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Indledning
Nordamerika er hjemsted for

en stor mengde snogearter,
der i mange ir har varet yndede terrariedyr, blandt disse
horer tyresnoge (Pituofhis),

kongesnoge

(Lampropeltis)
samt rottesnogene (Pantherophis) nok til de mest almindeligt holdte arter.
I denne artikel vil jeg komme
ind pA mine observationer fra

mit hold af tre forskellige arter
rottesnoge, som jeg i 2003 og
2004 har haft held med at op
drette.

Det viste sig ud fra disse, at de

nordamerikanske arter i slegten PantheropZe's er tettere beslegtet med blandt andet tyresnogene (Pituobhis) og konge-

snogene (Lampropeltis) end
med de tidligere Elaphe-arter
fra Europa og Asien (Bringsoe
2003). Dette synes ogsi at vere
tydeligt ud fra forsog rned at
lave hybrider blandt disse slegter. Det synes at vere umuligt
at krydse de nordamerikanske

rottesnoge med eurasiske,

mens hybridisering let lader sig

gore mellem slr'gterne Pantherofhis/Pituophis og Panther-

De nordamerikanske

rottesnoge

Rottesnogene fra denne del
af verden horte, ligesom en
mengde arter fra Asien og Europa, til den store slagt Elafhe.
Denne slegt var i mange 6r en
brokkasse for arter, man ikke
kunne placere i andre slaegter,

obhis/Lamfrobeltis.

Da man nu stod med

en

Panthero\hi,s obsoletus
Pantherobhis uulpinus

Af disse vil jeg springe over
kornsnogen (Pantherophis gwttatus) med dennes kompleksitet omkring anerkendelse af
underarter og/eller selvstendige adskilte arter, da der i forvejen har varet skrevet en del
om hold og opdret af denne art

gennem tiderne. Jeg har desuden endnu ikke selv arbejdet
si meget med denne art. For

yderligere information om arten vil jeg blot henvise til tidligere artikler her i bladet (O1sen 1984, Nielsen 2001), til et
par gode tyske boger (Schmidt

2000, Schmidt 2002, Kunz

For de arter, vi her er inde

(2000).

pA,

var det tidligst brugte navn,
hvor typearten tilhorte denne
gruppe, navnet Pantherophis

og som havde ligheder pi nogle
punkter. Senere studier (Hel-

Fitzinger, 1843, med typearten
Coluber guttatas Linnaeus, 1758

fenberger 2001, Utiger et al.
2002) har vist, at disse mange
arter i stedet burde splittes i

(Schulz 1996).
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Pantherofhis guttatus

masse mindre grupper, som adskilte sig fra hinanden, mAtte
man finde slagtsnavne til disse.

fi

flere mindre slegtet blandt andet baseret pA mtDNA-studier
og morfologiske karaktertrek.

c
c

Pantherophis-slegten

i

sig

selv er ogsi lidt af en rodet sag
at skitsere. De alment anerkendte arter synes pt. atvere:
Pantherobhis bairdi

t

til "The Cornsnake
Manual" af Bill og Kathy tnve
2004) samt

Pantherophis bairdiBairds rottesnog
Bairds rottesnog blev tidligere
regnet for at vere en underart
af den vidt udbredte amerikanske rottesnog (Pantherophis obsoletus). Arten bliver fra 100 til
140 cm lang og varierer en del

farve fra lokalitet

til

svingende fra gulbrun

i

lokalitet

til

oran-
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ge over

gri dyr

i det solvgri.

De solv-

synes at vere de mest
udbredte i Texas, som er artens
nordligste udbredelsesomride,
mens dyrene lengere mod syd
bliver mere ensfarvet gule.
Mine dyn, som er af mexicansk
oprindelse, andrer farve med
alderen til at vere nesten helt

gule med klart afgrenset grit
hoved. Ungerne af denne art
har som de to ovrige arter, jeg i
denne artikel vil komme ind pi,
en gri grundfarve med mere
eller mindre morke rygsadler.
Disse bliver med tiden, hos
denne art, til fire langdestriber,
der med alderen og den tiltagende gulfarvning udvaskes
mere og mere. I Mexico findes
arten i staterne Coahulia,
Nuevo Le6n og Tamaulipas
(Schulz 1996, Schmidt 2000).
Den findes oftest i klippefyldte
omrider, er nataktiv og lever
skjult @rnst & Ernst 2003).
Jeg anskaffede mig 2,2 af
denne art i efteri,r'et 2003 fra en
hollandsk bekendt. De to par
var henholdsvis lidt over 6t og
to ir gamle pA det tidspunkt.
De fik lov at gi sammen og blev
sat ind i et terrarium pi 80 x 70

