
penyu kembali ke tempat di mana mereka 
lahir untuk kawin dan bertelur perkawinan penyu penyu mencari tempat untuk 

bertelur di pantai
penyu menggali lubang 

untuk bertelur

bertelur merupakan kegiatan yang 
sangat berat untuk penyu betina inilah telur penyu

satu betina dapat bertelur sampai 
seratus lima puluh butir telur perlindungan penyu tidaklah sulit

telur penyu diperdagangkan 
di pasar-pasar

dilarang menjual telur penyu karena penyu 
termasuk dalam kategori binatang-binatang 

yang secara kritis terancam punah
 tukik menetas setelah dua 

bulan masa inkubasi
melindungi telur penyu dapat dilakukan 

dengan cara yang cukup sederhanya

orang menolong penyu untuk 
keluar dari sarang

anak-anak penyu menuju ke lautan
salah satu kesalahan yang sering dilakukan 

oleh orang adalah untuk memasukkan 
penyu yang baru lahir ke dalam kolam

di dalam kolam, anak penyu (tukik) tidak hanya kehilangan naluri 
alaminya (yaitu berenang seperti di lautan) tetapi juga otot 
mereka menjadi lemah dan mereka sering terkena infeksi

sering sekali kolam terisi air tawar yang 
sangat merugikan anak penyu (tukik)

jikalau anda melihat penyu di dalam kolam, 
diusahakan untuk segera melepaskan 

mereka ke lautan

anak penyu – kelihatannya banyak akan 
tetapi hanya satu penyu dari seribu telur 

yang dapat hidup sampai dewasa

anak penyu (tukik) harus hati-hati dalam 
perjalanan mereka menuju lautan karena 

sering menjadi mangsa kepiting

dalam perjalanan anak penyu ke laut, 
mereka terancam menjadi mangsa burung

masalah besar yang lain bagi penyu adalah 
penangkapan dengan pancing

penyu dewasa masih ditangkap karena kulit 
mereka dipakai untuk membuat perhiasan – 

ini tetap terjadi walaupun sudah dilarang

penyu juga mati karena dinamit yang 
digunakan para nelayan untuk menangkap ikan

pendidikan dipercaya dapat 
membantu kondisi penyu

penyu terbesar yaitu penyu belimbing bisa 
tumbuh sampai 2 meter panjangnya dan

 berat badannya mencapai 800 kg

penyu belimbing makan terutama 
ubur-ubur

penyu sangat indah dan molek 
di dalam lautan
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Dari 1000 butir telur penyu yang menetas, 
hanya satu yang berhasil bertahan hidup 

sampai dewasa

Jangan makan telur penyu

Penyu adalah satwa yang dilindungi

Memberi perlindungan terhadap penyu tidaklah 
sulit, mohon pertolongan Anda!

Janganlah mencemari laut

www.morskezelvy.cz

Orang sering berpikir bahwa makan telur penyu itu menyehatkan. Namun 

yang benar adalah sebaliknya. Lautan di mana penyu hidup sekarang sangat 

tercermar, penyu memakan bahan-bahan berbahaya dan penyu betina 

melepaskan bahan-bahan tersebut ke telurnya. Kenyataan ini telah terbukti 

dengan adanya banyak kasus diare, muntah dan bahkan keguguran dan 

kematian yang terjadi setelah mengkonsumsi telur penyu.

Telur penyu tidak hanya dimakan oleh orang-orang setempat di sepanjang 

pantai. Orang-orang setempat juga mengumpulkan telur dalam jumlah besar 

dan kemudian menjualnya di pasar atau restoran sebagai makanan khas 

setempat untuk para wisatawan dan masyarakat luas. Seandainya anda 

mendapat tawaran makanan berupa daging penyu atau telur penyu, janganlah 

tergoda dan janganlah pula memakannya! Itu demi kesehatan anda dan juga 

demi keselamatan penyu. Kalau orang mengambili telur penyu dari satu tempat 

secara terus-menerus, populasi penyu akan semakin berkurang di tempat 

tersebut sampai akhirnya hilang sama sekali.

Di Indonesia terdapat empat dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia. Penyu-

penyu itu bertelur dan berkembang biak. Artinya Indonesia adalah negara yang 

sangat penting untuk kelangsungan hidup penyu. Akhir-akhir ini jumlah penyu 

berkurang secara drastis sehingga terancam punah maka dari itu semua jenis 

penyu dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia ancaman terhadap penyu 

tidak hanya datang dari pemangsa alami seperti biawak, kepiting dan burung 

melainkan juga oleh orang-orang yang mencuri telur untuk dikonsumsi. 

