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 Leder 
 

Velkommen som læser af TERRARIET. Det 

du nu sidder og læser, er første nummer af 

Danmarks første gratis online blad om 

terrariehobbyen. Det er vores håb at det bliver 

det første i en lang række af interessante 

blade.  
Vi håber med TERRARIET at kunne tilbyde 

en bred vifte af artikler om alt fra terrariehold af 

krybdyr, padder og hvirvelløse, samt naturligvis 

artikler om disse i naturen.  

Artikler om terrariebygning, indretning og 

foderdyrsopdræt vil her naturligvis også være 

plads til. Vi er åbne for bidrag, så hold dig 

endelig ikke tilbage med at sende dit ind, så skal 

vi nok hjælpe med eventuel tilretning.  
 
Ideen med TERRARIET er, at tage de ideer vi 

synes er det bedste fra de forskellige 

specialtidskrifter på markedet og samle det i et 

dansk blad. Derfor har vi lånt lidt ideer fra 

andre tidsskrifter og implementeret dem i vores 

format. Hvert blad vil derfor starte op med en 

profil-art, som vil være illustreret på forsiden, 

og have en sides tekst som beskrivelse. 

Derudover vil hvert blad have en leder, skrevet 

af redaktøren. Vi vil også introducere en 

klumme, som vil tage fat på forskellige emner 

af relevans for terrariehobbyen (det være sig 

mode, lovgivning, fredninger eller andre 

interessante emner). Du vil ligeledes finde 

mindst en boganmeldelse i hvert blad – da vi 

mener at netop viden om ny og interessant 

litteratur er en mangelvare og vi håber at vi 

derved kan være med til at øge bevidstheden om 

vigtigheden af informationssøgning.  

Derudover vil bladet naturligvis være fyldt 

primært med artikler om hold og opdræt af 

terrariedyr, terrarieteknik samt artikler om 

observationer i naturen, sidstnævnte ser vi som 

en vigtig brik i den basale viden om de dyr vi 

holder i terrarierne og den bør derfor ikke 

undervurderes i vigtighed.  

 

Har du rettelser eller mere dybdegående 

information omkring emner som du ønsker at 

dele med de øvrige læsere af TERRARIET, så 

send endelig også disse ind, disse vil så blive 

bragt under sektionen Brevkasse.  

 
 
 
 

TERRARIET som ide, er udsprunget af et 

ønske om et blad, der udbreder viden om 

terrariehobbyen som helhed, og er uafhængigt 

af kontingenter og administration.  

Det kan enten læses som alternativ til de 

eksisterende tidsskrifter, eller bedre endnu, som 

supplement til de tidsskrifter man i forvejen 

abonnerer på.  

 

Dette første nummer af TERRARIET, som du 

nu sidder med, indeholder artikler skrevet af 

brugere fra de fire danske uafhængige 

specialfora – Gekkoforum.dk, Slangeforum.dk, 

Fugleedderkopper.dk og Dendromania.dk – 

Disse fire specialfora er de primære drivkræfter 

bag bladet, men vi håber naturligvis at også 

andre vil bidrage til at gøre bladet så bredt som 

muligt.  

 
TERRARIET vil udkomme 2-4 gange om året 

– afhængig af materialetilgangen – vi håber 

naturligvis på 4 gange årligt – men det skal ikke 

være nogen hemmelighed, at produktionen af et 

blad tager tid – og da alt arbejde gøres frivilligt 

og da vi til en vis grad er afhængige af den 

hjælp vi kan få udefra, vil vi naturligvis sætte 

pris på også din deltagelse.  

Det er naturligvis ikke gratis at lave et sådant 

blad og udbrede kendskabet til projektet – men 

da vi som udgangspunkt mener at informationen 

skal være frit tilgængelig, har vi valgt at lade  

TERRARIET være finansieret via frivillige 

donationer og sponsorer. Ønsker at du at donere 

til projektet kan dette gøres via vores 

hjemmeside – ønsker du at være sponsor, kan 

dette gøres ved at kontakte redaktionen. 

Artikelskrivere har mulighed for at få deres link 

på hjemmesiden og i bladet i forbindelse med 

artiklen.  

