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Skötselråd Västlig Trynsnok

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

Art:

Västlig Trynsnok (Heterodon nasicus)

Ursprung:

USA

Längd:

Hane 40-50cm, hona 60-80cm

Livslängd:

15-20 år

Könsskillnader:

Den mest markanta skillnaden är storleken. Honorna blir Mycket större än hanarna.
Vill man kolla ytterligare så räknar man fjällen på svansens undersida. Honan har drygt 30 fjäll
mellan kloak och svanstipp, medan hanen har drygt 40.

Temperatur:

24-27 grader Celcius dagtid, med en solplats på 32-34 grader.
Ca 20 grader nattetid.

Foder:

I vilt tillstånd äter dessa ormar vanligtsvis små ödlor, grodor och paddor, men i fångenskap är
möss det vanligaste fodret. Man anpassar storleken på fodret så att det inte är större än den
bredaste delen av ormens huvud.
Normalt kan man mata Trynsnokar med 7-10 dagars mellanrum.
Det vanligaste är att man lägger in maten till ormen, som sedan letar upp den och äter. En del
Trynsnokar tar maten när man dinglar den i en pincett, men detta är inte så vanligt.
En sak att tänka extra på är att inte mata hane och hona i samma terrarium. Eftersom det är så
stor skillnad på storleken, så kan det hända en olycka om de börjar äta på samma mus.

Bostad:

Den västliga Trynsoken lever i ett ganska torrt klimat. Marken består av sand eller en blandning av
jord och sand. I terrariet kan man använda antingen sand eller jord (eller blanda). Man kan även
använda sk. "Aspen Snake Bedding" som är ett strö speciellt avsett för terrariedjur.
Alla dessa material passar bra för Trynsnoken att gräva i.
Även några gömställen behövs, i form av grottor eller barkbitar. Eftersom Trynsnoken är ganska
aktiv passar det även med lite grenar eller rötter som den kan klättra över.
En hel del Trynsnoksägare använder även en fuktgrotta, med mossa i. Denna är en fördel när
ormen ska ömsa, men är även ett populärt ställe när det är dags att lägga ägg.
En värmelampa, och/eller värmematta, används för att få rätt temperatur. UV-belysning behövs
enligt de flesta experter inte, men eftersom detta är en aktiv orm som visar sig även dagtid så ser
den säkert solen ibland vilket gör att den får UV i naturen. Därför är det säkert en fördel att ge lite
UV även i terrariet.
I terrariet ska det alltid finnas färskt vatten, i en ganska stor skål, för ormen att dricka men även för
att bada i. En del Trynbsokar gillar att bada mer än andra.
Storleken på terrariet för en marklevande orm kan du se på nästa sida.
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Artskydd:

Den Västliga Trynsnoken är inte skyddad enligt Cites.

Övrigt:

Även om Trynsnokar inte räknas till giftormarna så ska man vara medveten om att den är giftig.
Även om giftet är milt, och normalt inte livsfarligt för människan, kan kan ju vara otrevligt ändå.
Framför allt om man är allergisk.
Den har inga huggtänder, som "vanliga" giftormar, utan kallas baktandsgiftig eftersom den har lite
större tänder längst bak.
När den biter bytet så tuggar den med tänderna och då kommer giftet fram ihop med saliven och
hamnar i bytet som då förlamas och blir enkelt att äta.
Detta sätt att få in giftet i sitt byte innebär att ett snabbt hugg, för att skrämmas, där ormen
omgående släpper sitt grepp inte gör så att man får giftet i sig. För att få in giftet måste ormen
hålla fast bytet och tugga.

Storleken på terrariet för en marklevande orm skall, enl. L80, vara enl. tabellen nedan.
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