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Med denne bog får du overblik

Du finder 182 detaljerede portrætter af 
reptiler med information om: 
  





hvor de kommer fra, så du kan genskabe 
deres naturlige miljø bedst muligt
deres udseende,  så du kan bestemme dem sikkert 
deres pasning og hvilken type terrarium, du skal benytte 
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det.
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Forord
Vi har nu haft held til at holde og opdrætte 
krybdyr i terrarier i over 150 år, og de er 
godt på vej til at blive det 21. århundredes 
husdyr. Forklaringen ligger i samfundsud-
viklingen: stadig flere lever som singler. 
Folk er kun kort tid hjemme og har derfor 
ikke helt tid til at tage sig af et husdyr. Og 
når man holder krybdyr, behøver man ikke 
at lufte vovse. De synes ikke om alt for lar-
mende omgivelser og bliver sjældent 
fornærmede på deres ejer over at skulle 
være alene hjemme et par dage. Så det kan 
ikke undre, at stadig flere mennesker 
beskæftiger sig med den spændende dyre-
gruppe.

Denne bog giver et udvalg af de mest 
populære terrariekrybdyr. Bogen skal først 
og fremmest ses som en orientering til 
nybegyndere. For hvert billede og hver af 
de korte tekster giver de vigtigste oplysnin-
ger om 182 krybdyrarter. Desuden bliver 
reptilerne fordelt på ni terrariegrundtyper, 
hvori hver enkelt art kan få den rigtige pas-
ning, og der gives oplysninger om krav til 

temperatur og luftfugtighed. For at gøre det 
lettere at opfylde dyrenes behov og at 
indrette terrariet, præsenteres også udbre-
delsesområde og det naturlige miljø. Korte 
oplysninger om udseende, størrelse, foder 
og særlige krav afrunder præsentationen. 

Her vil vi især gerne takke dr. Michael 
Meyer for kritisk gennemgang af manu-
skriptet. Lige så hjertelig tak skylder vi alle 
dem, som har bidraget med oplysninger, 
fremskaffelse af litteratur og udlån af bille-
der og dermed bidraget til, at denne bog 
blev mulig.

Friedrich Wilhelm Henkel, 
Wolfgang Schmidt,  

Symbolforklaring

Temperatur: Luftens varme i ter-
rariet om dagen; af hensyn til de 
fleste arters trivsel er en let 

natsænkning nødvendig..
Strålelampe: Behov for en lokal 
varmeø, som er nem at nå med 
strålelampen. Her kan dyrene 

varme sig op til deres foretrukne temperatur. 
Det angivne er det temperaturområde, der 
kun skal herske lokalt under lampen.

Aktivitet: Opdeling af aktivitetsti-
den på dag og nat.

Dyrets største, samlede længde i 
cm inkl. hale – til beregning af den 
krævede terrariestørrelse. Enkelte 

eksemplarer kan være tydeligt større eller 
mindre; også kønsforskelle optræder hyppigt. 
Hos skildpadder angives skjoldlængden.

Foder: A: forskellige hvirvelløse 
dyr, B: overvejende vegetarisk,    
C: små pattedyr eller andre hvir-

veldyr.
Terrarietyper: I til IX (se s. 4) 
såvel som opdeling i fugtige, halv-
fugtige og tørre miljøer.
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I det følgende præsenteres et udvalg af ter-
rarietyper, hvor man kan huse de her omtal-
te krybdyr. På grund af visse krybdyrs eks-
treme specialisering kan modellen dog ikke 
altid opfylde alle behov. 

Type 1 – Fugtigt terrarium til små og 
middelstore krybdyr  
I denne grundtype kan man anbringe min-
dre og middelstore krybdyr, som er tilpasset 
fugtige omgivelser. De lever først og frem-
mest på jordbunden, på grene i buske og 
træer eller på den nederste del af træstam-
mer. Mest velegnet er de silikone-limede 
glasbassiner, som skal være forsynet med 
en lille udluftningsflade under forruden og 
en større i låget, da nogle arter er følsomme 
over for stillestående fugt eller dårligt ven-
tileret luft.
Som bund anlægges et nogle centimeter 
højt lag, som hunnerne kan grave deres æg 
ned i. Bag- og sidevægge påklæbes en tynd 
beklædning af korkskiver eller barkmateri-
ale som ekstra klatreflader. Øvrigt inventar 
kan bestå af en lille, kraftig rod eller lig-
nende og nogle stenplader eller større bark-
stykker stillet på højkant – alt selvfølgelig 
afhængigt af dyrenes naturlige miljø.

