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Általában könnyen kezelhető, békés kígyó, de a fiatalok idegesek, kézbe fogva
fejükkel csapkodnak és ürítenek. Nem harapós.
Ne engedjük, hogy gyerekek és idegenek játszanak vele!
Etetés után ne zaklassuk, mert visszaöklendezheti a zsákmányát!
Az állattal való foglakozás után mindig alaposan mossunk kezet! A hüllők hordozói
lehetnek a szalmonellának, ami rá nézve nem, de számunkra veszélyes.
Szállításkor jól jön egy szökésbiztos, de jól szellőző hűtőtáska, vagy légkondicionáltfűtött autó. Télen az akkukat meleg, nyáron langyos-hűvös vízzel töltsük fel.
Ha bármi rendelleneset észlelünk, kérjük állatorvos segítségét!
Teendők
Naponta:
Friss ivóvíz, hőmérséklet és páratartalom ellenőrzése; ürülék, a vizelettel átitatott
aljzat és a levedlett bőr eltávolítása; a kígyó ellenőrzése (sérülés, viselkedés, stb);
reggel vízzel finoman permetezni (így imitáljuk a harmatot és biztosítjuk a megfelelő
pártartalmat)
Hetente:
Etetés, takarítás: elszáradt növényi részek lecsippentése, az üvegfalakat nedves
ronggyal letörölgetni
Három havonta:
Súly és hossz mérés (becslés), a terrárium fertőtlenítése, az aljzat teljes cseréje
(tisztításkor óvatosan tegyük az állatot egy dobozba), az üvegfalakat töröljük át
enyhén ecetes vattával, és öblítsük le. A köveket, ágakat pucoljuk le körömkefével, a
növényeket portalanítsuk

Téli álom
A teleltetés nem kötelező, de a mérsékelt övi fajoknál előnyös, s a pihentetett állatok
nyugodtabbak, betegségekkel szemben ellenállóbbak. a kígyó az élőhelyén is éves
ritmusban él, ősszel csökken az aktivitása és étvágya, végül már semmit se eszik,
aztán ahogy beköszönt a hideg, téli pihenőre vonul. Az 1-3 hónapos pihenéshez
állandó 9-12 °C szükséges, egy zavartalan sötét helyen (doboz). A pihent állatok a
párzási időben aktívabbak, és több tojást raknak.

KIRÁLYSIKLÓK
Lampropeltis getulus és triangulum alfajok
A királysikló fajok (Lampropeltis triangulum (Milksnake), Lampropeltis getulus,
(Kingsnake)) népszerű kígyók, alacsony áruk és könnyű tarthatóságuk miatt.
A Lampropeltis triangulum mutatós, karcsú és kicsi kígyó. A fekete-fehér/sárgafekete-piros-fekete-fehér színkombinációról könnyű felismerni. Feje fényes fekete.
száraz élőhelyeket népesít be az USA délnyugati részén és Észak Mexikóban. számos
változata ismert.
A getulus alfaj alapszíne fekete, vagy sötétbarna, krémszínű-sárgás, keresztirányú
vagy hosszanti csíkokkal. A mintázat az egy fészekaljból származó egyedek közt is
eltérő. Az USA északi területeitől a nyugati partig honos, ahol sziklás, bozótos
domboldalakon, bokros félsivatagos vidékeken él.
A királysiklók a forró nyári napokat rejtekhelyükön töltik, és csak estefelé bújnak elő
vadászni. Immunisak a csörgőkígyók mérgére. Mindkét alfaj ajánlható kezdő
terraristáknak is.
.
Fiú vagy lány?
A nemi különbségek szondázással, és az anális pikkelyek számából határozható meg:
a hímen 7-10 között, nőstényen csak 2 pikkely látható.
Egyedül, párban vagy csapatban?
jobb őket egyesével tartani, mert gyakori a kannibalizmus. Más állatokkal se társítsuk.
Mekkorára nő? Meddig él?
A királysiklók fajtól függően 80-120 cm-esre nőnek, és 10-15 évig is elélnek.