x

60 cm (engde

x

dybde x

hojde). Terrariet havde jeg indrettet med et par gode klatregrene, et stort vandkar, stovfri
spiner som bundlag, og hele
herligheden blev opvarmet af
en f:ithengende 25 watt spotpere. Derudover var der installeret et lille lysstofror, som gav
lys i resten afterrariet. Her syn-

tes dlrene at fungere ganske
godt. De to mindste spiste fra
starten en optoet mus om ugen

i gennemsnit, mens

de storre

spiste to til tre voksne mus pr.
fodring.
Ved fodring tager jeg alfid

dyrene ud og fodrer dem i
plastkasser, hvor de i ro og mag
kan spise, inden de igen sattes
Nr. 6
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sammen. Dyrene kan vere
temmelig voldsomme under

fodring og bliver temmelig
tendte, nir de kan lugte foder,

men jeg har nu alligevel aldrig

veret udsat for, at de har bidt.
De kan dog, grundet deres no-

get slankere form, virke lidt
hektiske i forhold til navnlig

revesnogen, som jeg kommer

ind pi lidt senere.
Da jeg mente, at dyrene for-

mentligt stadig var for unge,

valgte jeg i vinteren 2003-2004
at undlade at dvale dem og i stedet bruge perioden til at give
dem noget mere sul pA krop-

pen. De spiste da ogs6 godt
hele vinteren og voksede stot
og roligt.
I labet af foriret pibegyndte
jeg bygningen af en ny terrarieveg, heriblandt ogsi et terrarium til mine grupper al P bairdi.Terrariel blev 100 x 70 x 55
cm, udfort i hvid melaminplade
og indrettet mere eller mindre
som det tidligere, med spiner i
bunden, en stor vandskil de

kan bade

i,

samt en

masse

grene og barkstykker, de kan
gemme sig under. Derudover
blev der installeret en stor faldboks med milene 30 x 30 cm,
hvori der i toppen var skiret et
hul, si dyrene kunne kravle ind
i boksen, der var fyldt halvt
med let fugtig, ugadet sphagnum. Dette har jeg med tiden
installeret i de fleste af mine
terrarier, da det synes at vere

et yndet opholdssted for slan-

gerne

i

hvileperioder samt

nawrlig under hamskifte, hvor
det synes at forbedre hamskiftet vesentligt. Terrariet bliver
opvarmet af en enkelt 40 watt

spotpere, der er hengt op i
den ene ende afterrariet. Dette
giver en god temperaturgradient svingende fra2G28' C i den
kolige ende til ca. 35' C under
varmelampen.

Da dyrene var blevet installe-

ret, syntes dette at sette gang i
hormonerne hos navnlig den
storste han. Han parrede derfor lystigt den store hun, provede at parre den mindre ogfarte
territorialkampe med den min-

dre han med dertil horende
nakkebid (fig. 5). Parringerne
viste sig at have biret frugt, og
den 15. maj lagde hunnen fem
fine, store eg. Hun kunne dog
desvarre ikke komme af med
de tre sidste eg og dode som
folge af dette. .€ggene blev lagt
i en Hatchmaker rugemaskine i
en lille, lukket boks med fugtig

vermiculit. Her trykkede jeg et
hul ned, sa eggene kunne ligge
stabilt. Rugemaskinen blev sat
Iil 29" C, og €ggene lA lunt og
godt. Den 23. juli klekkede det
forste ag, og den 25. juli var
alle fem unger ude af deres eg.
De nyklekkede unger havde
en storrelse pA 30 til 35 cm. Efter forste hamskifte blev de til-

budt fode for forste gang, og
alle unger spiste uden problemer. Det bliver nu blot spendende at folge ungernes videre

opvekst, som jeg hiber at
kunne bruge senere til videre
opdret.

ntherophis obsoletus
amerik6nsk rottesnog

Pa

-

Efter kornsnogen er dette nok
den hyppigst holdte rottesnog
overhovedet. De fleste vil kun-

ne nikke genkendende til navne som gul rottesnog, orange
rottesnog, gri rottesnog eller
Texas rottesnog, alle sammen
hsrer til under dette artsnavn.
Taksonomien ved denne art
er for at sige det mildt temmelig uoverskuelig i ojeblikket.

