Pasningsvejledning til:
Cooter hieroglyf-, rødbuget m.fl. (Pseudemys)
Falsk landkortskildpadde (Graptemys pseudogeographica)
Guld-, Indianerskildpadde (Chrysemys picta)
*Gul- og Rødøret terrapin (Trachemys scripta)
*Bemærk lovgivningen imod terrapiner. Se mere på www.Sumpskildpadder.dk
Ovennævnte sumpskildpadder hører til gruppen, af sumpskildpadder, som tilbringer
det meste af deres tid i og omkring vandet.
De i denne pasningsvejledning omtalte sumpskildpaddearter, findes alle naturligt
vildt i den Nordamerikanske natur. Desværre også i Danmark, fordi mange
skildpaddeejer sætter deres sumpskildpadder ulovligt ud i naturen, når de ikke
længere ønsker at beholde deres dyr. Det er til stor skade, for vores danske naturlige
dyre-, og planteliv. Sumpskildpadder siger aldrig nej til at modtage en skildpadde.
Dette er en generel pasningsvejledning. Du kan finde mere specifik vejledning til de
enkelte skildpaddearter, på Sumpskildpadder.dk
Vi begynder med, hvordan man undgår at skildpadde bliver syg. De mest almindelige
sygdomme en sumpskildpadde kan få, er problemer med skjoldet, løbende
næse/lungebetændelse og led problemer. Det kan du bedst forebygge ved at give din
skildpadde den rette temperatur, i akvariet og sørge for at skildpadden har en god og
helt tør solplads, hvor skildpadden har adgang til både UVB-lys og varme. Sørg for
at give din skildpadde et godt varieret foder og giv din sumpskildpadde et mineral,
kalk og vitamin tilskud, mindst en gang om ugen. Mineraler og vitaminer kan blandes
i skildpaddens foder, som fisk, regnorm, melorm, kyllingekød (vi tilbereder det altid
først, så vi mindsker risikoen for Salmonella). Alt sammen bliver mere uddybet
nedenfor.
Fodring og fodringshyppighed.
Anbefalet fodring: De første 6 måneder af sumpskildpaddens liv; må du gerne fodre
den nyfødte og helt unge skildpadder, flere gange dagligt, med meget små portioner.
Sørg altid for at have en god sumpskildpadde foderpille klar, ikke alle dage, har man
tid, til selv at gå på ”foderjagt”.
Andre foderemner, kan være, alle former for insekter, vandinsekter, myggelarver,
små ferskvandssnegle, havesnegle, små regnorme eller fisk en gang dagligt, nok til
at det mindsker ungens appetit, men ikke blive helt stoppet.
Den helt nyfødte unge, skal kun have en enkelt eller to foderpiller om dagen eller
du kan give ungen, en halvvoksen guppy eller 1.cm. regnorm, om dagen. Når ungen
er ca. en måned gammel, så kan den spise en voksen han/lille guppy hun, en halv
græshoppe eller ca. 2,5 cm. regnorm.
Som ungen vokser, så skal skildpadden selvfølgelig have en lidt øget fodermængde.

Lad den unge sumpskildpadde få maden, så udelt som det er muligt.
Skildpadden har godt af at arbejde med sit foder, det skal ungen
også have tid til, alt sammen styrker ungen.
Har du flere små sumpskildpaddeunger, gør dig den ulejlighed at
holde øje med, om alle unger, får noget at spise. Her hos
Sumpskildpadder, har vi set flere eksempler, på skildpaddeunger,
der ikke har fået mad nok. Hvor det har været de stærkeste unger, der har taget alt
fodret.
Efter 6 måneder skiftes der over til at fodre kun hver anden dag.
Du kan nu forsøge at tilbyde sumpskilpadden lidt ukrudtsplanter,
mælkebøtteblade og skvalderkål, de er gode planter at begynde med.
De Falske landkortskildpadder og Guldskildpadder de spiser ikke meget grønt.
Men, hvis din sumpskildpadde går i et akvarium, med planter, så vil dyret selv tage
for sig, af plantedekorationen, hvis den overhovedet vil spise af det grønne.
De nævnte sumpskildpaddearter, kan alle sættes ud i en havedam om sommeren. Er du
uerfaren anbefaler vi, at du tager dine skildpadder ind om vinteren.
