


TERRÁRIUM

A
legenda szerint Buddha lepihent a
forró sivatagba. Feléje kúszott egy
kígyó, testének első harmadát fel-

emelte, majd nyakát szétterpesztve ár-
nyékot adott a vándornak. Buddha hálá-
ból „megjelölte” a kígyót és ujjlenyoma-
tát az állat nyakára nyomta, innen ere-
dezteti a legenda a monoklis kobrára jel-
lemző kerek, kissé patkó alakú foltot.

Amérgeskígyók legnépesebb család-
ja az Elapidae család, több mint 200 fa-
juk 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 tes-
tével gyors helyváltoztatásra képes.
A monoklis kobra élőhelytől függően
különböző színű lehet. Gyakran olaj-
zöld, szürkészöld, barna, vörösesbarna,

fekete színű, de találtak már albínó pél-
dányt is! A tarkó közepén található jel-
legzetes folt fekete-fehér szegélyű, a vi-
lágos egyedeknél a monokli kevésbé
látható. A monoklis kobra Ázsia nagy
részén honos: Vietnam, Thaiföld, Ne-
pál, Banglades, Burma, Buthán és
Észak-kelet Indiában él. Elterjedési te-
rületén gyakran a falvak, városok kör-
nyékén is fellelhető. Itt valószínűleg az
ember környezetében élő patkányok
után jár zsákmányolni. Kedveli a cser-

jés, bozótos, kissé nyitott te-
repet, de mindig vízközelben
marad. Búvóhelye a föld alat-
ti lyukak, termeszvárak,
többrétegű avar kupacok, kö-
vek, fatuskók alatti részek.
Rejtekhelyét általában nap-
nyugta után hagyja el. Va-
dászútjain elsősorban béká-
kat, gyíkokat, kisebb emlősö-
ket zsákmányol. Ritkán ma-
darakat is elragad.

Tartás
A monoklis kobra tartása, te-
nyésztése gyakorlott kígyó-
tartóknak nem okoz semmi-
lyen gondot. Kedveli az állandó magas
hőmérsékletet: 27-32 °C-on táplálko-
zik a legjobban. Egy pár állat számára
megfelel egy 150×60 cm alapterületű,
és 80-100 magas terrárium. Nálam a kí-
gyók napi 10-12 órás megvilágítást

kapnak. A szük-
séges hőmeny-
nyiséget egy
100 és egy 60
W-os spot-izzó
biztosítja. A két
izzó kellő hő-
m e n n y i s é g e t
biztosít, így ta-

lajfűtésre nincs szükség. Berendezés-
nek 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 letapos-
sák. Ezért, hogy növeljem komfortér-
zetüket, műnövényt használok. Elen-
gedhetetlen egy nagyobb méretű itató-
tál. Talajként erdei földet, kéregzúzalé-
kot, vagy macskaalmot kókuszrosttal
összekeverve használok. A monoklis

kobrák kedvelik a párás környe-
zetet, ezért naponta permete-
zem a terráriumot.

Etetés
A nálam párban tartott kobrák
rendkívül agresszíven táplálkoz-
nak. Az élő zsákmányállatra hi-
hetetlen gyorsasággal támadnak,
ilyenkor nem ritka az összeevés,
összemarás sem. Sajnos nem
egyszerű az ilyen összeakaszko-
dott állatokat a testi épségünket
nem veszélyeztetve szétszedni.
Ezért célszerű a takarmányálla-

tot előzőleg leölni, és így kínálni. Táplá-
lékul megfelel a kígyók nagyságától füg-
gően az egér, később a patkány.

Tenyésztés
Apárzási ciklus novembertől decembe-
rig tart. Az aktív párzás szinte spontán
történik meg, stimulációra nincs szük-
ség. A hím hevesen űzi a nőstényt, a ko-
pulációra többször is sor kerül. A nős-
tény a tojásokat január és április közöt-
ti időben rakja le. Közvetlenül a tojás-
rakás előtt a nőstény idegessé válik,
szinte végigpásztázza a terrárium min-
den egyes zugát, hogy a tojások számá-
ra alkalmas helyet keressen. Jól bevált,
ha egy nagyobb dobozt nyirkos tőzeg-
gel töltöttem fel, így biztosítva a „kob-
rafészket”. A tojásokat 28-32 °C fok
közötti hőmérsékletre beállított kelte-
tőbe kell elhelyezni. A keltető páratar-
talma 80-90 %-os. Ilyen körülmények
között a tojásokból a kis kígyók 50-90
nap alatt kelnek ki. A frissen kikelt ki-
csinyek kb. 30 cm hosszúak, és intenzív
táplálás mellett nagyon gyorsan nőnek.
Az első vedlés a kelés után 4-6 nappal
várható, ezt követően már megkínál-
hatjuk a kis kobrákat napos egérrel. Rit-
kán, 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, mérgük-
kel képesek az embert megölni, ezért eze-
ket az állatokat csak kellően felnőtt, ta-
pasztalt kígyótartó szerezze be – természe-
tesen a szükséges engedélyek birtokában!
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