Terrárium királysiklónak

Etetés

Mekkora és milyen?
Egy kifejlett királysiklónak minimum 50x40x40 cm-es, oldalt nyíló, kétoldalt
drótrácsos szellőzőkkel ellátott terráriumra van szüksége. A terrárium készülhet
üvegből, de fából is, mert ezek a kígyók száraz helyeken élnek és nem igénylik a napi
vizes permetezést. Aljzatnak megteszi 3-5 cm vastag virágföld-tőzeg keverék, vagy
vörösfenyő kéreg.
A királykígyó félénk, ezért készítsünk neki búvóhelyet, pl. kőből, törött cserépből
vagy egy odvas fatörzs darabból. Helyezzünk be egy-két nagyobb faágat,
szőlőgyökeret vagy liánt, de az éles, szúrós részek nélkül. az ágakon a kígyó mászhat,
és vedléskor is jó szolgálatot tesznek.
Tegyünk be egy akkora vizes edényt, amibe kényelmesen bele tud tekeredni. A víz
legyen sekély és tiszta, mert a kígyók érzékeny állatok, és a vízben bomló ürülék
könnyen megbetegítheti őket, amellett gusztustalan is!
Ha szeretnénk növényeket, cseréppel együtt ültessük el, hogy könnyen kivehessük, ha
kell. Növényzetnek erős és kerekebb levelű fajtákat használjunk (fikusz, borostyán,
filodendron, stb.), de ne ültessük be dúsan, hogy maradjon mozgástér.
Nem muszáj, de tehetünk be egy napozókövet, pl. egy méretes lapos sziklát a lámpa
alá. A terrárium álljon huzatmentes helyen, ahol nincs nagy jövés-menés.

A királysiklók, mint minden kígyó, RAGADOZÓK. A természetben kígyókat
(csörgőkígyót is), gyíkokat, halakat és kisebb rágcsálókat fogyaszt. Táplálásuk nem
okoz gondot, elfogadják a szopós egeret, patkányt, kifejlett egeret, vagy növendék
patkányt. Inkább több kisebb eleségállatot adjunk, mint egy nagyot! Külön tápanyag
és vitaminpótlásra nincs szükség.

Hőmérséklet, világítás
A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért a világítás és a fűtés létfontosságú. a
napfény három összetevőjét hasznosítják: az UV-A és UV-B sugárzást, az infra
sugárzást, vagyis a sugarak által leadott hőt. Ezek a sugarak felelnek az egészséges
csontozathoz szükséges D3 vitamin aktivizálásáért, testük ennek segítségével építi be
az élelemmel felvett tápanyagokat.
A helyes étrend és a napfény hiánya csontképződési és emésztési zavarokat és
deformációkat okoz, súlyos esetben halállal végződik. A hőingadozás életveszélyes
megfázáshoz és tüdőgyulladáshoz vezet.
A nappali átlaghőmérséklet 26-28 °C legyen, éjjelre elég 15-22 °C, a napozólámpa
alatt 30-35°C. Terráriumi fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget használjunk, de csak a
terrárium aljának felét fűtsük, hogy legyenek benne hidegebb zónák is. Az enyhe
páratartalom érdekében a fűtött részt hetente egyszer-kétszer permetezzük kevés
vízzel, ez a növényeknek is jó, és a vedlés is gond nélkül fog zajlani.
Szükséges még egy hőmérő, és egy hüllőknek készült lámpa* vagy halogén égő, amit
a napozórészre irányítunk. A melegedő kő túlhevülhet és megégetheti az állatot, ezért
az nem ajánlott. A terráriumot sose tegyük közvetlenül a napra!
* állatboltban, internetes áruházban beszerezhetők hüllőknek való lámpák: Exo-Terra, Sera UV, stb.

Étrend (frissen leölt): szopós patkány, szopós egér, kis hal, csibe, laboregér,
laborpatkány (megbízható tenyészetből)
Etetés gyakorisága: a kicsiket heti 2-3szor (6-7. vedlésig), a felnőtteket heti egyszer
(2-3 egér) etessük. Az ennivaló ne legyen piszkos, vagy permetezőszerrel, rovarölővel
szennyezett!!