 

Vi håber du finder noget af interesse i dette 

første blad og håber du vil skrive dig på vores 

liste over modtagere af fremtidige numre. 

Derved vil du automatisk få tilsendt bladet når 

det udkommer og blive informeret om 

eventuelle nye tiltag.  

 
Med venlig hilsen  

Jan Grathwohl, Redaktør  

 

 3



 

Populærnavn:  
Tyrrhensk Murfirben.  
 
Udbredelse:  
Tyrrhensk Murfirben er udbredt på øerne 

Korsika (Frankrig) og Sardinien (Italien) – samt 

tilhørende småøer. Nominatformen er udbredt 

på hovedøerne Korsika og Sardinien. 

Forskellige underarter er beskrevet for 

småøerne og følgende regnes pt. for gyldige: 

contii Lanza & Brizzi, 1977 (Piana di Cavallo 

Island), eiselti (Lanza, 1972) (Pietricaggiosa og 

Maestro Maria), granchii Lanza & Brizzi, 1974 

(Poraggia Grande og Poraggia Piccola), 

grandisonae (Lanza, 1972) (Vacca Islet), 

maresi (Lanza, 1972) (Toro Grande og Toro 

Piccolo), pardii Lanza & Brizzi, 1974 (Giraglia 

Island), ranzii (Lanza, 1967) (Molarotto Island), 

rodulphissimonii Brizzi & Lanza, 1975 

(Finocchiarola, Di Mezzo og Di Terra), 

sanmichelii Lanza, 1976 (Porro og Locca), toro 

(Mertens, 1932) (Toro Island) (Corti & Cascio, 

2002, Schneider, 1986, Sindaco et al, 2006).  

 
Beskrivelse:  
Podarcis tiliguerta tiliguerta er et lille firben 

med et kort hoved.  

Hannerne opnår en totallængde på op til 25 cm 

– heraf udgår snude-gat længden blot 6,5 cm. 

Hunnerne er generelt mindre. Hannerne er 

oftest grønlige på oversiden, hvor hunnerne er 

mere brunlige. Blå pletter er typisk til stede på 

flankerne – hos hannerne er der også pletter ved 

forbenene (Corti et al, 2002).  

Harris et al (2005) og Vasconcelos et al (2006) 

konkluderer ud fra mtDNA studier, at tiliguerta 

formentligt er et artskompleks og bør splittes i 

flere selvstændige arter. De mente sig dog ikke i 

stand til udfra deres studier at konkluderer 

hvordan dette split skulle gøres og derfor regnes 

tiliguerta stadig som en samlet enhed.  

Udfra morfologiske analyser kommer Bruschi 

et al (2006) frem til samme resultat, dog 

ligeledes uden at se deres resultater som 

endelige. Det må derfor forventes at de 

korsikanske populationer  og populationerne fra 

naboøerne vil blive adskilt fra tiliguerta (type 

lokalitet Sadinien).  

 
Levevis:  
Arten findes på mange forskellige habitater, 

men synes at foretrække områder med klipper 

og plantedække, men findes også langs veje og 

andre habitater med plantedække.  

Portræt: Podarcis tiliguerta tiliguerta (Gmelin, 1789) 
Tekst: Jan Grathwohl - Foto: Tine Sønderby/Jan Grathwohl 

 

 

Forsidebilledet er taget ved Stintino Beach i det 

nordvestlige Sardinien, hvor arten var meget 

almindelig på klipper 20-30 meter fra kysten. 

Billedet på side 2 er taget ved vejsiden på Mont 

Albo, Sardinien.  
 
Tyrrhensk Murfirben er et aktivt firben, som 

jager sit bytte (primært mindre hvirvelløse dyr 

som fluer, myrer og edderkopper) (Corti & 

Cascio, 2002). Arten er aktiv fra februar til 

november, men kan dog ses på særligt varme 

dage om vinteren (Sindaco et al, 2006). 

Parringstiden starter i april/maj og kuldet på 6-

12 æg med en længde på 10-16 mm klækker 

efter en udrugningstid på 2-3 måneder 

(Schneider, 1986)  
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