
Pasningsvejledning 

Kinesisk trekølsskildpadde (Chinemys reevesii)         
Den kinesiske trekølsskildpadde hører til gruppen af vandlevende skildpadder, som 
tilbringer det meste af deres tid i og omkring vandet. Skildpadden findes naturligt vildt 
i Kina, Nordkorea og Sydkorea, arten er udsat i Japan og Taiwan.   

Vi begynder med, hvordan man undgår at skildpadder bliver syge. 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 skildpaddens liv; må du gerne 
fodre den nyfødte og helt unge skildpadde, flere gange dagligt, med små portioner.   

Foderemner kan være, alle former for vandinsekter, myggelarver, små regnorme, små melorme eller 
ferskvandsfisk 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. Du kan også give ungen, en 
halvvoksen guppy (akvariefisk) 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, af foderpiller og alt 
andet foder. 

Lad den unge skildpadde få maden, så udelt som det er muligt. Skildpaddeungen har godt af at arbejde med 
sit foder, det skal du give ungen tid til, alt sammen styrker ungen.   

Har du flere små skildpadde unger. Gør dig den ulejlighed at holde øje med, om alle ungerne får noget at 
spise. Her hos Sumpskildpadder, har vi set flere eksempler, på unger, 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.     

De voksne trekølsskildpadder, spiser hovedsagelig animalsk foder. Sørg for at fodre dine skildpadder 
varieret, med f.eks. regnorme, melorme, ”dræbersnegle”, snegle med hus, 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   
Lever sumpskildpadden i et akvarium med vandplanter. Så vil skildpadden måske tage for sig af planterne, 
men, det mest sandsynlige, er, at den kinesiske trekølsskildpadde overhovedet ikke vil æde af planterne. Du 
skal være forberedt på, at den voksne sumpskilpadde, vil ommøblere akvariets dekoration også planter.   



Har du fisk, i dit akvarium, så skal du være klar over, at din sumpskildpadde kan 
snuppe en enkelt fisk. Det større sumpskildpadden er, det letter bliver det for 
skildpadden at fange fiskene. Normalt vil akvariefisk kunne leve nogenlunde 
uforstyrret, sammen med en Kinesisk trekølsskildpadde.   

Indretning af akvarium: Til unger, så skulle man synes, at et startakvarium, på 50-60 
liter, det er stort nok. Men, pas på med det. Vi ved af erfaring, at de fleste 
sumpskildpadder, aldrig komme ud af et startakvarium. Et par voksne Kinesiske trekølsskildpadder med en 
skjoldlængde på 16-20 cm har behov for minimum 350/400 liter vand i akvariet. Så de kan bevæge sig, 
svømme og holde deres kondition ved lige. Fyld så meget vand i akvariet som der er mulighed for. God 
plads, er med til at holde dine dyr raske!  

Du skal være opmærksom på, at nogle Kinesiske trekølsskildpadder kan opnå en skjoldlængde på 30 cm. De 
kræver derfor meget mere plads. Når du køber en unge af Kinesisk trekølsskildpadder, så kan man ikke se, 
om ungen bliver én af de meget store skildpadder.  

Kinesiske trekølsskildpadder opnår en skjoldlængde på mellem 14-30cm. Forventet levealder ca.20 år.  

Det kan lade sig gøre at yngle med trekølsskildpadder., men, vi anbefaler det ikke. Der er allerede så mange 
skildpadder der er glemt og forladt, de har behov for hjælp og nye hjem. 

Sumpskildpadden skal have et land, en solplads, hvor skildpadden let kan kravle op på og blive helt tør.       
Det er vigtigt, at din Kinesiske trekølsskildpadde kan kravle, fra bunden og helt op, på land og til 
vandoverfladen og få luft. Her kan du evt. benytte en trærod, sten eller en af én af de mange 
akvariebaggrunde man i dag kan købe, i dem kan sumpskildpadden let kan få fat i, med sine klør. Det samme 
gælder, hvis du har dine trekøl. i en havedam. Trekølsskildpadder kravler gerne rundt og svømmer ikke så 
meget. Kikker du på skildpaddens fødder, så kan du se, at de er lidt klumpede og der ikke er svømmehud 
mellem tæerne.   

Trekøl. kan holdes udenfor i en havedam, om sommeren, vi anbefaler til uerfarne at tage skildpadden ind om 
vinteren. Det skal bemærkes, at dammen skal være hegnet sikkert ind. Skildpadder må ikke kunne slippe ud i 
naturen. Her er det vigtigt, at du ikke er for nonchalant. Skildpadder klatrer over mere end du tror! Få hjælp 
til sikker indhegning 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 akvariefilter, skal du skifte 30-50% af vandet ud med tempereret 
vand, hver uge eller hver anden uge og jævnligt skal du rense filtret, men, ikke før filtret viser en langsom 
vandudstrømning. Har du ingen filter, i dit akvarium, så skal du typisk dagligt, fjerne uspiste foderrester, 
afføring fra vandet og udskifte en 1/3 del af vandet. Manglende rengøring, gør, at vandet allerede vil lugte, i 
løbet af et par dage.   