Normalt bliver den amerikanske rottesnog anset for at vrere
en vidt udbredt art med mere
eller mindre veldefinerede underarter. Nyere undersogelser
171
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Fig. 1. Den forste grd rottesnog er kommet ud af ugget. Det

snittet i deres eg og er pd aej ud.

ses

tydeligt, huordan flere andre allerede har

Fig. 2. Et portret afen aoksen Bairds rottesnog. Den tydelige adskillelse n'telletn den gule krop og det grd,
houed ses tydeligt for den rnexicanske aariant.
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Fig. 3. En gruf|e Bairds rottesnoge nyder at ligge

tyder dog pA, at vi mA revurdere dette syn, idet Frank T,
Burbrink i indtil videre to publikationer, baseret pA morfologiske karakteristika og mtDNA
studier og undersogelse af lidt
over 1000 indMder, konklude-

i uarmen wnder

spotten

i terrariet

holder os til. Burbrink foreslir

2000, Burbrink 2001). Disse ar-

derfor, ud fra sine studier, at arten i stedet splittes op i fire ad-

ter skulie si vzere:

skilte arter (Burbrink et

a1.

c Elafke

alleghaniensis -bestAende af de tidligere underar-

rer, at vi ikke kan fortaelle

precist, hvilken underart vi har
i hinden. medmindre vi kender
den preecise lokalitet, individet
er fundet pA. Dette skryldes den

temmelig store variation inden
for de underarter. vi normalt

Fig. 4. En Bairds rottesnog

i ty-

pisk kuilestilling, med ouerblik
ouer kuad der sker i terrariet hg
ude pd den anden side af terra-

rieruderne).
Nr. 6
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ter quadriuittata,
wi ll i amsi

deckerti,

og rossalle

n

i.

c Elafhe bairdi -den harvi allerede veret inde pA som en

veldefineret afgrenset selvstandig art, men den er med
i Burbrinks studie grundet
dens tidligere tilhorsforhold.

c Elafhe

.

obsoleta

-

bestAende

af de tidligere underarter obsoleta og lindheimeri.
Elalhe spiloides - bestiende

af

underarten

af

samme

navn.

Der hersker dog stor uenig-

hed om Burbrinks studie,

blandt andet pi grund af stadig
manglende klare definitioner af
disse arter, men ogsi pA grund

af manglende

materiale fra

navnlig overlapsomr6der mellem disse arter og tidligere underarter. De fleste holder derfor stadig fast i et konservativt
synspunkt og benytter de underartsnavne, der er alment
anerkendt. Det velger jeg ogsA
at gore i denne artikel, indtil

omridet udvikler de ofte en
til rustrod farve
mellem skellende, som giver denne form et yderst tiltalende udseende. Den har
orangerod

som navnet antyder

sin
staten
Texas, men findes ogsi uden
for denne stat i de tilstodende stater og endda i Mexico.
Den bliver sjeldent over 150
cm lang. Den er derudover
kendt i terrariekredse for at
vere den mest aggressive af
underarterne.
Pantherophis obsoletus quadriuittatus - gul rottesnog
Denne underart adskiller sig

hovedudbredelse

i

fra de ovrige ved typisk

at

vere gul til gulbrun med fire
tydelige brune lengdestriber. Der er dog en del variation inden for denne under-

art og deraf er udsprunget
underartsnavnene deckerti
og williamsi. Disse regnes
nu begge som synonymer.

Lengden er her ligeledes

flere data mitte foreligge til
klar definition af de pigel-

normalt op til 150 cm men
storre eksemplarer kendes.

dende arter.

