Ve l p a n s r e t
Truer faren, trækker skildpadden hoved og
lemmer ind og stoler på det beskyttende
skjold, mens den venter på at faren driver
over. For en skildpadde har god tid.

En plads i solen

Skildpadder er vekselvarme dyr og derfor
afhængige af luftens temperatur. Efter en
kølig nat holder de af at strække lemmerne i den varmende morgensol og tage et
solbad.

Urgamle
Skildpadder har eksisteret længe. De første fund er ældre end dinosaurerne! Og ikke blot er
artens historie lang. Også det enkelte dyr kan få mange år på bagen. Ikke så sjældent fra
100 til 120 år.

Verden set med
skildpaddeøjne

Ikke noget sludrechatol

Skildpadder taler ikke. De eneste lyde, de udstøder, er en hvæsen eller hvislen, når de bliver
forskrækkede eller ophidsede. Man kan høre det, når de trækker sig ind i skjoldet, og under
parring.

Når jorden skælver
De kan noget, ikke alle kan bryste sig af. Skildpadder er udstyret med seismiske færdigheder. De mærker altså den mindste jordrystelse. Ikke kun et jordskælv, men også, når deres
dyrepasser eller en af de andre skildpadder nærmer sig.

Virkelige gåpåfyre
Parringsklare hanner er fulde af gåpåmod.
Når en han bliver interesseret i en hun,
bliver hun ivrigt kredset om og snuset til.
Hvis hun nægter at stå stille, bider han
hende i benene og bumper ind i hende.
En sand Rambo!

Sammenfoldet

Efter parring lægger hunnen æg, som graves ned i en sandbunke. Så får naturen lov
til at gå sin gang og sørge for æggets
udrugning. Små landskildpadder er stadig
sammenfoldede på midten efter klækning,
men får så deres normale facon.

Undercover
Skildpaddeunger lever helst i skjul. De
bevæger sig hurtigt igennem tæt vegetation og gemmer sig i huler. De bevæger
sig kun ud på åbne områder for at slikke
sol. Og kun kort, for sådan et ungt liv er
temmelig truet.

Hovedsagelig vegetarisk

Skildpadder er altædende. De lever fortrinsvis af græsser og urter, blade og
undertiden lidt frugt. Ganske vist sætter
de ind imellem også en orm til livs, hvor
de kan finde en – et proteintilskud, så at
sige.

Et liv med årstiderne

Skildpadder lever med årstiderne. Om foråret vågner de, om sommeren æder de og forplanter sig, om efteråret begiver de sig ind i vinterdvalen. For at undgå forvirring i biorytmen
foretrækker skildpadder, der bor hos mennesker, at leve i frilandsanlæg.

Åh, mælkebøtte!
Skildpadder har temmelig gode øjne og en
fin lugtesans. En gul mælkebøtteblomst
kan de se på lang afstand og traver målrettet imod den. De kan i øvrigt også genkende mennesket, der passer dem.

Nedfrossen funktion

Når det bliver koldt, lukker skildpadderne
deres funktioner ned og finder sig et frostsikkert vintergemmested, som regel en
hule. De stopper stofskiftet og går i vinterdvale, som varer til næste forår.
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