkasvit sekä heinäpohjaiset varta 

vasten maakilpikonnille tehdyt heinäkasvipuristeet (Pre 

Alpin Testudo). Kreikankilpikonnalle voi lisäksi syöttää 

kaikkia tummia salaattikasveja sekä lehteviä yrttejä. 

Kaupan tarjontaan turvautuen kilpikonnan ravinnosta 

tulee turhan yksipuolista, siksi kannattaa kesäkausi 

käyttää hyödyksi syöttämällä pihan ja lähiympäristön 

kasvustoa sekä keräämällä ja kuivaamalla sitä myös 

sisäkauden ravinnoksi. Listoja sopivista kilpikonnan 

ravintokasveista löytyy internetistä. 

 

Ruoka-aineita joita EI saa antaa kreikankilpikonnalle:  

Viljatuotteet (mm. makaroni, leipä, keksit, jne.), värjätyt 

kilpikonnanpelletit (vitaminoidut ruokapuristeet jotka 

sopivat suokonnille, viljaa sisältävä pelletit), koirille, 

kissoille tai jyrsijöille tarkoitettuja valmisruokia, lihaa 

(mm. kala, kana, sika, nauta, ja vastaavat),  maitotuotteita 

(esimerkiksi juusto, jäätelö), palkokasveja (herneenversot 

käyvät silloin tällöin), banaania, avokadoa, perunaa, 

bataattia tai maissia. Kreikankilpikonnan ravinto ei saa 

koostua pelkästään vaaleasta salaatista, kurkusta eikä 

tomaatista, myös hedelmäsokeria kannattaa välttää 

varsinkin kasvavilla poikasilla.  

 

 
1,5-vuotias poikanen syömässä salaatti-luonnonkasvi-ateriaa 

johonlisätty kalkkia. Kuva: Ulla Enlund 

 

Yleensä kreikankilpikonnien ongelmana on liikaruokinta, 

pahimmassa tapauksessa täysin sopimattomalla 

ravinnolla. Tämän vuoksi poikaset kasvavat liian 

nopeasti ja saavat helposti erilaisia kasvuhäiriöitä 

kilpeensä. Kilpikonna myös lihoo, jolloin se ns. pursuu 

ulos kilvestään.  Näin ollen energiaköyhän ravinnon tarve 

korostuu, kuten myös paastopäivien pitäminen. 

On erittäin tärkeää konnan ruoansulatukselle, ettei 

konnaa syötetä joka päivä ähkyyn asti, vaan ravinnon 

täytyy olla oikeanlaista ja konnalla aikaa sulatella 

syömisiään. 1-2 paastopäivää viikossa on tarpeen 

poikasellekin. 

Muista laittaa kilpikonnallesi myös raikasta vettä tarjolle 

laakeaa astiaan,  johon kilpikonna voi halutessaan mennä 

rypemään. 

Lisäravinteet 
Kreikankilpikonna tarvitsee läpi elämänsä runsaasti 

kalkkia kilvensä hyvinvointiin. Käytännössä tämä 

tarkoittaa hyvälaatuisen kalsiumkarbonaatin (liitujauho, 

hevosten rehukalkki) lisäämistä jokaiseen kilpikonnan 

ruoka-annokseen. 

Koska suomalainen maaperä on erittäin mineraaliköyhää, 

korostuu kalkkilisän tarve ympäri vuoden, riippumatta 

siitä onko menossa sisä- vai tarhakausi tai syökö 

kilpikonna kaupasta ostettua vain luonnosta kerättyä 

ruokaa. 

 

Jotta kalsium imeytyy kilpikonnan elimistöön, tarvitaan 

siihen D3-vitamiinia. UVb-valo tuottaa tätä vitamiinia 

kilpikonnan iholla, lisäksi kyseistä vitamiinia löytyy 

myös hyvälaatuisista, matelijoille tarkoitetuista 

vitamiinijauheista (mm. Nutrobal).  

 



 

 
Nutrobal-lisäravinne. Kuva: Amazon.co.uk 

 

Koska laadukkaat vitamiinilisät sisältävät myös muita 

tärkeitä vitamiineja, joista osa ovat rasvaliukoisia ja 

elimistöön varastoituvia, täytyy annostelun kanssa olla 

hyvin tarkkana.  

 

Jos konna laiduntaa kesäkauden ulkona, vitamiinilisää ei 

tarvitse, vaan konna saa kaiken tarvitsemansa tarhan 

kasveista ja D3-vitamiini muodostuu auringon 

tuottamasta UVb-säteistä. Kalkin saannista kuitenkin on 

hyvä huolehtia. 

Horrostaminen 
Luonnossa kreikankilpikonnat horrostavat jopa 6-7kk 

yhteen menoon riippuen syksyn ja kevään säätiloista. 

Valon ja lämmön vähenemisestä johtuen kilpikonnien 

aktiivisuus vähenee, ne lopettavat syömisen ja 

kaivautuvat pikkuhiljaa maaperään omiin onkaloihinsa. 