Walaupun undang-undang jelas telah melarang tentang itu.

Untuk melindungi penyu cukuplah sederhana. Lindungilah telur penyu dari 

orang dan pemangsa! Sebagai salah satu contoh perlindungan adalah  dengan 

memindahkan telur penyu ke bagian pantai yang telah dilindungi dan ditutup 

dengan pagar kawat. Lepaskanlah anak penyu (tukik) ke  laut segera setelah 

telur menetas. Jangan pernah memasukkan anak penyu (tukik) ke dalam kolam 

dan jangan mencoba untuk merawat mereka malahan bisa menyakiti mereka. 

Lingkungan terbaik untuk penyu adalah laut! Di laut mereka belajar sendiri 

untuk berenang menuju tempat yang tepat dan aman serta mendapatkan 

makanan yang tepat pula. Hal-hal tersebut tidak akan mereka dapatkan jika 

mereka tetap hidup di kolam. Ketika anda melepaskan penyu yang sudah lama 

hidup dalam kolam ke laut, mereka akan mati karena mereka sudah tidak 

mampu menyesuaikan diri untuk hidup di laut lagi. Jadi lepaskan saja penyu-

penyu itu langsung ke laut, itu akan lebih membantu mereka!

Kalau anak penyu (tukik) telah menetas dan mencapai laut dalam kondisi yang 

baik, mereka masih tetap akan menghadapi banyak ancaman. Mereka 

terancam akan terseret masuk ke dalam jala-jala yang dipasang para nelayan. 

Karena tidak bisa melepaskan diri dan keluar menuju ke atas permukaan laut 

dan bernafas, mereka akan mati. Sering-seringlah memeriksa jala-jala yang 

terpasang dan melepaskan penyu yang terperangkap di dalamnya. Ancaman 

besar yang lain adalah sampah di dalam lautan. Penyu sering menganggap tas 

plastik yang mengapung di lautan sebagai ubur-ubur yang merupakan makanan 

mereka. Setelah tas plastik dimakan, penyu mati karena usus dan sistem 

pencernaannya tersumbat. Janganlah membuang sampah ke sungai dan laut!  

Janganlah membeli gelang atau hiasan lain yang terbuat dari kulit penyu! Anda 

dapat ikut banyak membantu dengan menjelaskan tentang kondisi penyu 

kepada masyarakat luas dan memberitahu tentang bagaimana cara untuk bisa 

menyelamatkan hidup penyu! Informasi lebih lanjut terdapat di situs 

Pertama-tama kertas dipotong untuk mendapatkan kartu main. Perhatikan kartu-kartu dengan seksama dan bacalah keteranga

mengenai kartu masing-masing. Campurkan kartu dan letakkan di tempat yang datar dengan gambar menghadap ke bawah. 

Perhatikan supaya letak kartu jangan saling menutupi. Mainan ini bisa dimainkan oleh dua orang atau lebih. Tujuan permainan 

adalah mendapat sebanyak mungkin pasangan gambar yang sama. Dimainkan sesuai dengan arah jarum jam. Pemain pertama 

membalikkan dua kartu secara langsung. Jika kedua kartu bergambar sama, ambillah dan kumpulkan kartu-kartu tersebut.  

Mainkan lagi dengan membalikkan dua kartu lagi. Satu pemain bisa main terus selama dia mendapat dua kartu yang sama.  

Jika kartu-kartu yang dibalikkan tidak sama, letakkan kartu-kartu tersebut pada posisi semula dan pemain berikutnya mendapat 

giliran. Permainan selesai jika kartu di atas meja sudah habis. Setiap pemain menghitung pasangan kartu bergambar sama yang 

dikumpulkan selama permainan. Pemain yang memperoleh jumlah kartu yang paling banyak adalah pemenangnya.

n

Cara main:

0

5

25

75

95

100

zelva hanka fin le ind

28. listopadu 2013 9:05:41



Penyu Yang Terancam

Mainan Edukatif 

www.morskezelvy.cz
0

5

25

75

95

100

zelva hanka fin le ind

28. listopadu 2013 9:05:45


	Page 1
	Page 2