Type II – Stort terrarium til regn- og 
vådskovens beboere
Typen egner sig først og fremmest til pas-
ning af de store krybdyrarter, som lever i 
våde skove og kun sjældent er virkelig 
bundlevende og hyppigst klatrer i træer 
eller bor der. Da det drejer sig om store dyr, 
skal terrariet have en størrelse, der kan 
rumme dem; også i højden. Hertil kommer 
vigtige stabilitet, ikke blot på grund af ter-
rariets størrelse, men også dyrenes vægt og 
kræfter. Det tilrådes at forsyne terrarierne 

med en kraftig, fast ramme af træ eller 
metal, hvori man så for eksempel kan ind-
klæbe et glasterrariums enkeltdele. Det 
bedste er dog et muret terrarium.

Meget vigtigt for en korrekt pasning af 
mange krybdyrarter er det også at indrette 
en stor vanddel. Udluftning af beholderen 
sker gennem to trådsprækker i siden og foro-
ven. Indretningen afhænger af arten og kan 
oftest være ganske enkel, da krybdyrene ville 
mase sarte planter ned med deres vægt og i 
øvrigt betragte nogle af dem som en af spise-
kortets delikatesser. Til klatring, løb og søvn 
bruges mange tykke, stabile grene, som er 
forsvarligt sikrede mod fald. Bundlaget skal 
som regel kun være nogle centimeter højt. 
Udelukkende af hensyn til æglægningen skal 
der sørges for et passende højt bundlag, som 
er godt at grave i.

Type III – Standardterrarium til små og 
middelstore krybdyr
Denne terrarietype egner sig især til pas-
ning af de mange generalister blandt kryb-
dyrene, som ikke er strengt tilpasset et be-
stemt miljø. Terrariets størrelse indrettes 
efter arten. Bunden kan indrettes enkelt, 
men ikke med let forrådnelige materialer. 
Store udluftningsflader er en ubetinget 
nødvendighed.

Til trækronebeboere betaler det sig desu-
den at sætte en lille ventilator ind, der 
blæser frisk luft ind i terrariet og dermed 
altid sikrer en let bevægelse i trækronerne. 
Den øvrige indretning består af klatre-
grene, om muligt store buske eller træer 
som Ficus benjamina og kraftige slyng-
planter. Også en frodig beplantning med 
tillandsier og orkideer kan komme på tale, 
når dyrene ikke er for store. 

Terrarietyper – inddeling og indretning
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Type IV – Klippeterrarium til små og 
middelstore krybdyr
Terrarietypen egner sig især til klippele-
vende krybdyr, som hyppigst stammer fra 
tørre egne. Her skal man ubetinget tænke 
på stabiliteten, da klippeformationer er 
meget vanskelige. Beholderen må ikke være 
alt for lav, da dyrene tit holder af at klatre.

Bunden kan ganske enkelt bestå af et 
fladt, ikke for skarpkornet lag sand. Bag- og 
sidevægge dækkes over hele fladen med 
Ceresit, der kan farves efter ønske eller  evt. 
blandes med andre materialer. Ofte virker 
det lige så smukt som ægte sten, hvis man 
har valgt de kunstige klipper, der kan fås i 
mange størrelser. Nogle slyngplanter eller 
sukkulenter kan sammen med tykkere klat-
regrene eller en indtørret rod afslutte 
indretningen. 

Type V – Tørt terrarium til små og 
middelstore krybdyr
Mange krybdyr, hyppigt fra tempererede 
zoner, er rent bundlevende og har glæde af 
denne type. Frem for alt er det vigtigt, at 
bundfladen er stor og, alt efter arten, at den 
har tilstrækkeligt med løbeflader og vel-
strukturerede opholdspladser. Det silikone-
klæbede glasterrarium er indtil en vis stør-
relse velegnet. Vigtigt er det at sørge for 
tilstrækkelig udluftning, da dyrene ofte er 
følsomme over for høj, relativ luftfugtighed, 
stillestående eller indelukket luft.

Som bundmateriale anvendes ler eller 
sand, evt. i en blanding, for kun sådan får 
man et fast bundlag, som gør det muligt at 
anlægge gange i overensstemmelse med 
artens miljø. På bunden lægger man nogle 
faldsikrede stenplader eller forstenede rod-
stumper osv. Beplantningen kan bestå af 
forskellige prydgræsser og de meget deko-
rative sukkulenter.

