Reptilkunnskap

Luft og kjærlighet

– er det nok for at reptilene skal
holde seg sunne?
Tekst og foto: Kathrin Glaw

Reptiler er vekselvarme, stort sett soldrevne organismer, som ikke
behøver mer enn ca. 10% av den energimengden som varmblodige
dyr, f.eks. kaniner, katter eller mennesker, trenger for å holde sitt
naturlige stoffskifte, temperatur og kroppsfunksjoner i gang. Mens
et reptil alltid har samme temperatur som omgivelsene, må vi
varmblodige dyr enten skjelve oss opp til en kroppstemperatur på
37 oC eller også ta på oss varmere klær. Vi behøver altså betydelig
mer energi via mat enn hva våre kaldblodige hobbydyr, reptilene,
gjør. Reptilene, på sin side, er langt mer avhengig av kvaliteter i
omgivelsene enn hva vi er.
Første læresetning!

Denne forskjellen mellom vekselvarme
og varmblodige dyr er det aller første vi
Sone Levevis
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som zoohandlere må innprente i kundenes tanker. Et langt og sunt reptilliv
avhenger ikke først og fremst bare av

Eksempel på arter

UV-B, kalsium, vitamin D3 – alt
henger sammen!

Spesielle celler i reptilhuden tar opp
UV-B-lys (som ligger i området 280-320
nm i det elektromagnetiske spekteret)
som fører til produksjon av vitamin D3,
også kalt cholecalciferol, fra kolesterol i
kroppen. Produksjonen av vitamin D3 er

UV-indeks
for
D3-syntese
0,7

Maksimum
UV-indeks
1,4

UV-B-lysstoffrør eller UV-kompaktlamper
er egnet for bestråling av et større område
med lav UV-indeks. Dyrene søker aktivt opp
områder med lav UV-indeks. Huden er svært
gjennomtrengelig for UV-lys.

Grønn trepyton (Morelia viridis)
Teppepyton (Morelia spilota)
Kranset gekko (Correlophus ciliatus)
Hagetreboa (Corallus hortulan)
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1,4

Trebeboere får naturlig noe mer UV-stråling
enn dyr som lever på bakken eller i huler.
Dyrene oppsøker aktivt områder med lav
UV-indeks. Anvend UV-B-lysstoffrør hhv.
UV-kompaktlamper.
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Dyr som ved behov soler seg i halvskygge.
Bruk gjerne UV-B-lysstoffrør og en lys, varm
solingsplass med UV-lampe.

Fullstendig Kongepyton (Python regius)
natt- og/eller Leopardgekko (Eublepharis macularius)
skumringsakKornsnok (Pantheropis guttatus)
tive dyr
Melkesnok (Lampropeltis triangulum)
Kongesnok (Lampropeltis getula)

1/2 Nattaktive
trebeboere

riktig mat, men av en rekke faktorer
som virker sammen. Mange problemer
som oppstår i terrarieholdet har ikke
én årsak, men skyldes en antall små feil
innenfor temperatur, belysning, fôring
og bunnlag; feil som virker sammen og
forsterker hverandre.

Terrarieteknikk
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Dyr som
soler seg i
halvskygge
ved behov

Kongeboa (Boa constrictor)
Regnbueboa (Epicrates cenchria)
Dvergvaran (Varanus acathurus)
Rødfotet skogskilpadde (Chelonides cabonarius)
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Varmeelskende dyr som
regelmessig
soler seg i
full sol

Kjempedaggekko (Phelsuma grandis)
Skjeggagam (Pogona vitticeps)
Perlefirfisle (Timon lepidus)
Gresk landskilpadde (Testudo hermanni)
Kinesisk trekjølskilpadde (Mauremys reeversii)

2,6

7,4

Dyr som regelmessig oppsøker full sol for
å regulere kroppstemperaturen, særlig på
morgen og kveld. I terrariet behøver de både
lyse og varme solplasser med UV-lamper og
kjøligere skyggeområder.
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Soltilbedere

Pigghaleagam (Uromastyx ocellata)

3,5

9,5

Dyr som bruker solen til temperaturregulering, men også gjerne sitter i fullt solskinn
midt på dagen. Krever kraftig UV-B-belysning.

