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Skötselråd Kungsboa

Detta är ett skötselråd från Tropiska Rum Zoologiska.
Titta gärna in på vår hemsida, www.tropiskarum.se, för
senaste nytt.
Reservation för feltryck.

Art:

Kungsboa (Boa constrictor)

Ursprung:

Mexiko, Central- och Sydamerika

Längd:

Upp till 350 cm. Vanligtvis 180-270 cm.

Livslängd:

Upp till 40 år. Vanligtvis 20-30 år.

Könsskillnader:

Hanen har större sporrar än honan. Honan blir större än hanen.
Poppning eller palpering är de enda säkra sätten för könsbestämning.

Temperatur:

25-30 grader Celcius dagtid, med en solplats på 35-38 grader.
22-26 grader nattetid.

Foder:

Fåglar och små däggdjur. Vanligaste fodret är möss och råttor.
Friskt vatten att dricka och för bad skall finnas tillgängligt varje dag.

Bostad:

Kungsboan förekommer, i vilt tillstånd, både i regnskog och i torrare miljöer.
Terrariet bör inredas med reptibark som bottenmaterial och med både grottor och
klättermöjligheter. Yngre djur klättrar ofta men ju äldre de blir desto mer tid spenderar de på
marken. Klassas därför som marklevande.
Luftfuktigheten bör ligga mellan 60-80%, vilket kan åstakommas med hjälp av en luftfuktare eller
genom att man duschar inne i terrariet med en blomspruta varje dag.
Storleken på terrariet för en Kungsboa skall, enl. L80, vara enl. tabellen nedan.

Artskydd:

Kungsboan är listad enligt Cites-B.
Detta innebär att du som ägare måste hålla reda på djurens ursprung (=varifrån du fått dem).
Du måste därför även lämna med ursprungsdokumentation när du säljer dessa djur.
Mer information om Cites får du i butiken, och på Jordbruksverkets hemsida.

Övrigt:

Kungsboan är en av de mest kända ormarna och fortfarande vanligt förekommande i vilt tillstånd.
Dock är vissa lokala varianter utrotningshotade.
Kungsboan finns i tio underarter, mest beroende på lokalitet. De vanligaste är Boa c constrictor och
Boa c imperator. Dessa arter kan ibland förväxlas med varandra, men en bra kontroll är att räkna
"sadlarna" på ormens rygg. Man räknar från första sadeln bakom huvudet t.o.m. den sadel som är
över kloaken.
Boa c constrictor har 15-21 sadlar, medan Boa c imperator har 22-30 sadlar. Detta är dock inte
100% om man inte har en helt renrasig orm, eftersom arterna ofta blandas i fångenskap.
Kungsboan föder levande ungar, med upp till 50 ungar per kull.
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