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Kornsnoge er
populære beboere i
terrariet og opdræt-
tes forholdsvis ofte.
Billedet viser en
unge, som kun er et
par måneder gam-
mel.
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Forord

I de senere år er antallet af terrarie-interesserede steget anseligt.
Miljøforstyrrelser og fjernelse af naturen fra hverdagen er sikkert

udløsere af denne interesse såvel som terrarieejerens glæde ved at
have en lille, intakt bid af naturen i pleje og ved at dyrene er sun-
de og trives og endda forplanter sig. Men man kan nemt komme
helt forkert i gang. Krybdyr og padder lever i de mest forskellig-
artede miljøer og stiller de mest forskelligartede krav mht. husly
og næring, så man i begyndelsen står fuldstændig hjælpeløs over-
for denne mangfoldighed, hvis man ikke orienterer sig først.

Denne indføring i terrariehold er ment som en hjælp til at
undgå skuffelser og ikke mindst unødig lidelse for dyr, som vi som
dyreholdere alene er ansvarlige for. Her gennemgås også de for-
skellige terrarietyper, indretningen af dem, tekniske hjælpemidler
samt velegnede planter. En oversigt over de egnede dyrearter,
deres behov, forplantning og desværre også sygdomme skulle let-

te overblikket over de mange for-
virrende tilbud i udvalget af muli-
ge kæledyr.
I litteraturlisten finder man titler,
der beskæftiger sig mere ind-
gående med de enkelte dyre-
grupper. Ved hjælp af disse

bøger bliver det muligt at fordybe sig yderligere i særlige dyre-
grupper.

Det allervigtigste ved at passe terrariedyr er dog tål -
modighed og den opmærksomme iagttagelse, der i tidens løb
udvikler sig mere og mere hos enhver virkeligt interesseret terra-
rieholder.
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Terrariet



Tidligere blev tropiske dyr ofte udstillet i zoologiske haver i små
kasser. Boligerne lignede mere trange bure, hvor dyrene i en

tid kunne holdes i live, end passende opholdsrum. I dag ved man
mere, også om dyr, som ikke står mennesker så nær. Ikke bare for
de varmblodede dyr, men også for skællede krybdyr, padder,
insekter og edderkopper har man nu andre prioriteter end blot
indsamling og udstilling.

I mange år har herpetologer og et stort antal terrariehol-
dere helliget sig plejen og formeringen af "deres" dyr. Artsbetin-
get pasning og opdræt, der kun lykkes under de bedste betin-
gelser, er trådt i forgrunden. Den fremskredne viden indenfor her-
petologien (læren om padder (amfibier) og krybdyr (reptiler)) og
naturligvis også den uomgængelige teknik gør det i dag muligt at
holde dyr fra andre klimaer med stor succes, så deres naturlige
behov bliver opfyldt, og dyrene også bliver regelmæssigt opdræt-
tet.

Netop de sidste 20 års iagttagelser, som talrige hobby-
terrarieholdere har gjort, bidrager til et bedre kendskab til de for-
skellige dyrearter og deres særlige livsfordringer.

Vækster som denne
svungne gren kan
virke meget dekora-
tivt i det fugtige ter-
rarium. Med enkle
planter til at fulden-
de billedet opstår
der en harmonisk
helhed, uden at det
altid behøver at
være orkideer.



Et terrarium er en miniature-biotop med eget klima - nærmest
ligesom et væksthus. For dyrenes velbefindende er det ikke så
betydningsfuldt, om planter, grene eller sten i terrariet stammer
fra samme sted som dyret selv. Det afgørende er de rette klima-
tiske forhold (temperatur og luftfugtighed). Også terrariets form
og størrelse såvel som indretningen skal i opbygning modsvare
dyrenes levevis. Derfor giver man dyr, der bor i træer, en høj
beholder med grene til at klatre i, mens dyr, der bor ved jorden,
skal have et passende bundlag, som deres miljø opbygges
omkring. Terrariernes mindstemål omtales i kapitlet "Terrariedyre-
ne" under hvert dyreportræt.

På den ene side bør det kunstigt fremstillede miljø være
så stort som muligt, på den anden side skal man tænke på, at det
samlede rumindhold jo skal belyses og opvarmes, og det er for-
bundet med omkostninger. Så det ville være lidt fjollet med et
højt terrarium med masser af plads foroven til et dyr, der lever på
jorden. Form og størrelse af terrariet afhænger altså helt af de dyr,
der skal leve i det.

Den bedste plads til et terrarium

Terrariet skal stå på et roligt sted, hvorfra dyrene i det mindste
delvist kan overskue rummet og allerede på et par meters afstand
kan se mennesker nærme sig. Klatrende dyr skal have mulighed
for at kunne observere dyrepasseren fra en høj position, mindst
øjenhøjde. Sådanne beholdere skal man derfor sætte på en opsats
og ikke direkte på gulvet.

Hvis man altid nærmer sig terrariet med rolige skridt,
vænner dyrene sig til livet i omgivelserne og opfatter det efter-
hånden ikke mere som truende.

Entreer eller andre steder, hvor der altid er uro, er uegne-
de. Dyrene ser mennesker som store skygger, som de instinktivt
opfatter som fjender, reagerer måske med et panisk spring mod
ruderne og kommer til skade.

Terrarier må heller aldrig stå i direkte solskin. Man har
ingen kontrol over temperaturen her, og det bliver hurtigt for
varmt. Trækluft er også skadeligt.
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Hvad skal man være opmærksom på ved køb af
terrarium

Terrarier kan man købe flere steder, bl.a. i dyrehandler, special-
forretninger med akvarie- og terrarieudstyr, som postordre og via
internet, eller man kan få dem bygget.

De fleste terrarier består af glas,
ofte med to ruder foran, som kan skydes
til side. Da de fleste terrariedyr heller ikke
efter længere tid fatter, at glas er en hin-
dring, tilrådes det at beklæde bagsiden
og siderne og kun lade de forreste ruder
være frie. I kapitlet "Indretningen" omta-
les forskellige materialer, man kan bruge
til det.

For at der ikke bliver iltfattigt i terrariet,
hvilket skader dyrene og medfører forråd-
nelse og skimmeldannelse, skal luften
hele tiden kunne cirkulere langsomt. Luf-
tudskiftningen opretholdes nemmest
ved hjælp af to luftåbninger. Det er bedst,
hvis den ene åbning, hvor luften kommer
ind, befinder sig direkte under skyderu-
derne og den anden åbning til udluftning
sidder et sted på oversiden. På den måde
dugger skyderuderne ikke, selv ved høj
luftfugtighed. Luftåbningerne skal fylde

hele terrariets længde og afdækkes med metaltrådnet. Trådnet af
kunststof duer ikke, da nogle dyr spiser det, og det desuden er
besværligt at rengøre. Hvis man har terrariedyr, der skal fodres
med smådyr, skal luftgitret være meget finmasket for at forhind-
re, at foderdyrene stikker af.

Den øverste luftåbning skal være bred nok (ikke under 10
cm) til, at man kan anbringe en varmelampe der. Mindre åbnin-
ger er ikke velegnede, da der hverken kan komme nok varme eller
UV-stråler (glas filtrerer UV-stråler fra) ned midt i terrariet. Desu-
den kan glasset springe pga. varmen fra lampen.

Terrarium med 
skyderuder.
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