Ferguson-soner for UV-indeks: Tabellen viser de 19 reptilartene som er lovlige i Norge fordelt på Ferguson-soner for UV-indeks. Enhet er
UV-indeks, målt med Solarmeter 6.5, og angir optimal verdi for vitamin D3-syntese, hhv. maksimum verdi som de aktuelle dyreartene
bør utsettes for. Kilder: Tabell fra Sarina Wunderlich (www.licht-im-terrarium.de/vitamind/ferguson) og Ferguson & al. (2009).
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Et veksthus eller vinterhage med naturlig solinnstråling kan gi optimale lysforhold for mange reptiler, ikke minst for greske landskilpadder. For alle andre forhold trenger vi kunstig UV-B-tilførsel.
optimal ved ca. 297 nm.
Vitamin D3 er helt nødvendig for at
kalsium skal kunne tas opp fra tarmen.
Kalsium er den viktigste byggesteinen i
skjelettet og derfor helt nødvendig for
dyrets riktige vekst, og brukes i tillegg i
store mengder ved produksjonen av egg.
De fleste reptiler vokser hele livet og
behøver kontinuerlig tilgang på kalsium,
og derfor også vitamin D3. Dersom dyret
får for lite vitamin D3 klarer ikke kroppen
å ta opp kalsium fra tarmen, men trekker
det i stedet ut fra skjelettet, hos skilpadder
også fra skallet. Det fører til misdannelser
og svakheter i skall og knokler. Dyrene
kompenserer for kalsiummangelen ved
å spise sand i et forsøk på å få i seg mer
kalsium, samtidig som de lider under
muskelskjelvinger, hunnene legger tynn-

skallede egg, og ungdyr dør oftest en
lidelsesfull død.
På den annen side kan også overdosering være skadelig, ved at det forårsaker
forkalkninger i organer og blodkar. Å
tilføre for mye, for sikkerhets skyld, er
altså ingen løsning, verken av vitamin
D3 eller kalsium.

Trivsel gjennom riktig lys og
tilpasset belysningstid

I naturen utnytter reptilene hele spekteret
i sollyset der de lever. Avhengig av sitt
levevis har de en hud som i større eller
mindre grad slipper UV-lyset gjennom.
Innenfor terraristikken har vi i de
senere årene fått stadig bedre lamper som
gir lysspektre som er riktig for de enkelte
artene og som dermed kan forebygge

mange mangelsykdommer og stoffskifteproblemer. For at det skal fungere må
zoobransjens kunderådgivere imidlertid
kunne formidle riktig kunnskap til kundene! Dyreholderen må gjøres bevisste på
hvilken «belysningstype» (Ferguson &
al.) som den aktuelle dyrearten tilhører.
Alt etter solatferd deles reptilene inn i fire
ulike grupper, se tabell.
For arter i Ferguson-soner 1 og 2 anbefales brede solingsplasser som utstyres
med UV-B-rør eller kompaktlamper.
Ved hjelp av skyggesoner oppnår man
den nødvendige gradienten i UV-styrke.
Varmelamper er også viktig.
Solhungrige arter som hører hjemme i
Ferguson-sonen 3 og 4 behøver sterkere
UV-B-stråling. Halogenmetalldampeller blandingslyslamper anbefales på
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Et naturnært terrarium, som dette innredet for leopardgekkoer, kan være et vakkert innslag i hjemmet, samtidig som det gir dyrene et
livsmiljø som passer til artens behov.
solingsplassen. Også her er varmelamper
uten UV-B viktige, og bør plasseres tett
inntil UV-lampen.
Behovet for mer eller mindre intens
UV-B-stråling henger direkte sammen
med artenes levevis og habitat. Dagaktive
arter, ørken-, steppe- og klippebeboere,
som skjeggagam, perlefirfisle, daggekko
og landskilpadde har et stort behov for
UV-stråling. På grunn av den intense
innstrålingen de utsettes for i naturen, er
huden deres mindre gjennomtrengelig for
UV-lys, så i terrariet må det mer lys til for
å oppnå nødvendig effekt.
Nattaktive arter som lever mellom
greiner eller i trekronene, som trepyton,
kranset gekko, hagetreboa og kornsnok, bør ha muligheten til å oppsøke
UV-B-kilder ved behov. Deres hud er
middels gjennomtrengelig for UV-lys,
og fra naturen kjenner man til at disse
egentlig nattaktive dyrene ofte oppsøker
solingsplasser.
Leopardgekko, kongepyton og melkesnok er nattaktive dyr som har en
ekstremt UV-gjennomtrengelig hud. De
kan derfor dekke sitt behov for produksjon av vitamin D3 med ganske små strålingsmengder. Noen sterk UV-B-lampe
er ikke nødvendig for disse, men de bør
ha mulighet til å kunne oppsøke en svak
strålingskilde i skumringen på morgen
eller kveld.
Vitenskapelige studier ved Texas
Christian University i Fort Worth tyder
på at reptiler er i stand til selv å måle sitt
UV-B-behov med reseptorer i hjernen, og
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derfor aktivt oppsøke UV-B-kilder når de
trenger det.
Viktig: Terrarieruter av glass slipper
ikke UV-lys gjennom! UV-lampene må
derfor plasseres inne i terrariet, men med
beskyttelsesnett, slik at dyrene ikke kan
brenne seg på dem.

