Kvik pasningsvejledning af sumpskildpadder
Du har nu fået en skildpadde.
At passe din sumpskildpadde er relativt nemt, når det grundlæggende
er etableret.
1. UVB belysning. En pære, der afgiver solens stråler. Livsnødvendigt.
2. Varme. En varmepære, der giver skildpadden den varme, dyret har
behov for.
3. Rent vand. Sumpskildpadden sviner meget.
4. Foder. Sumpskildpadde-foderpiller, gives kun som supplement.
5. Solplads. Et land, hvor skildpadden kan blive helt tør og få både
UVB-lys og varme.
6. Akvarium. Giv din sumpskildpadde, et så stort akvarium, som du har
råd til.
UVB pæren, er livsnødvendigt for din skildpadde. UVB-lys er helt
nødvendigt, så skildpaddens kropsfunktioner kan fungerer. UVB-lys
hjælper på skildpaddens fordøjelse, aktivitetsniveau, parringsadfærd,
ham-, og skjoldskift. Får skildpadden ikke UVB-lys, så vil dyret DØ!

Varme-pæren, er også helt nødvendigt, for din skildpadde. En
varmepære hjælper også på skildpaddens fordøjelse, aktivitetsniveau,
parringsadfærd, ham og skjoldskift.
Begge pærer skal hænge, over skildpaddernes solplads.
Rent vand, er nødvendigt, for din skildpadde. Din skildpadde drikker,
spiser, skider og sover i vandet. Køb det største filter, du har råd til.

Foder, må du ikke snyde med. Find ud af, hvad din skildpadde-art
spiser. Nogle skildpadder spiser kun kød, andre spiser næsten kun
grønt. Du kan selv finde og fange meget af skildpaddens foder, ude i
naturen. Orm, vand-, og havesnegle, fisk, insekter, grønt, mælkebøtter.
En solplads/landdel, det er vigtigt, at din skildpadde kan komme op på
land og blive helt tør. Ellers VIL din skildpadde få skjold-sygdomme!
Akvarium skal være så stort som muligt og fyld så meget vand, i
akvariet, som du kan. Det holder din skildpadde i gang og letter
rengøringen, af vandet.

Dette er kun en meget lille gennemgang, af, hvad din nye
sumpskildpadde, har brug for. Få mange flere nødvendige oplysninger,
om din sumpskildpaddes behov, læs mere om UVB-lys, varme, rent
vand, foder, solplads og akvarium ved, at gå ind på
Sumpskildpadder.dk
Følger du ovenstående råd og sætter dig ind i din skildpaddes behov,
så kan du få en livslang hobby.
Tlf.: 22348298 mail.: kontakt@sumpskildpadder.dk

