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Fig. 1. Takydromus smaragdinus hun — Foto: Søren Nøhr Thomsen  

Tekst: Søren Nøhr Thomsen 
Introduktion til slægten og arten 
Takydromus smaragdinus 

Takydromus smaragdinus 
(Boulenger, 1887), kendt som 
grønt græsfirben er en art i slæg-
ten af langhalefirben 
(Takydromus), der er udbredt i 
store dele af Asien, fra Japan, til 
Rusland og Indonesien. Slægten 
indeholder 24 beskrevne arter, 
hvoraf Takydromus sexlineatus 
nok er den mest almindelige i 
hobbyen. Takydromus smaragdi-
nus er endemisk for Ryukyu øerne 
i Japan. Arten bliver ca. 6-7 cm fra 

snude til gat (SVL) og halen  kan 
være op til 4,5 gange længden af 
SVL.  

Terrarium  

Disse små firben er ikke særligt 
store, men kræver plads og de 
benytter den fuldt ud. Takydro-
mus,  der på latin er en sammen-
trækning af ”Taky” hurtig og 
”dromus” løbende, er ikke en un-
derdrivelse. Disse dyr kræver 
plads trods deres relativt lille stør-
relse. Jeg benytter mig af terrarier 
på 60x30x70 cm (b x d x h), men 
de kan sagtens udnytte mere 

plads. Her er indretningen selvføl-
gelig altafgørende. At udnytte ter-
rariets mål er en kunst, og man 
bør med disse firben forsøge, at 
indrette terrariet med mange gre-
ne og beplantning, der giver et 
tæt dække, da disse firben elsker 
at glide igennem vegetationen.  

 Jeg kan godt lide at bruge stue-
birk (Ficus benjamina), fordi det er 
en let tilgængelig plante. Af andre 
egnede planter kan der anbefales 
Aspargus densiflorus, diverse Ca-
rex sp,, Codiaeum variegatum, 
Pandanus veitchii, Cyperus alterni-
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folius. Alt der kan give en tyk ve-
getation. Jeg har forsøgt at ind-
rette terrarierne simpelt således, 
at det er muligt at finde æg fra 
dyrene uden at skille terrariet ad. 
Et enkelt eller to stykker bark, en 
halv kokosnød med lidt fugtigt 
mos eller andet, der kan give æg-
læggende hunner tryghed, er vig-
tigt i min optik.  

Lys og temperaturer i terrariet 

Undertegnede bruger små var-
mespots (20-35 w) alt efter hvor 
langt de er fra dyrene, om det er 
ovenpå terrariet eller placeret 
indeni. Derudover bruger jeg 7% 
UVB belysning og noget god LED 
lys (Arcadia Jungle Dawn). Lyset 
kører i ca. 8-10 timer i vinterhalv-
året og temperaturen svinger 
mellem 16-24 grader celcius for 
vinteren, hvor der i sommerhalv-
året er mellem 20-30 grader i 
terrariet.  

 

Vand og mad  

Takydromus smaragdinus elsker 
et godt brusebad og drikker med 
stor glæde, når terrariet vandes. 
De vandes her på matriklen en 
gang hver anden dag, med en 
lang oversprøjtning og har vand-
skål til rådighed med frisk vand. I 
sommerhalvåret vandes de hver 
dag, specielt i varmere perioder. 

Hele slægten Takydromus, i hvert 
fald de fire arter jeg holder, el-
sker mad, og spiser alt hvad der 
bliver serveret. De er grådige og 
sjove at observere, når der fod-
res. Især smaragdinus er ikke 
særligt sky og kommer gerne lø-
bende ud i bøtten med foder, når 
der skal fodres eller tager et fo-
derinsekt fra hånden under fod-
ringen.   

Opdræt og kønsbestemmelse 

Jeg fik mit første par smaragdi-
nus tilbage i starten af 2020, og 
få dage efter jeg havde fået dem 

hjem, smed min hun 3 æg og 
kort tid efter 5 mere. Disse dyr 
ligger mellem 1-10 æg op til 6 
gange om året. Æggene, jeg har 
fået, er blevet udruget ved 26-28 
grader celcius og er klækket mel-
lem 6-8 uger, efter jeg har set 
dem blive lagt. Jeg må indrøm-
me, at det krævede et par forsøg 
med at få ungerne ordentligt i 
gang, og at jeg har mistet nogle 
stykker i de første par forsøg, 
men har nu fundet, at med UV og 
fodringer hver anden dag, så kla-
rer størstedelen af ungerne sig. 
Smaragdinus er ligeledes relativt 
let at kønsbestemme lige ud af 
ægget grundet seksuel dimorfis-
me. Hannerne har oftest en mør-
kere streg, der løber lateralt, 
hvor hunnerne har en mere kon-
sistent grøn farve. Indtil videre er 
det lykkedes mig at kønne alle 
ungerne korrekt direkte ud af 
ægget. Ungerne holdes ved 20-
25 grader, med 7% UVB belys-

Fig. 2. Takydromus dorsalis terrarie, 60x30x70cm, indrettet efter samme princip som til Takydromus smaragdinus.  
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ning, overbruses dagligt med 
vand, har vandskål og fodres 
hver anden dag med passende 
foderemner, små fårekyllinger, 
bananfluer, små voksmøl mv.  

På denne måde har jeg ikke mi-
stet særlig mange individer. Når 
dyrene bliver større, er det også 
muligt at kønsbestemme ud fra 
en bredere halerod for hanner og 
oftest bredere hoved. Farverne 
er dog relativt afslørende for net-
op denne art af Takydromus  

På figur 3 ses et eksempel på en 
han og hun, der kun er få dage 
gammel.  

Disse små firben er nogle af mine 
klare favoritter og giver timers 
underholdning i både adfærd og 
social aktivitet.  

Andre arter i hobbyen 

Af i alt ca. 24 arter i slægten Ta-
kydromus er de tre mest almin-
delige i efter min mening: Taky-
dromus sexlineatus, Takydromus 
smaragdinus og Takydromus 
dorsalis. Selv holder undertegne-
de også Takydromus septentrio-
nalis , som er blevet mere ud-
bredt, men stadig ikke helt al-
mindelig. Den sidste, jeg har set 
udbudt, er Takydromus toyamai.  

De tre førstnævnte kan ofte fin-
des på de danske messer. Skulle 
man have lyst til at vide mere om 
disse firben skal man være vel-
kommen til at skrive til mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: JG og JA  

Fig. 3. Et lettere uskarpt billede der viser forskellen mellem en hun (i front) og en han 
(bagerst) i en tidlig alder.   

Fig. 4  En af mine hunner der er i færd med at lægge æg. Jeg forstyrrede hende 
tilfældigt og skyndte mig at dokumentere og efterlod hende derefter hurtigt igen.   