Valg av lampe

Utvalget i terrariebelysning har vokst
kraftig i de senere årene, og det kan være
vanskelig å velge riktig i mangfoldet hvor
fargerik annonsering synes mer utbredt
enn korrekt teknisk informasjon. Det
kan være vanskelig å finne lampen som
gir den UV-B-strålingen man behøver.
Noen lamper gir utilstrekkelig lys, andre

kan gi skadelig kortbølget UV-B-lys som
forårsaker øyeskader, hudforbrenninger
og kreftdannelse. Avstanden fra lampen
til dyret spiller en også vesentlig rolle for
om UV-strålingen skal være riktig og gi
en positiv effekt for dyret.
Forbrukeren vil sjelden kunne velge
riktig uten veiledning, og zoohandleren
kan spille en stor og viktig rolle som
fagmann og rådgiver. På Internett finnes
fagsider som gir svært utførlige informasjoner om lyskilder, hvor også faghandelen
kan få en kvalitativ oversikt. Stol ikke
på Facebook som rådgiver om du ikke
kjenner kvalifikasjonene til personen som
svarer deg!
På slutten av denne artikkelen gis litte-

Når reptiler er riktig ernært og får de mineraler og det UV-B-lys de behøver er det
ingentings som tilsier at spising av bunnlag forekommer i så ekstrem grad at det fører til
forstoppelse av tarmen. Tvert i mot setter mange arter stor pris på gravemulighetene.

raturreferanser og linker til nettsider som
kan være en hjelp for å gi faglig kompetent
rådgiving i din butikk.

UV-lysmåler

Mengden av UV-lys varierer fra en lampetype til en annen, men fremfor alt avtar
også effekten sterkt over tid. Knapt noen
lamper leverer nok UV-B-stråling etter et
års bruk, mange er for svake allerede etter
noen måneder.
For å kunne gi dine kunder god rådgivning på lys bør du skaffe deg en UV-lysmåler (se f.eks. www.solarmeter.com). Det
finnes til og med spesiallysmålere nettopp
for å måle UV-B-indeksen i lys for reptiler.
Da kan du måle effekten på alle vanlige
lampetyper som tilbys i handelen og gi
dine kunder kompetent rådgivning.
Gjør kunden oppmerksom på at lampen
hen kjøper har begrenset levetid, og trolig
bør skiftes etter et halvt til maksimalt ett
års tid. Om lampen fortsatt lyser, kan
den brukes som generell belysning i terrariet, men den fungerer ikke lengre som
UV-B-kilde for lyskrevende reptilarter.
Tilby kontroll av UV-B-effekten på eldre
lamper; gjerne mot et gebyr som du trekker fra om kunden kjøper en ny lampe hos
deg! Da hindrer du at kunden misbruker
din rådgivning og service for etterpå å
kjøpe lampen billigere på internett.

Mange av våre vanligste krydderurter, som rosmarin, salvie, timian og oregano, er
ypperlige terrarieplanter som både fungerer som naturlige dekorasjoner og fôrtilskudd for
mange reptiler, som f.eks. skjeggagamer, pigghaleagamer og landskilpadder.
ulike former for reptilhold.
De f leste reptilholdere interesserer
seg formodentlig for dyrenes levevis og
naturlige atferd. Andre er mer opptatt av
kjæledyraspektet, selv om reptiler generelt
fungerer dårlig som kjæledyr, og som helst
anser dyret som en sosialpartner som de
vil stelle og dulle for. Nok en gruppe er
de menneskene som lar seg fascinere av og
samler på stadig nye fargemorfer, spesielle
skjellanomaliteter eller størrelsesrekorder
innenfor de enkelte artene.
Som zoohandlere har vi mest med de
to første gruppene å gjøre. De er også de
mest lukrative kundene for oss, og dem
som er mest avhengige av rådgivning
og anbefalinger fra faghandelen. Hvem
andre kan hjelpe dem med et utvalg av
utstyr og innredningsmateriale?

