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Schildpad
           Moerasschildpadden kunnen groot worden en een behoorlijke leeftijd bereiken mits de verzorging en de
           huisvesting op maat is.
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Algemeen
           De schildpadden die wij verkopen kunnen varieren in uiteindelijke grootte van 15 to ca 30 cm. Hier
           moet men wel rekening mee houden met de uiteindelijke huisvesting. De mannetjes zijn op volwassen
           leeftijd normaal gesproken kleiner dan de vrouwtjes en zijn ook te herkennen aan de doorgaans
           langere nagels en de langere staart.Een uiteindelijke leeftijd van 25 tot 30 jaar is niet ongewoon
           voor een moerasschildpad mits goed gehuisvest worden en men rekening houdt met de voeding die ze
           nodig hebben.

Varianten
           Er zijn diverse soorten moerasschilpadden beschreven, wij zullen ons beperken qua verkoop tot de
           muskusschilpadden en de hieroglyfen schilpad.

Van Nature
           Moerasschildpadden zijn koudbloedige dieren. Deze dieren komen voornamelijk voor in de centrale en
           zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Hier heerst een gematigd tot subtropisch klimaat. Ze
           leven in moerassige gebieden, meren en beken met stromend water. Ze kunnen zich cowel op het land
           als in het water goed voort bewegen. Ze communiceren tijdens en buiten de balts door aanrakingen
           en trillingen en ze kunnen goed zien en ruiken. Als de buitentemperatuur onder de 10 graden komt
           houden de dieren een winterslaap. Als de temperaturen hoger blijven gaan de dieren niet in een
           diepe slaap maar houden dan wel rust.De voedselopname in deze periode is dan beperkt en de
           stofwisseling vertraagt. Normaal gesproken mag deze rustperiode niet langer duren dan 3 maanden.
           Moerasschildpadden zijn overdag actief, sávonds slapen ze in het water. Aangezien het reptielen
           zijn houden ze erg van zonnen om zich op te warmen. Dit is ook een must voor het succesvol houden
           van deze dieren. Hiervoor kunnen we ze ook takken en rotsen aanbieden.

Huisvesting
           Bij het opzetten, inrichten en onderhouden van een aquarium of aqua-terrarium voor schildpadden
           komt heel wat kijken. Informeer u goed bij de vakhandel hoe u dit het beste kunt bereiken.
           U kunt moerasschildpadden als paartje houden of in een groepje als de huisvesting hier groot genoeg
           voor is. Meerdere mannetjes kunnen samen wel eens vechten en elkaar verwonden in de strijd. Te
           kleine schildpadden kunnen zelfs opgegeten worden door volwassen exemplaren.Een muskusschilpad kunt
           u al houden in een aquarium van 80 x 40 x 40 (waterdiepte 20 cm) en een hieroglyfen schildpad in
           een aquarium van 150 x 50 x 50 (waterdiepte 35 cm). Het aquarium dient voor een kwart te bestaan
           uit een landgedeelte wat de dieren makkelijk kunnen bereiken. Het mag geen scherpe randen hebben en
           moet goed droog zijn. Een aantal uren per dag moet het droge gedeelte beschenen worden met een
           speciaal daarvoor bestemde lamp.
           De waterdiepte moet minstens anderhalf tot twee keer de de breedte van de grootste schilpad zijn.
           Dit s belangrijk voor de dieren zodat ze zich goed kunnen voortbewegen in het water en zich ook
           kunnen omdraaien.
           Een vrouwwtje kan na 3 tot 5 jaar eieren gana leggen en heeft daarvoor het landgedeelte nodig wat
           net zo diep is als het dier lang is. Als nakweek gewenst is kan men het beste de eieren apart in een
           op temperatuur en luchtvochtigheid gecontroleerde ruimte uit laten komen.
           Op de bodem van het watergedeelte kunnen we het beste zand of fijn grind doen. Planten toevoegen
           heeft geen zin want deze worden opgegeten of vernield. 
           Schildpadden produceren veel afval al naar gelang ze groter worden en een groot filter en goede
           hygiëne is gewenst om het water helder en fris te houden. De temperatuur mag varieëren tussen de 18



           en de 22 graden. Voor jonge opgroeiende dieren mag het wat warmer zijn.

