Latijnse naam:

Trachemys scripta troostii

Nederlandse naam:
Duitse naam:
Engelse naam:

Geelwangschildpad
Cumberlandschuckschidlkröte
Cumberland slider / Cumberland turtle

Uiterlijk
Ze hebben een groene basiskleur met zwarte vlekken en strepen en felgele vlekken op de
wangen. Het buikschild is gelig met zwarte vlekken.

Verspreidingsgebied
Het zuiden van de Verenigde Staten en het noord-oosten van Mexico.

Huisvesting
Waterschildpadden zijn stressgevoelig dus hun terrarium moet op een rustige plek staan.
De bovenkant van de bak moet afgesloten zijn om longontsteking te voorkomen.
De tempratuur van de lucht moet tussen de 24-28 graden zijn en 2 graden warmer dan het
water.
Het terrarium mag versierd worden met planten want dan kunnen schuilen maar, let erop dat
er geen giftige planten zijn want waterschildpadden eten alles.
Zorg ervoor dat het verblijf schoon blijft dus haal regelmatig de ontlasting uit het verblijf en
zorg ervoor dat het water schoon blijft.
Zet geen grote en kleine dieren bij elkaar want dan is de kans groot dat de grote dieren aan de
kleine dieren gaan eten.
Ook is het belangrijk dat het verblijf groot genoeg is als er meerder dieren in zitten want ook
als het verblijf te klein is gaan ze aan elkaar eten.

De lengte van het verblijf moet minimaal 4 keer de lengte van de schildpad zijn en de breedte
moet minimaal 3 keer de breedte van de schildpad zijn.
Als dit kleiner is kunnen ze nooit meer omdraaien mochten ze ooit per ongelijk op z’n kop
terecht komen. De hoogte van het water moet minimaal een keer de lichaamslengte zijn zodat
de schildpad goed kan zwemmen, dit is belangrijk omdat het dier anders te dik word.
De minimale afmeting van het terrarium moet 150 x 60 x 60 bedragen.
1/3 van het verblijf moet landgedeelte zijn.
Hier kunnen ze lekker zonnen zodat ze goed op kunnen drogen dit is af en toe nodig om
schimmelinfectie te voorkomen.
Zonnen is ook nodig om goed te kunnen vervellen en voor het aanmaken van vitamine D3.
Voor het landgedeelte kan je het beste steen of hout gebruiken dat ziet er natuurlijk uit.
Als u een vrouwelijke schildpad heeft moet u een zandbak maken in uw verblijf de
schildpadden leggen hun eieren nl in het zand en ook al heeft u er geen mannetje bij zitten is
het toch noodzakelijk anders krijgt het diertje legnood.
Verder is het belangrijk dat het landgedeelte goed schoon te houden is en dat er geen scherpe
randjes aan zitten waar ze zich aan open kunnen halen.
De schildpad moet er ook niet aan kunnen knagen en het moet goed bereikbaar zijn.
2/3 van het verblijf moet watergedeelte zijn.
De tempratuur van het water moet tussen de 18 en de 30 graden zijn hierbij heeft u een
verwarmingselement nodig het is dan verstandig voor u en uw schildpadden dat u een plastic
hulsje om het verwarmingselement doet, daardoor heeft u veel minder kans dat het
verwarmingselement kapot gaat waardoor er kortsluiting zou kunnen ontstaan.
Het water moet een neutrale PH waarde hebben (7).
Het verblijf moet goed schoon gehouden worden de etensresten moeten verwijderd worden
om schadelijke bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen.
Het is het beste om het water minstens 1 á 2 keer per week te verschonen.
Verder is een goede filter noodzakelijk omdat waterschildpadden de boel goed vervuilen
hiervoor is een grote pomp nodig die de etensresten goed naar binnen kunnen zuigen.

De schildpadden hebben 2 soorten lampen nodig, een warmte spot en een UV lamp. De lamen
dienen boven het landgedeelte te worden aangebracht. UV lampen bootsen zonlicht (UVA
straling) na, waardoor de dieren vitamine D3 kunnen opnemen.

