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THEMA: SCHILDPADDEN - OEROUDE REPTIELEN!
Schildpadden behoren, zoals de biologen zeggen, tot de „klasse“ REPTIELEN
De andere vandaag de dag nog levende reptielen zijn:
Vul de namen in!

Bijzonderheden van schildpadden
Het schild
Deze bestaat uit twee met elkaar verbonden delen: de gewelfde rugschild en de platte buikschild.
Het schild heeft twee openingen: aan de voorkant steken kop en voorpoten eruit, achter de staart
en de achterpoten. De hoornplaten, die het schild vormen, groeien met het dier mee. Hierdoor
ontstaan groeiringen, waaraan je kunt zien hoe oud een schildpad is. Ze kunnen zich volledig in hun
schild terugtrekken, hij beschermd zichzelf daardoor optimaal voor vijanden en weersinvloeden,
ook dient het ter camouﬂage.

De voortplanting
Alle schildpadden, dus ook de in water levende soorten, leggen hun eieren aan land. Na de paring
graaft het wijfje met haar krachtige achterpoten een nest in de grond. Dan legt ze haar eieren,
afhankelijk van de soort, tussen de 4 en 100 eieren.

Schildpadden zijn overwegend planteneters. Zeeschildpadden voeden zich met vis en andere
waterdieren, ze eten echter ook planten.
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Vleeseter of vegetariër?
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Welke soorten schildpadden zijn er?
Schildpadden worden in twee groepen verdeeld:
De landschildpadden

en

de zeeschildpadden

Totaal zijn er meer dan 300 verschillende schildpadden. Als je wilt, kun je thuis eens op internet
kijken of er een encyclopedie op naslaan.
Raadselvossen opgelet!
Als je de tekst aandachtig hebt gelezen, zul je alles zeker kunnen beantwoorden!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het schild dient naast bescherming tegen vijanden ook tegen …
Daarnaast dient het schild ook ter…
Welk dier, hoort net als de schildpad, ook tot de groep van de reptielen?
Waar kijk je naar om de leeftijd van schildpadden te achterhalen?
Wat eten schildpadden overwegend?
Waar worden de eieren van een schilpad begraven?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oplossing: Het

is het typische kenmerk van de schildpad!

Werk
b

lad

Oplossing bij
het werkblad
kunt u gratis downloaden

www.aduis.nl
Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.

© Aduis

Kleur mij maar in!