Lever sumpskildpadden i konstant beskidt vand, vil dyrets helbred påvirkes negativt over tid. 

Temperatur til Kinesiske trekølsskildpadder; Landtemperatur 31-35 grader. Landdel/solplads bør være så 
stor, at skildpadden også tilbydes et køligere område. Vandtemperatur 20-22 grader. Unger op til 6 måneders 
alderen bør have 26-28 grader. Benyt eventuelt et varmelegeme/termostat, så vandets temperatur kan holdes 
stabilt. Sørg for at varmelegemet er helt dækket af vand og er godt beskyttet, så skildpadden ikke kan brænde 
sig, på varmelegemet.   

UVB-lys (er kunstigt sollys) det er det vigtigste for din skildpadde: Skildpadder/krybdyr kan ikke selv danne 
eller optage det aktive vitamin D3 fra foderet, hvis de ikke udsættes for direkte sollys eller for kunstigt 



ultraviolet lys/UVB-lys.  D3-vitamin har især betydning for, at dyrets knogler og 
skjold opbygges korrekt. Kort sagt, skildpadder der ikke får UVB-lys (det rette UVB-
lys) og varme, kan ikke optage vitaminer og kalk! Benyt kun UVB-pærer der er 
beregnet for skildpadder.    

Det er vigtigt at huske, at UVB-lys/sollys ikke kan gennemtrænge glas, akryl eller 
vand. UVB kan gives med en pære eller et lysstofrør. Sørg for at UVB-lyset hænger 
over skildpaddens solplads og i den anbefalede højde, normalt max. 15 cm.  UVB-lysstofrør kan have en 
anden max. højde, der skal du følge producentens anbefalinger. Skildpadden skal have lyset tændt 10-12 
timer i døgnet, så dyret får en døgnrytme, med nat og dag. 

Kinesiske trekølsskildpadder SKAL som alle andre sumpskildpadder have adgang til både UVB-lys og en 
varmepære. Så det er to pærer, der skal hænge over solpladsen. Til Kinesiske trekølsskildpadder skal du 
benytte en UVB 5,0/6,0/ eller Forest.  

Sørg for at dine sumpskildpadder får nok af vitaminer, mineraler og kalk, det findes i også de gode 
foderpiller. Kalk kan også gives som æggeskaller, fra hønseæg og sepiaskaller der kommer fra blæksprutten. 
Du kan også benytte et vitamin, mineral og kalkpulver, og blande det i fisk og andet foder.  

Kønsforskel: Dyrenes køn kan være svær at kende forskel på, især i de yngre år. Hannen adskiller sig fra 
hunnen ved, at han har en tykkere hale. Hannens kloak, sidder fra skjoldets kant og længere ude på halen. 
Hunnens klok sidder længere inde under skjoldet. Hannen har også en konkav/indadbuet bugskjold (usikker 
genkendelse metode), der er stabiliserende for parringen.  Når hannen er mellem 6 og 9 år gammel, så 
begynder de gule markeringer på halsen at falme, huden bliver sort og skjoldet bliver mørkere. Vi kalder det, 
at skildpadden bliver melanistisk og er det modsatte af albinisme. Hannen kan opnå en skjoldlængde på ca. 
12-18 cm og hunnen når en størrelse på 18-30 cm.   

Håndtering: Du skal holde bag til på skildpadden, med et godt fast greb. Du skal være opmærksom på, at 
skildpadden er stærk og vil forsøge at sparke sig fri, ved hjælp af sine kløer. Hold ikke din skildpadde ud 
over et hårdt klinkegulv!   

Kinesiske trekølsskildpadder har en stor personlighed og er meget nysgerrige. Skildpadden betegnes i de 
fleste bøger, som en meget rolig skildpadde. Vi har daglig omgang med mange skildpaddearter og har 
observeret, findes der en svaghed i sikkerheden, så vil skildpadden finde den og kravle ud af akvariet eller 
væk fra en havedam.  Mange af hannerne har en meget stærk kønsdrift. En han kan jagte en hun, i én 
uendelighed, så det bliver nødvendigt at fjerne ham fra akvariet eller lille havedam. Jagten vil desværre tit 
give hunnen sår efter bidmærker. Hunnens hale, kan især tage skade, af en emsig hans kønsdrift. Det vil være 
bedst at have en tre-fire hunner, til en han, så kan han fordele sin energi ud på alle hunner. Hvis ikke hannen 
har tabt sit hjerte, til kun én af hunnerne, hvad vi også ser, så er vi jo lige vidt. Nogle har kun hunner, så vil 
der normalt ikke blive problemer mellem dyrene.  

Det er vigtigt at du holder en god hygiejne, når du har med sumpskildpadder 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 får 
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 om foder, pasning og udendørshold af den Kinesiske trekølsskildpadde 
www.Sumpskildpadder.dk    

God fornøjelse med din skildpadde.  

Denne pasningsvejledning, er skrevet af Claus Sand 
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