Eksemplarer

Pantherofhis har derfor fem
underarter, som jeg her kort vil
definere (Schulz 1996, Schmidt

Keys bliver med deres 100

2000, Ernst

& Ernst 2003,

Schmidt 2004):
o Pantherofhis obsoletus obsoleIus - sort rottesnog
Denne underart har, som

navnet antyder, oftest sort
som grundfarve. l,engden
er normalt op til ca. 150 cm,
men stsrre eksemplarer kendes. Nominafformen er udbredt i det nordlige og nordostlige USA og

nir

endda lidt

ind i Canada.

o Pantherofhis obsoletus lindheimeri - Texas rottesnog
Texas rottesnogen er plettet i

grundmonster, oversiden er
gulbrun til gulgri med store,
sorte pletter. Specielt i hals174

fra

Florida

til

120 cm vasentligt mindre
end normalen. Den findes i
det sydostlige USA, med hovedforekomst i Florida. Den

har

i

modsatning ttl

rossal-

leni sorttunge.
Pantherophis obsoletws rossalleni - orange rottesnog

Orange til nesten rod er
grundfarven pA denne underart. Den er temmelig lig
den gule rottesnog i udseende under sin udvikling og
kan vere temmelig sver at

adskille fra denne

for

det

utrenede oje, del hjelper
derudover ikke, at der synes
at vare temmelig mange
blandingsdyr af de to underarter. Den kan have rygstriber som den gule, men disse

pi mange dyr nesten helt
udviskede og knap synlige.
Den bliver fra 120 til 180 cm
lang og findes kun i det sydlige Florida. Den har rod
tunge i modsretning til qwaer

driuittatus.

o Pantherofhis
ides

-

obsoletws spilo-

grh rottesnog

Denne underart er slankere

end de ovrige underarter.

Den har en gri grundfarve
som udgangspunkt og sort

omkredsede morkebrune
pletter pi ryggen. Denne underart holder stort set ungdyrsfarven hele sit liv i de
gribrune toner. Dette adskiller sig en del fra de ovrige
underarter, der ligeledes har
denne ungfarve men siden
farver ud. Den findes i det
sydlige USA fra Florida i ost
til Mississippi i vest. Den bliver typisk op til 145 cm lang.
Jeg har indtil videre haft fornojelsen af at holde de fire af
ovenstAende underarter. Jeg
har dog kun holdt ungdyr af tre

af dem og vil derfor her kun
komme ind pA hold og opdret
af den af underarterne, jeg hermed har haft held - nemlig den

grA rottesnog. Der var for ti ir
siden en rigtig god artikel om
hold og opdret af orange rottesnog, jeg her vil tillade mig at
henvise til (Plesner 1994).

ntherop h i s o bsoletu s
spiloides - gre rottesnog
Pa

Den gri rottesnog synes, efter
nominatformen, at vere den
mindst attraktive af de fem underarter at holde, miske grundet den knap sA farvestrilende
farvepragt.
Jeg anskaffede mig

et

i

forAret

fuldvoksent par af
denne underart fta en svensk

2003

bekendt. Snogene blev leveret i
hver deres pose. Den forste, jeg
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Abnede til, var hunnen. En fin,
voksen hun pi ca.120 cm, som
syntes at vere i god form. Hun

iret for lagt et kuld eg
hos min bekendte, si det hAbede jeg, at hun ogsi kunne
havde

gore hos mig. Den anden pose
derimod var noget af en overraskelse. Da jeg loftede den, troede jeg fsrst, at han mitte have
pakket en boa ned til mig: men
ud af posen kom den storste
amerikanske rottesnog, jeg nogensinde har hait mellem henderne. Hele 180 cm mAlte han
og si enormt drabeiig ud i forhold til den pludselig ganske
lille hun!
Jeg satte dyrene ind i et terrarium med mAlene 100 x 70 x

60 cm (laengde

x

dybde x

hojde). Indretningen bestod af
spAner og avispapir som bund'
lag, nogle skjul aJ grene og
korkbark og opvarmning via et
varmekabel i bunden og en 25

watt spot. Her fik de lov at
komme sig efter transporten.

Der gik ikke lenge, for jeg
provede at tilbyde dem lidt foder. Hunnen gik villigt til de op-

toede mus. Mus virkede temmelig smA til hannen, sA jeg
valgte at fodre ham med lidt
storre foderemner, navnlig rotter i en passende storrelse samt

voksne natalmus.

