Pasningsvejledning for:
Almindelig snapskildpadde (Chelydra serpentina)
Alligator snapskildpadden
snapskildpadden (Macrochelys temminckii)
Er den almindelige snapskildpadde,
snapskildpadde, noget for en begynder, absolut
ikke.
Fordi en alligator
alligator snapskildpadde kan blive ekstrem stor (verdens
største ferskvandsskildpadde), så er alligator snapskildpadden
absolut,
absolut, slet ikke noget for en begynder.
begynder. Selv en erfaren skildpaddeskildpaddeholder, bør holde sig langt væk,
væk, fra denne skildpaddeskildpadde-art, hvis man
ikke kan tilbyde dette bæst,
bæst, af en skildpadde, plads
plads nok.
Fangenskab. Den almindelige snapskildpadde vil normalt have det
bedst, med en vandtemperatur mellem 23 - 30 grader. Den alm.
snapskildpadde er ekstremt kulde tolerant. I dyrets hjemland, ses
skildpadden ofte bevæge sig,
sig, under isen.
I et akvarium eller tank, vil en alligator snapskildpadden have det
bedst, med en vandtemperatur mellem 23 - 26 grader.
Begge snapskildpadde arter kan holdes, i et store akvarium, tank eller
indendørs dam. Der har en minimum vanddybde, så dyret, skal
strække sin hals, helt ud, for at trække sit luft. Det er ikke noget
problem, at give
give snapskildpadder dybt vand.
Den alm. snapskildpadde, kan også holdes, i en havedam.
Skildpadden
Skildpadden kan med succes holdes, i en dam, vinteren over. Hvis
forskellige
forskellige forudsætninger respekteres.
respekteres. Læs mere om det på
www.Sumpskildpadder.dk under:
under: Havedam
Havedam og skildpadder
Snapskildpadden
Snapskildpadden vil gerne ligge,
ligge, i vandkanten, på lavt vand. Her kan
skildpadden
den,
skildpad
den, bare ligge og stikke,
stikke, sit hovedet op,
op, over vandet. På den
måde, kan snapskildpadden
snapskildpadden også få sit livsnødvendige
livsnødvendige UVBUVB-lys/sollys.
Voksne snapskildpadder bør have tanke, der indeholder 2000 liter
vand og mere. Unge skildpadder, på 15/25 cm. Kan leve udmærket , i
akvarier
akvarier eller tanke, med minimum 400 liter vand i og mere.

Med 400 liter vand, mener vi, et 400 liters akvarium, der er fyldt helt op
til kanten, med vand. Det kan også være et 600 liters akvarium, der er
fyldt 2/3 del op, altså indeholder 400 liter vand.