Sørg for at fodre dine sumpskildpadder varieret, gerne med regnorm, insekter,
”dræbersnegle”, snegle med hus, enten fra haven eller sø (knus dem gerne de første par
gange, indtil dyrene får smag for sneglene. Herefter skal de nok selv knække
sneglehuset), ferskvandsfisk er et naturligt og godt foder for sumpskildpadder.
Tilbyd også sumpskildpadden en god foderpille som supplement.
Benyt evt. vores kvalitets sumpskildpaddefoder, der indeholder mineraler, kalk og
vitaminer. Find fodret på www.SkildpaddeShop.dk
Mange sumpskildpadder skal have grønt. Her er ukrudtsplanter, det vigtigste
grøntfoder, du kan give dine skildpadder. Flere sumpskildpaddearter vil hurtigt lære
at spise mælkebøtter, skvalderkål. Forsøg gerne med andre ukrudtsplanter.
Sumpskildpadder kan spise meget, så pas på med overfodring. Har du fisk, i
dit akvarium, så skal du være klar over, at dine sumpskildpadder kan snuppe
en fisk.
Indretning af akvarium: Til unger, så skulle man synes, at, et startakvarium, på
50-60 liter, det er stort nok. Men, pas på. Vi ved, af erfaring, at de fleste
sumpskildpadder, aldrig komme ud af, deres 50 liter, start akvarium.
Et par voksne sumpskildpadder har behov for plads. Så sumpskildpadden kan svømme
og blive stærke. En god kondition er med til at opbygge sumpskildpaddens organer,
skelet og skjold, og udvikle skildpaddens immunforsvar.
Et 500 liter akvarium, der er fyldt helt op med vand, vil være passende til en mindre
flok ca.4 dyr, voksne sumpskilpadder med en skjoldlængde mellem ca.16 – 24cm.

Sumpskildpadden skal have et land, en solplads, hvor skildpadden
kan kravle op. Landdelen skal være konstrueret, så skildpadden
nemt kan klatre op og blive helt tør, og få sit daglige solbad. Det er
vigtigt at sumpskildpadden kan blive helt tør, oppe på solpladsen
ellers vil skildpadden få skjoldsygdomme. Du finder mange idéer
til at bygge en solplads på Sumpskildpadder.dk
Der skal bruges et godt filter til vandet. Dyrene drikker, spiser og tømmer sig i det
samme vand, de lever i. Som en konsekvens af det og for at holde skildpaddens miljø
rent, så må du bruge meget tid på at holde dyrets akvarium rent.
Selv med et godt akvarium filter, skal du skifte 30-50% af vandet en gang om ugen
og jævnlig rensning af filtret, er nødvendigt. Har du ingen filter, i dit akvarium, så
skal du dagligt, fjerne uspiste foderrester, afføring fra vandet og skifte 1/3 del af
vandet (manglende rengøring, gør, at vandet vil lugte).
Temperaturen til de fleste sumpskildpaddearter.
Landtemperatur 30-35 grader. Landdelen bør være så stor, at skildpadden også kan
finde et køligere område. Vandtemperatur 20-24 grader. Unger op til 6 måneders
alderen bør have ca.26 grader.
Benyt eventuelt et varmelegeme, hvis det er nødvendigt, så vandets temperatur
kan holdes stabilt. Sørg for, at varmelegemet er godt beskyttet, så skildpadden ikke
kan brænde sig på det. Tit behøver man ikke et varmelegeme til de voksne
sumpskildpadder, så længe stuetemperaturen ligger på ca.20 grader.
UVB-lys og en varmepære (danner sammen, kunstigt sollys) det er livsvigtigt for din
sumpskildpadde:
UVB-lys skal der til, hvis sumpskildpadden skal kunne "hive" mineraler, kalk og
vitaminer ud, af fodret, til gavn for skildpaddens organer, skjold og skelet.
UVB-lys øger skildpaddens appetit, aktivitetsniveau og parringsadfærd.
UVB-lys er helt nødvendig for, at skildpaddens skæl/hamskifte og skjoldet udvikler
sig som det skal, som skildpadden vokser.