I starten af apnl mAned fik

jeg tilbudt en han mere, som
skulle vere yderst viril. Den

mAned fandt jeg ved et tilfelde

i

den kasse med spiner, jeg

havde sat ind

til dyrene, 7 ind-

torrede ag. Det var lidt af en
overraskelse, dajeg ikke havde
ventet eg allerede og ikke syntes, at hunnen havde set gravid
ud. Jeg endrede derfor hurtigt
pA indholdet i boksen, si det
blev mindre fugtafuisende,
dette gjorde jeg ved at blande
godt med ugodet sphagnum
med spAnerne.
Hunnen lagde allerede sidst i
juni/starten af juli et kuld mere

bestiende af samlet 14 eg,
heraf var de to darlige og blev
kasseret. Resten kom i rugemaskinen ved 27" C i en boks med

fugtig vermiculit. Den 13. august lagde hun det tredje kuld
bestiende af 8 fine ag. Disse
blev ligeledes placeret i rugemaskinen. Der li nu 20 fine eg
i maskinen og ventede pi at
klakke. De forste begyndte at
klekke den 17. august, og den
14. oktober klekkede det sidste aeg fra sidste kuld. Der var
ingen af eggene i maskinen,
der gik til, si det mA siges at

vere meget godt. Desverre var
de mange aglegninger for meget for hunnen, og hun kunne
ikke rigtig komme i gang efter
sit sidste kuld igen. Derfor tager jeg denne erfaring til mig

og vil fremover ved hold af
si vidt muligt

disse arter prove

at isolere hunnerne og kun lade

nir de er
at kunne klare

kobte jeg og satte den ind til

dem blive parret,

parret. Han var en mere lig

100%

hunnen i storrelse, sA det skul-

det.

le forhAbentligt gerne vere et
godt tegn. Han niede darligt
ind i terrariet , far han begyndte
at parre alt, hvad der kunne

krybe og kravle, nawlig den
store han syntes ikke at vare
sA begejstret over de hyppige
seksuelle tilnermelser fra den
lille han. Men noget mA der da

vere sket. I midten af
Nr. 6
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maj

i form til

Alle unger synes at vere
ganske sultne, og det gor det
absolut ikke sverere at fA s5danne smA dyr i gang, nir de
sarntidig har et temperament,
hvor de gerne hugger efter

ting, der kommer forbi dem.
Det mi siges at vere et sundt
tegn, som vi, som opdrattere,
kan benltte til at fi selv de mest

stedige dyr i gang med at spise
ved at tirre dem en smule. Jeg
fodrede ungerne med museun-

ger i den forste periode. Jeg
kan forsti pi dem, der siden
har anskaffet sig unger fra
dette kuld, at de vokser ganske
godt, si man kan jo hiibe, at der
om fA ir vil vere en del avlsdyr
fra dette omtalte opdra'l.

Pantherophis vulpinus
ravesnog

-

Denne art er, underligt nok,
den sjeldnest holdte af Pantherophis-arterne. Mig bekendt
har den kun vaeret behandlet
tidligere her i NHF-bladet (Mueller 1981). Dette er un-

en gang

derligt, da arten, grundet sin
temmelig nordlige udbredelse,
kunne vere yderst sprendende
at holde pi friland herhjemme,
i hvert fald i sommerperioden.

Derudover

er dens tempera-

ment efter min mening det

mest behagelige, man finder
hos en snog. Dens smukke farver burde ogsa vere med til at
sikre den en vid udbredelse i
hobbyen.

Revesnogen er opdelt i to
underarter. Den vestlige revesnog (Pantherophis uulpinus
uwlfinws) og den ostlige ravesnog (Pantkerophis uulpinus
Sloydil. Sidstnavnte regnes af
nogle taksonomer for at vrere

en selvstendig arl. men jeg
velger i denne artikel at holde
mig til, at den stadig blot er en
underart. futens indMder er
temmeiig variable i farverne,
der gir fra lysbrunlige til nasten gullige i grundfarve med

store chokoladebrune til morkebrune saddelpletter, og navnlig hos gloydi kan hovedet hos
fuldvoksne dyr blive nesten
helt orange (Ernst & Ernst
2003).