Naturnær terraristikk
UV-indeks måles med en UV-lysmåler,
som f.eks. ‘Solarmeter 6.5R’. Foto: Solarlight Company, Inc.

Innredning og bunnlag – myter
og realiteter

Jeg slutter aldri å forundre meg over alle
de besynderlige teoriene og påstandene
som forekommer i noen reptilholdermiljøer omkring temaet bunnlag og
terrarieinnredning. Før vi starter diskusjonen omkring temaet må vi imidlertid
aller først gjøre oss opp en mening om
hva reptilholdet skal være for oss; hva vi
ønsker å oppnå. Det finnes nemlig mange

Om man søker naturlig levevis og atferd,
forøker man helst å gi dyrene et mest
mulig naturnært miljø i terrariet; med
naturlige innredningsmaterialer og etterligning av dyrets ville biotop. Det betyr
selvsagt ikke at zoohandelen ikke kan
selge noe til kunden! Vakre steinformasjoner og skiferplater, røtter, trestubber og
greiner, så vel som levende planter utgjør
fremragende innredningsmaterialer.
Hvorfor ikke inngå et samarbeide med
et steinbrudd, en skogeier eller et gartneri
for å skaffe noe som dine konkurrenter
ikke kan tilby?
De fleste har ingen anelse om hvor
mye praktfullt innredningsmateriale som

finnes rundt oss. Det gjelder bare å finne
en god måte for å tilby det til dine kunder.
Hvor tror du det vakre røde eller gule
terrariejordsmonnet i plastsekker kommer
fra? Naturligvis også fra naturen i regioner
som har denne typen jordsmonn. Det
fylles i sekker, merkes med en kjent logo,
sendes rundt halve jordkloden og selges
dyrt. Hvorfor skal ikke du kunne gjøre
noe lignende?
Mange terrarianere er i dag så preget på
kunstige plastdekorasjoner at de har angst
for å skape et stykke natur i terrariet. Du
kan endre det. Vis dem at terrariet blir
vakrere med naturlige materialer som du
selv selger i din butikk! Godt rengjorte
steiner, sandblåste trerøtter, greiner med
bisarre og uvanlige former. Tilby også
sukkulente planter, kattegress, krydderurter som salvie, rosmarin og timian.
Egnede terrarieplanter bør ikke mangle
i en eneste zoobutikk! Kanskje finner du
et gartneri som blir like glade som deg
for denne ekstra fortjenestemuligheten,
og dine kunder blir i alle fall glade om
de får alt de behøver til terrariet hos deg.

Sand som bunnlag

Skriver du om temaet «sand som bunnlag
for reptiler» i dagens sosiale-media-verden, frembringer det gjerne reaksjoner
som for meg minner mest om offentlig
steining for 2000 år siden.
For å gjøre det helt klart: Ja, leopardgekkoer og andre reptiler spiser sand. Det
gjør de i naturen, og det gjør de også i
terrariet. De gjør det for å kvitte seg med
21

plagsomme tarmparasitter, for å tilføre mineraler som kroppen
mangler, eller for å absorbere giftstoffer de har fått i seg gjennom
maten. Mange av de dyrene reptiler spiser i naturen inneholder
giftstoffer for å beskytte seg selv, men reptilene kan kompensere
for dette ved å spise jordarter som absorberer giften.
Om dyrene er friske og får de mineraler, kalsium og vitamin
D3 som de behøver gjennom næring og korrekt lys, vil de spise
mindre sand, være generelt sunnere og ha større motstandskraft
mot parasitter. I naturen vil du ikke finne et eneste reptil som
ikke har både endo- og ektoparasitter, men dyrene har utviklet
motstandskraft som bekjemper den skadelige effekten av parasittene og hindrer at de sykner hen. Totalt sterile terrarier fører
ikke til mer sunnhet, men tvert i mot til større ømfintlighet.

Hva slags sand?

