
Pasningsvejledning for Amerikansk Løvfrø 
 

 
      Foto: Rune Midtgaard. 

 
Videnskabeligt navn: Hyla cinerea. 
 
Dansk navn: Amerikansk Løvfrø. 
 
Udseende: Den Amerikanske Løvfrø er en slank trælevende frø, som har lange ben og tæer. Den 
opnår en størrelse på 3,5 – 6 cm. Hunnerne er som regel større end hannerne. Grundfarven varierer 
fra gullig grøn, frisk grøn til mat olivengrøn. En hvid stribe følger frøens side fra mundvigene til 
flankerne. Pupillerne er vandrette. Af udseende kan den minde om flere af de beslægtede løvfrøer, 
der findes i terrariehobbyen, og kan derfor forveksles med disse. Kendetegnende for netop denne art 
er de vandrette pupiller samt den hvide stribe på siden af kroppen. 
 
Udbredelse i naturen: Arten findes udbredt i det sydøstlige USA; fra Virginia og Maryland i nord 
til Florida i syd, og mod vest til Texas. 
 
Biologi: I naturen lever den Amerikanske Løvfrø nær vand; i sumpe, nær floder eller ved søer. Den 
er nataktiv, og i dag-timerne sover frøerne på blade eller grene. 
 
Hold i terrarium: En gruppe på tre-seks frøer kan holdes i et terrarium med målene 50 x 50 x 80 
cm (l x b x h), men terrariet må gerne være større. 
I sommerhalvåret bør dagtemperaturen i terrariet være over stuetemperatur, gerne omkring 28 °C. 
Dette opnås ved at  terrariet belyses af et par lysstofrør og én eller flere spotpærer (alt efter terrariets 
størrelse). Et akvarievarmelegeme i terrariets vanddel kan bidrage til jævn forøgelse af luftens 
temperatur, men selve vandets temperatur bør ikke overstige 28 °C. Om vinteren bør frøerne holdes 
køligere (f.eks. ved stuetemperatur). Ved køligere temperaturer fodres mere sparsomt end om 
sommeren. Den Amerikanske Løvfrø behøver en høj luftfugtighed om natten, men samtidig bør den 
falde til 40-60 % om dagen, når terrariets lys og varme er tændt. Derfor skal terrariet indrettes med 
god ventilation (ca. 50% af låget bør være trådnet). Terrariet bør overbruses med en vandforstøver 
hver dag. 
Terrariet indrettes med grene af forskellige tykkelser, ligesom beplantningen gerne må være 
varieret, så frøerne kan vælge mellem opholdssteder af forskellig karakter. Vanddelen bør være 
rummelig, og kan evt. dække hele terrariets bund. 
Planter som passer til terrariets fugtigvarme klima, er f.eks. guldranke og filodendron.  
 
Foder: Frøerne fodres med levende insekter. Et insekt af samme længde som frøens hoved vil i 
reglen være af passende størrelse. Voksne frøer æder gerne større insekter som græshopper, 
fårekyllinger, stuefluer og kakerlakker. Melorme og voksmøl kan anvendes som supplement. 
Til unge frøer bruges mindre foderdyr, som f.eks. bananfluer og små fårekyllinger. Som hovedregel 
bør man fodre lidt, men ofte – gerne 5 gange om ugen, hvor der hver gang gives så lidt, at næsten 
alt foder er væk, når der skal fodres igen. Det er vigtigt at sikre sig, at alle frøer får tilstrækkeligt 
med føde. Et par gange om ugen, umiddelbart inden fodring, omrystes foderdyrene i et krus med en 
smule vitaminpulver, som er specielt fremstillet til frøer. For variationens skyld kan det anbefales at 
supplere frøernes føde med insekter fanget med net, f.eks. i en have eller en grøftekant. 
 
Hold med andre dyr: Holdes bedst som eneste art i terrariet.  
 
Adfærd: Den Amerikanske Løvfrø kan med held formere sig i fangenskab. Parringsadfærd kan i 
terrariet stimuleres af hyppige overbrusninger fra en vandforstøver om foråret. Frøerne kvækker 
højlydt, hvorfor terrariet med fordel kan placeres i et separat værelse. Æggene lægges i vanddelen, 
hvorefter haletudserne klækker. Haletudserne bør flyttes til en separat beholder uden for terrariet, 
hvor fodring og vandkvalitet nemt kan kontrolleres. Haletudsernes grundfoder kan bestå af 
fiskefoder og mygge-larver. 
 
Giftighed: Arten har en svag hudgift, som de fleste andre padder. Den bør derfor håndteres så lidt 
som muligt, og kun af voksne. Det er ikke kun af hensyn til ejeren, men også for at skåne frøens 
sarte hud. Brug, så vidt det er muligt, et glas ved flytninger eller sundhedstjek.  
 
Levealder: 5-10 år i fangeskab  
 
Sygdomstegn: En sund og rask løvfrø befinder sig hovedsagelig i terrariets øvre del, og vil om 
dagen sidde skjult under et blad. Kroppen skal være langstrakt uden at virke mager, dens lemmer 
skal være muskuløse. En syg eller svækket løvfrø vil derimod ofte sidde på terrariets bund og virke 
mager. Frøens hud skal være intakt uden sår, hævelser eller misfarvede områder. 
Især området omkring nedre bug, gat og indersiden af bagbenene bør undersøges for forandringer 
(anbring dyret i en klar plastik bøtte og kik på den nedefra). Områder, der er misfarvede (rødlige 
eller blålige) eller ”vattede” og svampede, ses ofte hos dyr med skader, der efterfølgende er 
inficeret med bakterier og svampe. Denne art importeres ofte i store mængder som vildfangede dyr, 
de er ofte inficeret med parasitter og sygdomme og kan være svære at akklimatisere. Hvis dyret 
ikke trives, skal man hurtigt søge kvalificeret hjælp samt isolere det syge dyr. 
 
Andet: Hvis det er muligt, så køb opdrættede dyr, da de er meget nemmere at få til at trives. Hvis 
man får fat i vildtfange dyr, så sæt dem i karantæne. Amerikansk Løvfrø må under ingen 
omstændigheder sættes ud i den danske natur, da der er risiko for at de overfører sygdomme til 
danske padder. 
 
Lovgivning: Arten er ikke omfattet af nogen fredningsbestemmelser.  
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Denne pasningsvejledning er for hold af padder som hobbydyr. Disse padder kan også holdes 
forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning. 
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