Skildpadder/krybdyr kan ikke selv danne eller optage det aktive vitamin D3, hvis de
ikke udsættes for direkte sollys eller for kunstigt ultraviolet lys/UVB-lys. D3-vitamin
har især betydning for, at dyrets organer, knogler og skjold udvikler sig som de skal.
Det er vigtigt at huske på, at UVB-lys ikke kan gennemtrænge glas, akryl, plastic eller
vand. UVB kan gives med en pære eller et lysstofrør. Sørg for at UVB-pæren hænger,
ind over skildpaddens solplads og i den anbefalede højde, normalt max. 15 cm. Ellers
hjælper det ikke!
Lysstofrør kan have en anden anbefalet højde, tjek anvisningen.
Du skal give din sumpskildpadde en UVB-pære 5,0/6,0/kaldes også Forest. En UVBpære, afgiver kun UVB-lys i et år og skal skiftes, selv om pæren stadigvæk lyser!
Alle sumpskilpadder SKAL have adgang til både en UVB-pære og en
varmepære. Så det er to pærer, der skal hænge over solpladsen.

Fodret skal også indeholde A-vitamin, der har betydning for
skildpaddens hud, mund- og øjets slimhinde.
Tilsæt derfor foderet ekstra vitamin-, mineral- og kalkpulver i
skildpaddens foder.
Kalk kan også gives som æggeskaller, fra hønseæg og sepiaskaller
der kommer fra blæksprutten. Husk, det hjælpe ikke skildpadden, hvis dyret mangler
en UVB-pære.
Kønsforskel: Hannen adskiller sig normalt fra hunnen ved, at han har en længere og
tykkere hale. Hannens kloak, sidder ret langt ude på halen, hvorimod kloakken på
hunnen, sidder tæt ved kroppen.
Hannen kan opnå en skjoldlængde på ca. 18-25 cm og hunnen når en størrelse på 2428 cm. Den Falske landskildpadde han, bliver typisk kun ca. 12-14 cm.
Størrelse og alder i fangenskab.
Cooter hieroglyf-, rødbuget m.fl. (Pseudemys). Skjodlængde 16-44 cm. 40 år.
Falsk landkortskildpadde (Graptemys pseudogeographica). Skjoldlængde 12-24 cm.
Alder 30/50 år.
Guld-, Indianerskildpadde (Chrysemys picta). Skjoldlængde 15-20 cm. Alder 30 år.
Gul- og Rødøret terrapin (Trachemys scripta). Skjoldlængde 15-30 cm. Alder 40 år.
Det kan lade sig gøre at yngle med de nævnte sumpskildpaddearter. Men, vi anbefaler
det ikke. Der er allerede så mange skildpadder der er glemt og forladt, de har behov
for hjælp.
Håndtering: Du skal holde skildpadden, med et godt fast greb omkring skildpadden og
bagtil. Du skal være opmærksom på, at skildpadden er stærk og vil forsøge at sparke
og kradse sig fri, ved hjælp af sine kløer. Det kan forskrække dig de første gange, du
håndtere skildpadden. Derfor hold ikke din skildpadde ud over, et hårdt klinkegulv!
Det er naturligt, at sumpskildpadder slås lidt. Men, sumpskildpadder skal og må ikke
bide hinanden, i stykker. Så skal du gribe ind. En sumpskildpadde han, kan være
aggressiv overfor en hun, hvis ikke hun vil parre sig med ham. Hanner kan også
konkurrere om hunner. Det er ikke altid sumpskildpadder kan sammen.
Det er vigtigt at du holder en god hygiejne, når du har med skildpadder og deres
anlæg at gøre. Du skal være klar over at alle skildpadder og anlæg, formodes at have
Salmonella bakterier. De kan medføre at du få dårlig mave og det der er værre, hvis
du ikke sørger for at vaske holde en god hånd hygiejne. Meget mere om Salmonella
på Sumpskildpadder.dk
Få mange flere oplysninger www.Sumpskildpadder.dk
Foder, pærer og skildpaddeartikler, kik ind på www.SkildpaddeShop.dk
God fornøjelse.
Denne pasningsvejledning, er skrevet af Claus Sand. - skildpadder.abc@gmail.com
Denne pasningsvejledning er redigeret maj 2020.