Een temperatuur van 35 °C is het meest geschikt voor de geelwangschildpadden. De dieren
zijn dagactief en slapen 's nachts, het is dan ook noodzakelijk dat 's nacht de lampen uit gaan.
Een circulatiepomp is nodig om het wateroppervlak te circuleren. Gebeurt dit niet, dan kan
het stil liggende water ooginfecties bij uw schildpad veroorzaken.
Een Waterschildpadden hebben geen tanden. Ze vermalen hun eten in hun spiermaag. Om dit
vermalen te vergemakkelijken eten ze steentjes. Zorg er voor dat er steentjes van het juiste
formaat aanwezig zijn. Te grote en scherpe steentjes moeten ontbreken. De enige juiste
mogelijkheid is aquariumgrind te kopen. Koop steentjes die niet te groot zijn om door het
maag-darmstelsel van de schildpadden te komen.

Voedsel

Het is belangrijk dat een waterschildpad goed gedoseerd en gevarieerd eten krijgt zo blijft hij
langer en gezonder leven. Een waterschildpad is een alles eter maar eet alleen in het water.
In de reptielenwinkel kun je kant en klare waterschildpadden voedsel kopen maar dat is niet
genoeg er zit meestal niet voldoende voedingstoffen in en word erg eenzijdig dus naast dat
voedsel moet je ook nog ander voedsel geven zoals:
Meelwormen, moriowormen, wasmotten, krekels, sprinkhanen, insecten, babymuisjes, bisjes
(en dan het liefst levend, spiering), waterslakken, kattenbrokjes (vit D3, zijn wel erg rijk in
vetten), kippenlevertjes, rauwe kip, regenwormen, muggenlarven, (geen rode) tartaar.
Ook kunnen allerlei soorten groenten zoals andijvie worden aangeboden. Let op met
koolsoorten omdat deze darmgassen kunnen veroorzaken.

In reptielenwinkels kun je ook speciale potjes vitamine kopen die je elke dag over het eten
moet strooien op deze manier krijgt de waterschildpad genoeg vitamine binnen zodat hij
gezond blijft, let wel op de houdbaarheid datum want vitaminen zijn beperkt houdbaar.
Geef de schildpadden niet te veel voer je kan beter minder voeren dan te veel.
Te veel voer krijgen ze niet allemaal op en gaat rotten in het water de schildpad zelf word dan
erg dik en ook dat is niet goed voor het dier.
Teveel voer kan leiden tot vervetting.
Geef de schildpadden dus zoveel eten dat ze in 5 minuten op hebben voer de dieren ook maar
een keer per dag en dan het liefst s’ochtends zodat ze de hele dag hebben om hun voedsel te
verteren.
Een schildpad is een koudbloedig dier dus hoeft niet zoveel te eten als een warmbloedig dier
want een koudbloedig dier hoeft zichzelf niet warm te houden.
Dus let erop dat je ze niet te veel voert.
Het is het verstandigst dat je de dieren gewoon in hun eigen verblijf voert.
Het voeren buiten hun eigen verblijf geeft te veel stress.

Winterslaap
Een geelwang houdt geen winter winterslaap.

Voortplanting
De voortplanting bij een waterschildpad kan plaatsvinden als het vrouwtje ongeveer 16 cm is
en het mannetje ongeveer 10 cm is.
Om een paring te bevorderen moeten er nest gelegenheden zijn.
Als de schildpadden goed door hun winterslaap heen zijn gekomen dan begint in het voorjaar
het paring seizoen.
Je kunt het paringsgedrag vast stellen doordat het mannetje de vrouwtjes een paar dagen
opjagen en achtervolgen.
Het mannetje zwemt steeds achter het vrouwtje aan en brengt haar steeds in het nauw dan
zwemt het mannetje recht op het vrouwtje af met recht gestrekte poten die trillen met zijn
nagels krapt hij over het gezicht van het vrouwtje vooral der kin en haar wangen.
Als het vrouwtje toe geeft dan vibreert het vrouwtje ook met haar naar voren gestrekte poten
en maakt langzame zwembewegingen dan kan het paren beginnen.

Gemiddeld legt een schildpadvrouwtje 10 eieren die ongeveer na 60-80 dagen uitkomen.

Ziektes
Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier.
Alle mogelijke ziektes in deze brief schrijven is onmogelijk.
Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op zodat wij
u kunnen helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die gespecialiseerd is in
het behandelen van reptielen en amfibieën.
Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:
Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier).
Moeilijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties.
Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting.
Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële
ontsteking
Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel.
Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze
diertjes voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden
worden.
(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw huisdier ander gedrag
vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat het ons even weten, wij kunnen u misschien
verder helpen en u eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aankoop. Voor vragen kunt u ons bereiken op het
nummer 0105-900938.

