Címlaphoz
legenda szerint Buddha lepihent a
forró sivatagba. Feléje kúszott egy
kígyó, testének első harmadát felemelte, majd nyakát szétterpesztve árnyékot adott a vándornak. Buddha hálából „megjelölte” a kígyót és ujjlenyomatát az állat nyakára nyomta, innen eredezteti a legenda a monoklis kobrára jellemző kerek, kissé patkó alakú foltot.
Amérgeskígyók legnépesebb családja az Elapidae család, több mint 200 fajuk ismert.Az Elapidae családba tartozó
monoklis kobrát (Naja kauthia LESSON,
1831) korábban a Naja naja alfajaként
tartották számon, ma már önálló fajnak
tekintik. Az impozáns kígyó 100-150
cm, ritkán 200 cm-re is megnőhet. Feje
inkább a siklókéra hasonlít. A szeme
nagy, a pupillája kerek. A fej a nyaktól
alig különül el. A test karcsú, izmos testével gyors helyváltoztatásra képes.
A monoklis kobra élőhelytől függően
különböző színű lehet. Gyakran olajzöld, szürkészöld, barna, vörösesbarna,
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jés, bozótos, kissé nyitott terepet, de mindig vízközelben
marad. Búvóhelye a föld alatti lyukak, termeszvárak,
többrétegű avar kupacok, kövek, fatuskók alatti részek.
Rejtekhelyét általában napnyugta után hagyja el. Vadászútjain elsősorban békákat, gyíkokat, kisebb emlősöket zsákmányol. Ritkán madarakat is elragad.

Tartás

A monoklis kobra tartása, tenyésztése gyakorlott kígyótartóknak nem okoz semmilyen gondot. Kedveli az állandó magas
hőmérsékletet: 27-32 °C-on táplálkozik a legjobban. Egy pár állat számára
megfelel egy 150×60 cm alapterületű,
és 80-100 magas terrárium. Nálam a kígyók napi 10-12 órás megvilágítást
kapnak. A szükséges hőmenynyiséget
egy
100 és egy 60
W-os spot-izzó
biztosítja. A két
izzó kellő hőmennyiséget
biztosít, így talajfűtésre nincs szükség. Berendezésnek néhány fatuskót, faágat és követ
használok, ezek biztosítják a megfelelő
búvóhelyet. Élő növényt nem célszerű
beültetni, mert a nagytestű, robosztus
állatok a legerősebb növényt is letapossák. Ezért, hogy növeljem komfortérzetüket, műnövényt használok. Elengedhetetlen egy nagyobb méretű itatótál. Talajként erdei földet, kéregzúzalékot, vagy macskaalmot kókuszrosttal
összekeverve használok. A monoklis
kobrák kedvelik a párás környezetet, ezért naponta permetezem a terráriumot.

Buddha ernyője
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fekete színű, de találtak már albínó példányt is! A tarkó közepén található jellegzetes folt fekete-fehér szegélyű, a világos egyedeknél a monokli kevésbé
látható. A monoklis kobra Ázsia nagy
részén honos: Vietnam, Thaiföld, Nepál, Banglades, Burma, Buthán és
Észak-kelet Indiában él. Elterjedési területén gyakran a falvak, városok környékén is fellelhető. Itt valószínűleg az
ember környezetében élő patkányok
után jár zsákmányolni. Kedveli a cser-

Etetés

A szerző felvételei

A nálam párban tartott kobrák
rendkívül agresszíven táplálkoznak. Az élő zsákmányállatra hihetetlen gyorsasággal támadnak,
ilyenkor nem ritka az összeevés,
összemarás sem. Sajnos nem
egyszerű az ilyen összeakaszkodott állatokat a testi épségünket
nem veszélyeztetve szétszedni.
Ezért célszerű a takarmányálla-

tot előzőleg leölni, és így kínálni. Táplálékul megfelel a kígyók nagyságától függően az egér, később a patkány.

Tenyésztés

A párzási ciklus novembertől decemberig tart. Az aktív párzás szinte spontán
történik meg, stimulációra nincs szükség. A hím hevesen űzi a nőstényt, a kopulációra többször is sor kerül. A nőstény a tojásokat január és április közötti időben rakja le. Közvetlenül a tojásrakás előtt a nőstény idegessé válik,
szinte végigpásztázza a terrárium minden egyes zugát, hogy a tojások számára alkalmas helyet keressen. Jól bevált,
ha egy nagyobb dobozt nyirkos tőzeggel töltöttem fel, így biztosítva a „kobrafészket”. A tojásokat 28-32 °C fok
közötti hőmérsékletre beállított keltetőbe kell elhelyezni. A keltető páratartalma 80-90 %-os. Ilyen körülmények
között a tojásokból a kis kígyók 50-90
nap alatt kelnek ki. A frissen kikelt kicsinyek kb. 30 cm hosszúak, és intenzív
táplálás mellett nagyon gyorsan nőnek.
Az első vedlés a kelés után 4-6 nappal
várható, ezt követően már megkínálhatjuk a kis kobrákat napos egérrel. Ritkán, de előfordul, hogy egyik-másik
apróságot egy rövid ideig tömni kell.
A monoklis kobrák 3-4 éves korukra
válnak ivaréretté, és fogságban akár 20
évig is élhetnek.
Végezetül szeretném hangsúlyozni,
hogy a kobrák veszélyes állatok, mérgükkel képesek az embert megölni, ezért ezeket az állatokat csak kellően felnőtt, tapasztalt kígyótartó szerezze be – természetesen a szükséges engedélyek birtokában!
A címlapon Buzás Balázs felvétele
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