Visbijsluiter

Verzorging en Hanteren
           Vervang tenminste iedere week een groot deel van het water afhankelijk van de ruimte en de
           filtering. Resten voer moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. spoel het filter minimaal iedere
           maand door. Gebruik geen schoonmaakmiddelen in het verblijf, hier kunnen de dieren ziek van worden.
           mannetjes krijgen lange nagels, die mogen niet geknipt worden.
           Schildpadden kunnen bijten, een volwassen schildpad kan een pijnlijke plek/ wond toe brengen. Een
           schildpaddenverblijf bevat bacterieën bijvoorbeeld de op mensen overdraagbare salmonella bacterie.
           Let daarom op dat u geen water uit het aquarium binnenkrijgt en was goed de handen als u met het
           verblijf of de dieren in aanraking bent geweest.
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Voeding
           Schildpadden zijn alleseters en daarom is een grote variatie aanbod van voer onontbeerlijk voor een
           goede gezondheid en levensduur. Dit kan bestaan uit vis,vlees insecten en allerlei groenten en
           fruit.Het speciaalzaken verkopen ook complete schilpaddenvoeding, dit is ook goed bruikbaar maar
           altijd in combinatie met vers voer.
           Jonge opgroeiende moerasschildpadden kunnen dagelijks gevoerd worden en naarmate ze ouder worden
           kunt u een dag over gaan slaan in de week. Volwassen dieren vanaf een jaar hebben genoeg aan een
           voeding om de dag.Moerasschildpadden moeten altijd in het water gevoerd worden omdat ze water nodig
           hebben om hun voer door te slikken.

Visbijsluiter

Voortplanting
           Jonge dieren krijgen is natuurlijk altijd leuk en een bevestiging voor u dat u uw dieren goed
           verzorgd. Voordat u gaat kweken met deze dieren moet u zich afvragen of u de nakweekdieren makkelijk
           kwijt kunt. Het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke schildpad is over het algemeen
           goed te zien bij volwassen dieren. Mannetjes hebben een langere staart en langere nagels. Over het
           algemeen blijven de mannetjes ook wat kleiner dan de vrouwtjes. Mannetjes zijn geslachtsrijp vanaf
           een leeftijd van 3 tot 5 jaar. Vrouwtjes vanaf 5 tot 7 jaar. In gevangenschap kan dit vaak wat
           eerder zijn als de omstandigheden optimaal zijn. De paartijd begint in het wild ongeveer in maart
           en kan duren tot in de herfst.Als de eieren gelegd zijn komen de eieren na 40 tot 80 dagen uit.
           Pasgeboren schildpadden zijn ongeveer anderhalf tot 3 cm lang.  De jongen komen uit het ei met een
           zgn. eitand om door de schaal te breken. In het eerste jaar groeien ze snel en later vertraagd dit.
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Ziekte aan Aandoeningen
           Een gezonde schildpad heeft geen beschadigingen, is actief, zwemt goed en heeft een schone neus en
           heldere ogen. Goede hygiëne en goede afwisselende voeding zijn de belangrijkste factoren bij het
           slagen van het verzorgen van deze dieren. Ze kunne last hebben van wormen en de meest voorkomende
           ziekte is een oog of longontsteking die ontstaat door een verkeerde huisvesting en een te
           eenzijdige voeding.
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Benodigde Ervaring
           Voor dat u aan deze dieren begint kunt u zch het beste goed inlezen en informatie inwinnen bij de
           vakhandel. Houdt er rekening mee dat deze dieren groot en oud kunnen worden.
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Aanschaf en Kosten
           Als u een schildpad wilt gaan houden moet u niet alleen rekening houden met de aanschafprijs maar
           ook met de kosten voor een onderkomen/aquarium en de inrichting hiervan. Bij elkaar kan dit
           oplopen tot enkele honderden euro's. Terugkomende kosten zijn voer, electriciteit en vervanging van
           lampen en filter materiaal.
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