
Gondozás

Szelíd kígyó, ha kiskorától foglalkozunk vele, kézhez szokik. Nagyon ritkán harap. 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 jó egy nagy, szökésbiztos, jól szellőző hűtőtáska vagy légkondicionált/fűtött 
autó. Télen az akkukat meleg, nyáron langyos-hűvös vízzel töltsük meg.

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 páratartalmat)

Hetente:
Etetés, takarítás: elszáradt növényi részek lecsippentése, az üvegfalakat nedves ronggyal 
letörölgetni

Három havonta:
Súly és hossz mérés (becslés),  az aljzat  teljes cseréje.  Ha kell, a tisztításkor óvatosan 
tegyük az állatot egy dobozba. A terrárium falait töröljük át enyhén ecetes vattával, és 
öblítsük le. A köveket, ágakat pucoljuk le körömkefével, a növényeket portalanítsuk

Téli álom

Ez a kígyó eredeti élőhelyén éves ritmusban él. Ősszel az aktivitása és étvágya csökken,  
és  ahogy beköszönt  a  hideg,  téli  pihenőt  tart.  Fogságban  nem mindig teleltetik,  de a 
pihentetett  állatok  kiegyensúlyozottabbak,  a  betegségekkel  szemben  ellenállóbbak. 
Teleltetés  előtt  fürdessük  meg  őket  langyos  vízben,  hogy  ne  maradjon  salakanyag  a 
beleikben. Az 1-3 hónapos pihenéshez biztosítsunk állandó 8-12 °C-ot, egy zavartalan 
sötét helyen (doboz). A pihent állatok a párzási időben aktívabbak, több tojást raknak, és 
a kikelési arány kedvezőbb. A tavaszi párzás után 60 nappal a nőstény 20-25 tojást rak.
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VÖRÖS GABONASIKLÓ
Elaphe guttata

A vörös gabonasikló (Cornsnake, Red rat snake) tetszetős kígyófaj. Alacsony ára, könnyű 
tarthatósága  ellenére  keveset  tudnak az állatok igényeiről.  Népszerűségét  rendkívül jó 
alkalmazkodó képességének, szelídségének köszönheti. Három alfaja van.
Eredeti élőhelye az USA közép és délkeleti része: Alabama, Dél-Dakotától és Illinoistól 
Mexikó északi részéig, Colorado-tól Floridáig, és a Kajmán szigeteken. Lomos erdőkben,  
fenyvesekben,  sziklás  domboldalakon,  farmok  és  gabonaraktárak  közelében  él.  Főleg 
éjszaka, kora hajnalban, és az esti szürkületben aktív, ilyenkor jár vadászni.
Hosszúkás, az orrészen enyhén csapott feje alig különül el a nyaki résztől. szeme kerek 
pupillájú. Alapszínében a vörös árnyalatai dominálnak, de akad narancssárga és szürke 
egyed  is.  Hátát  és  oldalát  világosbarna,  sárgás-vöröses,  feketével  szegélyezett  foltsor 
díszíti,  hasa  világos.  A  fejtetőn  lévő  mintázat  egyedi,  ez  segít  az  azonosításban. 
Népszerűek a tenyésztett színváltozatok: sárga, fehér és fekete, rózsaszínes albínók, stb.

Fiú vagy lány?
A hím általában  nagyobb,  farktöve  vastagabb.  A biztos  meghatározáshoz  szakértővel 
szondáztassuk meg.

Egyedül, párban vagy csapatban?
Megtűri  fajtársait,  akár  2-3  állat  is  együtt  tartható,  de  legyen  sok  búvóhely.  Nagy 
növényevő gyíkkal (pl. leguán) megfér, ha elég tágas a kifutó (3x2 m).

Mekkorára nő? Meddig él?
A vörös gabonasikló 100-130 cm hosszúra nő, és élhet 10-15 évet is.

http://www.krokodilzoo.hu/


Terrárium vörös gabonasiklónak

Mekkora és milyen?
Egy vagy egy pár kifejlett siklónak a test hosszával megegyező vagy hosszabb, minimum 
100x50x50 cm-es, drótháló szellőzővel ellátott, oldalt nyíló terrárium a megfelelő.
Aljzatnak megfelel a virágföld-tőzeg keverék. Ezt száraz fűvel, lombréteggel takarhatjuk. 
Az aljzat ne legyen túl nedves, mert ez nyálkahártya betegséget és gombásodást okoz.
Helyezzünk be nagyobb faágat, szőlőgyökeret, 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 ültessük be túl dúsan, hogy maradjon elég mozgástér.
Nem kötelező,  de tehetünk be neki  egy  napozókövet,  pl.  egy  méretes  lapos sziklát  a 
napozólámpa alá. A terrárium álljon huzatmentes helyen, ahol nincs nagy jövés-menés.

Hőmérséklet, világítás

A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért a világítás és a fűtés létfontosságú. A 
hüllők 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 nagy hőingadozás életveszélyes 
megfázáshoz és tüdőgyulladáshoz vezet.
A nappali átlaghőmérséklet 26-28 °C legyen, a napozólámpa alatt 30-35°C. Terráriumi 
fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget használjunk, de csak a terrárium aljának felét fűtsük, hogy 
legyenek benne hidegebb zónák is. A kellő páratartalom érdekében a fűtött részt naponta 
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 fényforrások: Exo-Terra, Sera UV, stb.

Etetés

A  vörös  gabonasikló,  mint  minden  kígyó,  RAGADOZÓ.  A  természetben  kisebb 
rágcsálókat, néha madarat és denevért is fogyaszt, fiatalon pedig rovarokra is vadászik 
(tücsök,  kukac).  Táplálása  nem okoz  gondot,  minden  rágcsálót  elfogad.  Ha  nem  éri 
közvetlen napfény (nem műanyagon vagy üvegen át), heti egyszer adjunk neki vitamint. 
Ez lehet csepp vagy por, amit az eleséggel adunk be.

Étrend (frissen leölt): kizárólag rágcsálókat  eszik,  a kicsiknek szopós patkány,  szopós 
egér, nagyobbaknak laboregér, laborpatkány (megbízható tenyészetből)

Etetés gyakorisága: a kicsiket heti 2-3szor, a felnőtteket heti egyszer (2-3 egér) elegendő 
etetni. Az ennivaló ne legyen piszkos és permettel, rovarölővel szennyezett!!