 

Horros on elintärkeä vuosittainen  jakso, joka säätelee 

kreikankilpikonnan kasvua sekä elimistön hyvinvointia.  

Vuosituhansien aikana kreikankilpikonnan keho ja 

fysiologia ovat kehittynyt nykytilaan, joten täysin 

vääränlainen vuosirytmi ilman oikeaa horrosta on yksi 

pahimmista virheistä mitä omistaja voi lemmikkinsä 

hoidossa tehdä. 

Horrostamattomuuden ongelmat eivät näy heti, mutta ne 

kasautuvat vuosien saatossa. Näkyvin ongelma on 

erilaiset kilven kasvuhäiriöt. Luonnossa kilpikonnat 

tankkaavat kesäkuukaudet ravintoa, mutta ovat 

horroksessa kuukausia syömättä, mikä tasaa kasvua ja 

kilpikonnan elimistö saa levätä. Vankeudessa taas 

horrostamaton kreikankilpikonna tankkaa ravintoa 

ympäri vuoden, jolloin sen kasvu kiihtyy ja jatkuva 

ravinnon käsittely rasittaa sisäelimiä. 

Horrostamattomuus sekoittaa myös kilpikonnan sisäisen 

kellon, jolloin kilpikonna voi olla vireimmillään silloin, 

kun sen pitäisi rauhoittua, tai se viettää siestaa kun sen 

pitäisi olla aktiivisimmillaan. Horroksella on myös suora 

vaikutus lisääntymiseen, jonka onnistumiseksi 

oikeanlainen vuosirytmi lepoineen on tärkeää. 

 

Horrokseen valmisteltavan kilpikonnan pitää olla terve ja 

hyvävointinen. Syksyllä kreikankilpikonnan asumuksen 

valoja ja lämpöä vähennetään ja ravintoa 

yksinkertaistetaan. Kilpikonnan koosta ja iästä riippuen 

sille pidetään täydellinen paasto 3-5 viikkoa, jolloin 

konnan suoli tyhjenee syödystä ravinnosta. Valojen ja 

lämmön määrää vähennetään koko ajan ja viimeisen  

pastoviikon jälkeen valot sammutetaan kokonaan ja 

kilpikonna viettää yöt horroslaatikossaan viileässä. 

Horroslaatikoksi sopii esim. muovinen varastolaatikko 

joka on hyvin ilmastoitu. Laatikkoon laitetaan reilu 

kerros kosteahkoa turvetta ja päälle esim. kuivattuja 

lehtipuun lehtiä. Horros voidaan toteuttaa kellarissa tai 

jääkaapissa, jossa lämpötila pysyy tasaisena +4-8 

asteessa. Horroksen aikana kilpikonnan painoa tulee 

seurata viikottain ja horroslaatikon turpeen kosteus 

pidetään tasaisena 70-90%. Jääkaapissa ilmankosteutta 

voidaan nostaa sijoittamalla hyllyille esim. avoimia 

vesiastioita. Lämpö- ja kosteusmittarit niin 

horroslaatikossa kuin sen ulkopuollella ovat 

välttämättömiä horrosolosuhteiden seurannan kannalta. 

Aikuiset kilpikonnat voivat vankeudessa horrostaa jopa 

5kk, poikasille olisi hyvä järjestää vähintää 2kk:n 

pituinen horros. Luonnossa niin aikuiset kuin poikasetkin 

horrostavat saman ajan. 

Hyvällä tiedon keruulla ja huolellisella valmistelulla 

kilpikonnan horros onnistuu varmasti. 

Terveys 
Yleisesti kreikankilpikonnat ovat terveitä eläimiä eikä 

niillä ole samalla tavalla  perinnöllisiä sairauksia kuten 

nisäkäslemmikeillä. Kuitenkin kreikankilpikonnilla voi 

olla useita sairauksia tai vaivoja, jotka johtuvat huonosta 

ja/tai puutteellisesta hoidosta sekä ravinnosta. 

Yleisimmät ongelmat 
Suurin osa vankeudessa elävillä kreikankilpikonnilla on 

erilaisia epämuodostumia kilvessään. Tämä johtuu 

suureksi osaksi puutteellisesta tai väärästä hoidosta, 

myöskään oikeaa tietoa kilpikonnien olosuhteista ja 

ravinnosta ei ole ollut saatavilla. Kilpikonnan kilvet ovat 

voineet kasvaa väärin vitamiinien ja kalkin puutteesta, 

mutta myöskin liiasta vitamiinien annostelusta. Suuri 

tekijä kilven hyvinvoinnille on oikeanlainen elin-

 

 



ympäristö, myös oikeanlainen ravinto ja horrostaminen 

edesauttavat kilven oikeanlaista kasvua.  