Vi tilbyder vores snapskildpadder,
snapskildpadder, at de kan lægge sig,
sig, op,
op, på lavt
vand, her
her kan de ligge og stikke hovedet op,
op, over vandet. Dyrene har
også en stor solplads, hvor de kravler op,
op, hver dag.
dag. Men, det kræver,
at dyrene har ro og føler sig trygge ellers kravler dyrene ikke op.
op. på
land.
op.. Tilføj
Byg en god, stor landdel, hvor snapskildpadden kan kravle op
oppe,, på land
meget gerne et sted, hvor skildpadden kan ligge halvt oppe
og eller en platform, hvor skildpadden
skildpadden kan ligge,
ligge, halvt under
vandoverfladen.
Hæng UVB pæren ud til vandkanten, så vil skildpadden stadigvæk få
gavn, af UVBUVB-lyset eller lad UVBUVB-røret hænge, ud over det lavvandede
område,
område, så får skildpadden også gavn af UVBUVB-lyset, når den kun
ligger i vandkanten. Sådan ligger vores dyr tit.
Store skildpadder, skal selvfølgelig have større solpladser, det vil
sikkert være nødvendigt, at hænge flere UVBUVB-pærer eller rør op,
op,
sammen med flere varmepærer. Hele dyret, skal gerne varmes op og
have UVB
UVBVB-lys.
Sørg for at begge snapskildpadde arter, har en god solplads, med
både UVBUVB-lys og varme og en temperatur mellem 31 - 35 grader. Både
den alm. og alligator snapskildpadden vil kravle op, på land for, at
blive tørre og blive varmet igennem, af solens stråler/UVB
stråler/UVBr/UVB-lys og
varme pæren. Den alm.
alm. snapskildpadde kravler mest
mest op,
op, på land.
En vigtig ting er, at skildpaddens akvarium/tank skal sikres, så
skildpadden ikke kan kravle ud. Snapskildpadder er meget stærke
stærke og
dygtige klatre.
Til snapskildpadder, skal du have et kraftigt filtreringsanlæg. Alt
afhængig af, hvor kraftig du filtrerer
filtrerer skildpaddens vand, så bør du
udskifte 3030-50% af vandet ca. hver 14. dag, gerne oftere.
En snapskildpadde
snapskildpadde opholder sig meget på bunden, hvor de kan være
nedgravet,
edgravet, i bundlaget. For at snapskildpadden skal føle sig tryg, i
akvariet, så bør skildpadden have gemmesteder, det kan være
trærødder, store afrundede sten og andet, det vil hjælpe skildpadden
med til, at føle sig tryg og usynlig.
Føde i fangenskab. I fangenskab kan du fodre din snapskildpadde
naturlige
urlige føde.
med magert kød, fortrinsvis kød der ligner dyrets nat
Kylling, kalkun (vi anbefale, at du koger fjerkræ. For din egen skyld, så
eventuelt salmonella ikke spredes), fersk fisk, kan du eventuelt
serverer levende, til de større dyr, mus og regnorm, levende
guppyer, kød fra andre dyr, end fisk og fugle, skal begrænses, men,
kan benyttes som foder ind i mellem.
Et godt kosttilskud,
kosttilskud, vil være en god skildpadde foderfoder-pille, der gives

skildpadden, som et supplement.
supplement. Her må du finde,
finde, en foderpille,
foderpille, der
indeholder vitaminer og mineraler til sumpskildpadder. De større dyr
vil hurtigt,
hurtigt, kunne tømme,
tømme, en dåse foderpiller.
foderpiller. Skildpadden
Skildpadden kan hurtig
blive meget dyr,
dyr, at holde,
holde, i foder, hvis du kun giver skildpadden
foderpiller.
foderpiller.
Til din alligator snapskildpadde, skal du også huske, at tilbyde noget
grønt, det kan være vand hyacint, vand salat, druer, kirsebær,
kirsebær,
bananer, æbler og gulerødder i begrænsede mængder.
Fællesskab. Den almindelige snapskildpadde kan normalt holdes
sammen,
sammen, med en anden alm. snapskildpadde, af cirka samme
størrelse. Det vil normalt ikke skabe problemer. Vel at bemærke, at
dyrene har
har et akvarium eller en tank, som beskrevet ovenfor.
Men, der er aldrig en regel uden undtagelser, ved det mindste
problemer, skal du skille dyrene fra hinanden.
Selv om man ser, alligator snapskildpadden holdes,
holdes, sammen med
andre skildpaddeskildpadde-arter,
arter, i Zoo udstillinger, så anbefaler vi,
vi, at du holder
alligator snapskildpadden alene.
Du skal ikke sætte andre skildpaddeskildpadde-arter sammen med
snapskildpadder.
Andre oplysninger. For at holde en snapskildpadde,
snapskildpadde, så skal du virkelig
være engageret,
engageret, i dyret. Som unge,
unge, er snapskildpadden formentlig en
af de kæreste skildpadder, at se på. Når dyret bliver ældre og mere
aggressiv, så bliver mange
mange skildpaddeskildpadde-ejer trætte,
trætte, af skildpadden.
Derfor skal du virkeligt gøre dit forarbejde godt, inden du vælger dig
en snapskildpadde.
Mere viden på www.Sumpskildpadder.dk