De færreste reptiler lever på løs, tørr ørkensand. De vil trives
dårlig på et løst sandunderlag, hvor de vil synke ned i sanden
og ikke kunne grave, slik deres naturlige atferd tilsier. Alene
egner derfor slik sand seg dårlig. Den har imidlertid en viktig
kvalitet; den er rundkornet. Sanden er rundslipt, enten i en
elv, i havet eller gjennom bevegelse i sanddyner. For terrarieinnredning er det svært viktig at sanden er rundkornet. Sand
eller grus med skarpe kanter, knuste steiner eller kvarts-sand,
er uegnet for terrarier.
Dersom man blander rundkornet, løs sand med leire og
fukter den, får man imidlertid et fastere bunnmateriale som er
mer naturlig for dyrene og som egner seg for graving. Det blir
et førsteklasses bunnmateriale for steppelevende reptiler som
leopardgekkoer, skjeggagamer, mange andre øgler og skilpadder.
Tilby et slikt ferdig blandet bunnsubstrat, som bare trenger
fukting, så vel som et sand-torv-kokos blandingsmateriale
for regnskogsbeboere, til dine kunder. La kunden kjenne på
materialet, mens du forklarer hvorfor det er det optimale bunnmaterialet for akkurat den dyrearten vedkommende har. Selg
bunnmaterialet i plastbøtter med pant, så oppnår du samtidig
den optimale kundebindingen!
Ved å blande inn grit, et næringstilskudd som brukes mye i
fuglehold (særlig til duer), i bunnmaterialet kan terrariebeboerne
samtidig kompensere eventuell kalsiummangel om det en gang
skulle bli et problem.
Når man innreder terrariet er det svært viktig at alle steiner
og tunge røtter legges direkte på bunnplaten før man fyller i
bunnlaget. Om ikke, risikerer man at gravende reptiler underminerer steinene og skader seg. Steiner som bygges i høyden
bør limes sammen, f.eks. med silikon.
Selvsagt kan det av og til være nødvendig å holde enkelte dyr
på sterilt underlag; ikke minst ved sårbehandling, parasittkurer
eller ved observasjon i karantene. Vanlig kjøkkenpapir egner
seg godt til dette, da det er raskt å bytte ut for rengjøring av
terrariet eller boksen.
Tips: For å hindre at leopardgekkoer bruker hele terrariet som
toalett, bør man plassere en avføringsklump i ønsket hjørne av
terrariet før dyrene settes inn hhv. etter rengjøring.

Fôr, lys, innredning og oppmerksomhet – alt
henger sammen!
Eksempel på bunnlagsmaterialer for terrarium; fra toppen sand/
leire-blanding slik den forekommer i handelen, elvesand og leirepulver. Blandinger av ulike typer løs, rundkornet sand og leire er
ypperlig bunnlag for mange reptilarter.
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Et viktig punkt i kunderådgivingen er å gjøre kunden klar
over betydningen av næringsrike fôrdyr for at terrariedyrene
skal holde seg friske! Når du selger fôrinsekter bør du samtidig
selge kunden en plastboks med god lufting, hvor hen kan oppbevare insektene og regelmessig besørge dem med grøntfôr som

blomster, urter og grønnsaker. Også andre
næringsmidler, som f.eks. dyrefôr kan
brukes. Hensikten er å sikre at insektene
fylles med næring før reptilene spiser dem.
Et hult kitinpanser har en katastrofalt
dårlig næringsverdi, og det er ikke nok å
pudre utsiden av insektet med et vitaminog mineralpulver.
Enten det dreier seg om melormer,
sirisser eller gresshopper bør man sørge for
at magen er full ("gut loading") med alle
de næringsstoffer som reptilene trenger.
Den store plastboksen er viktig, for å
forsøke å fôre insektene i de små eskene
som de leveres i fra oppdretteren fører
nesten alltid til muggdannelse og store
problemer. Å fôre direkte med insekter
som har gått i eskene i flere dager, fører på
den annen side til at de knapt inneholder
annen næring enn papp og kitin.
Egentlig bør reptiler spise opp insektene de tilbys straks. Du kan med fordel
rekke dyret fôret med en pinsett; da får
du samtidig et godt inntrykk av reptilets
ernærings- og sunnhetstilstand. Dersom
insektene blir gående en stund før de blir
spist kan du også gi dem en skål med
grøntfôr og kalsiumpulver direkte i terrariet. Dersom du ikke fôrer insekter som
går i terrariet i lengre tid, vil de i stedet
spise avføring. Det gjør dem mindre
næringsrike og kan dessuten føre til et
parasittkretsløp.
La kundene se hva du gjør og lær
dem hvordan et optimalt dyrehold
skal gjøres!

Selg gjerne kundene dine en stor plastboks med god lufting, hvor de kan oppbevare
fôrinsektene samtidig som de øker deres næringsverdi ved å og dem skikkelig mat å spise.
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