 

 
Gopherus polyphemus-lajin maakilpikonna jonka kilvessä hyvin 

tyypillistä pyramidikasvua. Kuva: Wikipedia 

Väärästä elinympäristöstä johtuvat myös kilpikonnien 

sairastamat hengitystie- ja silmäsairaudet. Syypänä on 

usein terraarion tai asumuksen vääränlainen 

mikroilmasto, erityisesti liian matala ilmankosteus 

aiheuttaa ongelmia. Myös stressi, veto, pöly tai 

elinympäristön likaisuus voivat aiheuttaa yllämainittuja 

sairauksia.  

 

Monilla kilpivikaisilla kreikankilpikonnilla saattaa myös 

nokka kasvaa liian pitkäksi, ns. papukaijanokaksi, joka 

estää kilpikonnaa syömästä. Kilpikonnan nokkaa on 

tällöin lyhennettävä eläinlääkärillä tai kokeneella 

kilpikonna-omistajalla. Kilpikonnan kynsiä voi myös 

lyhentää tarvittaessa.  

 

Monet kilpikonnat saattavat kärsiä vastavaivoista, jotka 

yleensä johtuvat väärästä ravinnosta. Vatsongelmista 

kärsivän kreikankilpikonnan ravinnossa on liian vähän 

kuituja, liikaa proteiinia ja hedelmäsokereita - toisin 

sanoen, liikaa energiaa. Kreikankilpikonnan ruuansulatus 

on hidas ja se on erikoistunut pilkkomaan nimenomaan 

kuitupitoista ruokaa. Näin ollen terveen ja oikein 

ruokitun kilpikonnan uloste on kiinteää ja siinä on 

huomattavissa kuitumainen rakenne.  

 

Kilpimätää on kahdenlaista, ns. märkä ja kuiva kilpimätä. 

Kuiva kilpimätä on yleensä sienien aiheuttama ja märkä 

kilpimätä bakteereista johtuvaa. Kreikankilpikonnilla 

tavataan yleisesti kuivaa kilpimätää. Kilpimätää 

esiintyy sananmukaisesti kilpikonnan kilvessä. Kilpeen 

saattaa sairauden edetessä kasvaa esim. sienikasvustoa 

(rihmastoa) ja sairastuneen kilven ymäristö voi muuttua 

hieman väriltään ja kovuudeltaan. Hoitamattomana 

kilpimätä johtaa verenmyrkytykseen ja konnan 

menehtymiseen. Kilpimätä voi edetä luutulehdukseksi 

(osteomyeliitti), jollei sitä hoideta nopeasti.  

Kilpimädän saa helpoiten sellainen kilpikonna, jonka 

yleiskunto on jo valmiiksi mm. stressin, väärän 

ruokavalion, elinympäristön (kosteus) tai muun sairauden 

takia heikentynyt.  

Kreikankilpikonna ja lainsäädäntö 
Kreikankilpikonna (Testudo hermanni) on mainittu EU-

neuvoston asetuksessa, joka suojelee luonnonvaraisia 

eläimiä ja kasveja sääntelemällä niiden kauppaa (niin 

sanottu CITES-asetus). Tämä tarkoittaa muun muassa 

että kreikankilpikonnan ostaminen, ostajaksi 

tarjoutuminen, myynti, hallussapito myymistä varten, 

sekä myytäväksi tarjoaminen on kielletty ilman tiettyjä 

todistuksia!  

Suomen Ympäristökeskuksen myöntämä EU-todistus 

todistaa, että kreikankilpikonna on laillista alkuperää 

(todituksen alkuperäkoodi 'C' merkitsee että se on 

vankeudessa syntynyt ja että jo sen vanhemmat olivat 

vankeudessa syntyneitä) ja laillisesti hankittu. Todistus 

mahdollistaa siten kreikankilpikonnan ostamisen ja 

hallussapidon. Toisin sanoen, ostaessasi kreikan-

kilpikonnaa vaadi myyjältä kilpikonnan EU-todistus, 

jotta varmistat kilpikonnasi alkuperän ja että kyseessä on 

lainmukainen kauppatilanne.  

 

Kilpikonnan EU-todistus. Kuva: schildkroeten-online.com 

Tämän yksilökohtaisen EU-todistuksen on seurattava 

kilpikonnan mukana omistajan tai asuinpaikan 

vaihdoksen yhteydessä. Alkuperäinen EU-todistus siirtyy 

 

 



uudelle omistajalle aina mahdollisen myynnin tai 

luovutuksen yhteydessä.  

Yksilökohtaiset EU-todistukset ovat voimassa myös 

Suomen ulkopuolella, mutta vain EU:n alueella. 

 

Lähteet 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikankilpikonna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Testudo_hermanni 

http://www.shelledwarriors.co.uk/site/ 

Caresheets_and_Articles/Caresheets_and_Articles.html 

http://www.herppi.net/forum/87-hoito-terveys-ja-

olosuhteet/ 

http://www.tortoisetrust.org/ 

http://www.matelijat.info/maakilpikonna/http://www.we

bbisivu.com/Nelivarvaskilpikonna/ 

Kilpikonna%20sairastaa 

 


