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Den li11e firbenslægt Takytlrotnus er udbredt med

13 arter i Østasien, fra Amurregionen og Japan i
nord til Nlala-vsia, Borneo, Sumatra og Java i syd,

vestpå når den ti1 Burma og østpå til Japan.
Formålet med denne artikel er at fremme kend-

skabet til disse små firben, som vi har set udbudt til
salg op ti1 flere gange inden for det sidste stykke tid,
men som man ellers aldrig hører e1ler læser noget

om.

Græsfirbenene, som disse små væyre fyre ofte

kaldes, har en hale der er fra 2 til 5 gange snude-gat-

længden, hvilket sku1le kunne hjælpe dem ti1 at
komme hurtigere frem igennem højt græs e1ler

anden høj vegetation. Dette blev af Hauschild (1986)

afprøvet på T. sexlineatus ocellntus, som lagde be-

nene ind til siden og snoede sig frem de første 20 cm,

hvorefter de søgte ned tilbunden for at komme frem
på normal vis. T. snmragclirttts bruger denne spe-

cielle fremdrift imellem græs langt mere end 7.

sexlineatus ocellatus, de bevæger sig faktisk langt
hellere imellem græsset end på jorden.

T aky dt otnus s e xline atus

Vores erfaringer begrænser sig ti1 et enkelt p ar af.T.

sexlineatus, som vi desværre aldrig fik underarts-
bestemt, da vi på det tidspunkt ikke havde kend-

skab ti1, at der fandtes flere underarter.
Arten 7. sexLjneatus er opdelt i to underarter,

som adskiller sig fra hinanden på følgende karak-
ter:

T. s. sexlirrcatushar 2lårporer på hver side.

T. s. ocellatus har I lårpore på hver side.

Udbredelse

Ifølge Smith (1935) er T. s. sexhneatws udbredt i
Burma (Rangoon, Bhamo, Namhkam, N. Shan),

Assam, Sumatra, Java og Borneo. T. s. ocellatus er

ifølge Hauschild (1986) udbredt i Sydkina, på øen

Hainan, i Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam samt
i det nordlige Burma og Malaysia.

Beskrivelse

Hannen hos Takydronttts sexlitteattzs er brun e11er

grønligbrun på ryggen med et metallisk skær. En
1ys grøn dorsolateral stribe starter over øjet og

strækker sig til haleroden; denne stibe er oftest
kantet med sort over og under. Siderne kan have en

række af hvide oce11i (>>øjenpletter«) med sorte

kanter. Den brune farve ender halwejs nede af
siden og er ofte kantet af en tynd sort stribe, som

starter r,ed næseboret og passerer over øret. Øvre
hovedskjolde og øverste de1 af halen med små sorte
pletter, nedre del og overlæben grønhgt hvid.

Hos hunnerne er det brune biegere i den øvre del,

dorsolateralstriberne er mindre tydelige, og der er

ingen ocelli.

Ungerne ligner hunnerne til forveksling.
De bliver 6 cm fra snude ti1 gat og kan opnå en

tota11ængde på 36 cm.

,tsg og unger

Hos Talqdroruus sexlitrcatrLs ocellatns gravede

hunnen ifølge Hauschild (1986) et ca. 7 cm dybt hu1

i nærheden af en bestemt stamme i terrariet og

klatrede derefter et lille stykke op ad stammen, til
hendes kloak var ca.2 cm over hullet. Så lagde hun

to 10 x 5 mm store, ovale snehvide æg, som hun ikke
tildækkede. Hauschild (1986) dækkede selv æggene

og lod dem blive i terrariet. der havde en bund-
temperatur om dagen på 24"C og 20'C om natten.

Efter 46 48 dage k1ækkede ungerne, som havde

en snude-gat-1ængde på 15 mm og en ha1e1ængde på

45 mm. Ungerne blev fodret med bananfluer og op

ti1 3 mm store græshopper.

Hunnerne kan lægge op til seks kuld på en sæson

med 17 dages meliemrum.
De voksne dyr synes ikke at forgribe sig på

ungerne, derimod skal man passe på, hvis man
holder dem sammen med f.eks. anoler, som kan
finde på at æde de nyklækkede unger.
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Terrariet
Det par, vi har haft med at gøre, gik i et terrarium på

100 x 100 x 50 cm (højde x længde x d1,fds), 5em 1,2r-

indrettet med guldranker, en fugleredebregne og

dir,,erse andre planter. På kryds og tværs i terrariet
var der anbragt nogle store solide grene; bundlaget

var spaghnum.
Foruden Takydronuts sexlineattts var der også

tre grønne anoler (Anolis carolitteusis) og et par

husgekkoer (11e ntidnc tyht s sp.). T. s e xlitrcatu.s skul1e

ifø1ge Hauschild også gå godt i spænd med Anolis
LineatoPtrs, A. cybotes, A. chkt'ocltonzr.s og andre

anolearter af samme størrelse som disse.

7-. sexilneatus er meget interessant at iagttage

under sin fødesøgning, hvor den ifø1ge egne iagt-

tagelser ofte bruger sin hale ti1 at styre med. Den

springer ikke særlig godt, hvorfor den må jage

mere aktivt end f.eks. anolerne. Når den skal ned på
jorden efter bytte eller lignende, snor den ofte haien

om en gren eller et blad og kan på den måde komme

ned uden at springe.

Takydromus sexlineatus æder a1t levende af en

passende størreise, f.eks. græshopper, fåreky1lin-
ger, melorme og fluer.
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Græsfirben, Takydromus sexlineatus. Foto: M. Ftirster
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