VI – Ørkenterrarium til små og 
middelstore krybdyr
Dette kan danne ramme om de mange for-
mer for ørkenkrybdyr. Bunden bør bestå af 
ikke for skarpkornet sand iblandet sten. 
Derover anbringes nogle faldsikrede sten-
plader. Indretningen kan f.eks. afrundes 
med en rod og sukkulenter i potte. Med ikke 
klatrende arter kan man lade glasbeholde-
ren stå åben foroven.

VII - Stort terrarium til bundlevende, 
store krybdyr fra tørre miljøer
På grund af dyrenes størrelse og det nød-
vendige tilbehør er det egentlig kun mure-
de terrarier, der duer. Da det næsten ude-
lukkende drejer sig om bundlevende dyr, 
skal terrariet altid have en tilstrækkelig stor 
grundflade. Mange arter graver regulære 
beboelseshuler til sig selv og har derfor 
brug for et mindst 40 cm tykt jordlag. 
Indretningen kan bestå af nogle forsvarligt 
indbyggede sten eller kunstklipper såvel 
som en del tykke, sikkert anbragte klatre-
grene eller –stammer. Beplantning er ikke 
nødvendig. Til nogle arter bør man altid 
sørge for en middelstor eller lille vanddel, 
det er nemt at gøre ren.

VIII – Akvaterrarium
Et akvaterrarium skal forstås som et akvari-
um udstyret med en landdel af vekslende 
størrelse - afhængig af arten. Denne type 
egner sig til krybdyr, som hovedsagelig 
lever i vand. Brugbare er store glasakvarier 
eller -terrarier, hvis nederste del næsten 
helt skal bruges som vanddel. Landdelen 
indsættes heri – eller indklæbes omhyggeli-
gt. Til større terrariedyr kan man også 
benytte andre beholdere som store plastik-
kar, præfabrikerede damme osv., som skal 
ombygges specielt for at sikre, at dyrene 
ikke kan undvige. Når dyrene har nået en 
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vis størrelse, bør vand- og landdel altid 
mures op. Det skal være nemt at komme på 
land for dyrene. Landdelen skal derfor glide 
lidt skråt ned i vandet og må ikke have 
glatte flader. For næsten rent vandlevende 
arter er det nok, at man bygger landdelen af 
en større plasticbeholder (altankasse), som 
kan hænges ind i akvariet eller bare stilles 
derind. Vandskildpadder bruger kun land-
delen til æglægning eller solbadning. Det er 
vigtigt med et kraftigt filter, da for eksem-
pel skildpadder efterlader store mængder 
ekskrementer i vandet. Endvidere bør vand-
delen altid have eget afløb og være nemt at 
tømme og rense.

IX – Landskildpaddeterrariet
Kun de færreste landskildpaddearter kan gå 
hele året i et frilandsanlæg. Alle andre skal 
i det mindste en del af tiden gå i et stueter-
rarium. På grund af den nødvendige kæm-
pegrundflade kan man kun bruge et siliko-
nelimet glasterrarium i stabil ramme til 
de små arter. Til mange arter duer kun 
faste, murede terrarier eller nogle spe-
cialindrettede rum, opvarmede drivhuse 
eller vinterhaver indrettet specielt til skild-
padderne.

For mange landskildpadders vedkom-
mende skal bunden bestå af sand (helst 
ikke for finkornet) eller et i det mindste 
stærkt sandholdigt materiale. I terrariet 
forsøger man at indrette en ”løbebane”, 
hvor jorden presses meget hårdt sammen. 
Andre steder fyldes der helt løst op, så 
dyrene uden vanskeligheder kan grave sig 
ned. Til de forskellige arter fra skove og 
vådområder indrettes med et tykkere lag 
muld (ikke rådnende materialer som kokos-
produkter eller tørv), som dækkes med et 
tykt lag løv eller barkflis. Desuden indrettes 
nogle gemme- og hvilesteder i terrariet. 
Hvis der skal være flere landskildpadder i 
samme terrarium, skal der også indrettes 

flere solpladser. Og der må aldrig mangle 
en foderplads, hvor dyrene kan finde skåle 
med foder og vand.

Set med skildpaddeøjne er planter helt 
og holdent føde. Så det er vanskeligt at 
indrette en dekorativ beplantning. I tørterra-
rier kan man anvende forskellige sukku-
lenter, men de kostbare og giftige arter skal 
undgås, da de alle på et eller andet tids-
punkt bliver gnavet i stykker
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