De to underarter er absolut
ikke nemme at adskille med det
175

Fig. 5. Den store han af Bairds rottesnog har bidt
territorialkampe.

sig fast

i nakken pd den mindre han wnder en affordrets

blotte oje; det krever ofte, at
,:ru'i4

man har eksemplarer af begge
arter for at kunne identificere
dem fra hinanden. Begge opnAr
en storrelse pA op til ca. 140 cm,
men gloydi synes at blive storre
og kraftigere end nominatfor-

men. Derudover

er den

ofte

mere kontrastrig i farven, hvorimod nominatformen kan vare
temmelig dystert farvet. Nominatformen har normalt 34 til52

,@:

P

brunlige saddelpletter pe ryggen der normalt spender over
3-4, sjeldent 5 rygskelsrekker, gloydi har til sammenligning normalt 28 nI I saddelpletter, der har en bredde pA 46 rygskelsrakker. Som det

Fig. 6. Portret afen unge afgrd
rottesnog.
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7.

Bg

af grd, rottesnog hort

for klrekning.
ses, er disse karakteristika tem-

melig overlappende, og man
mii nok sige, at en sikker iden-

tifikation krever, at man ken-

der sine dyrs

oprindelse
(Schulz 1996).
Den vestlige underart findes

i

den nordlige del af det centrale USA op mod den canadi-

ske grense. Den er her

ud-

bredt mere eller mindre over
hele omridet. Den ostlige underart derimod findes i et ve-

Fig. 8. De fuldaoksne ruuesnoge
ligger og nyder uarrnen fra
uarmelarnpen,.
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sentligt mindre omride uden
overlap til nominafformen. Den
findes i det nordlige Ohio og
den sydostlige del af Michigan i

i den sydlige del af
den canadiske stat Ontario

USA, samt

(Schulz 1996).

Det forste eksemplar, jeg
selv fik fat i, kobte jeg ved en
tilfeldighed af en svensker pi

et af NHF's salgsmoder i Koi efteriret 2000. Det

benha'sn

var efter sigende en han, men
jeg fik den aldrig testet, og det
viste sig siden, da den lagde eg
i 2003, at det nok snarere var en
hun. Snogen gik alene i lang tid
alene, men jeg fandt den meget
interessant, og min interesse
for at finde flere af samme art
var virkelig vakt, sA jeg kunne
prave at se, om jeg kunne op-

drette arten.

I

forhret

2002

fandt jeg pA en ffsk salgsside
en annonce fra en ffsk entusiast. Han havde tilfeldigvis en
enkelt voksen han giende, der
var fsdt i 1994 og havde en
lengde pA 130 cm. Han havde
desverre mistet sin hun tidligere, og da han ikke kunne fi
fat i flere, valgte han at selge
hannen. Han sendte snogen til
mig, si jeg nu ojensynligt havde to hanner. De blev installeret
i et terrarium pi 80 x 70 x 60
cm (det samme som Bairds
rottesnogene senere kom til at
bo i). Terrariet var indrettet

..'.

.,,,.'..,.,

:i'.
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der lidt igen med foden for i
labet af efteriret at tage godt

fra igen. Foden bestiir af
voksne, optoede mus.
I lobet af sensommeren fik
jeg kontakt til endnu en tysker,
som havde en trio (1 han og 2
hunner) til salg, bestiende afet
fuldvoksent par og et ungdyr
fra 1999. Vi blev enige om, at
jeg skulle kobe disse afham pA
messen i Hamm i efterAret
2002.Davi nermede os, mistede han desvarre hannen, som
igennem noget tid ikke rigtig
havde villet spise. Dette var
temmelig ergerligt, men jeg

tenkte, at det nok gik alligevel,
da jeg jo regnede med, at jeg
havde to hanner giende i forvejen. Jeg hibede derfor efter
messen at have 2,2 dyr, je9
kunne dvale og se have i hvert
fald en hun, der var klar til avl
om forAret. Men min bestand
udgjordes altsi af 1,3 - dvs. 1

han og 3 hunner.
Efter samrid med Soe Pedersen, der tidligere har holdt og
opdrattet denne art, valgte jeg
at folge hans rAd og dvale dyrene godt og lenge. Dette giorde
jeg ved at isolere dyrene i hver
deres kasse, som efter en nedtrapning blev placeret i koleskabet ved 5' C. Her fik de lov
at sti i ca. 4 mAneder med regelmessig kontrol ca. en gang

om ugen. De synes at vere

med et stort vandfad, nogle
korkrar, som slangerne kunne
skjule sig i, en boks med en

temmelig kulderesistente, og
den kolde temperatur slnes at
vere nodvendig, da de ved blot

blanding af let fuetrg sphagnum
og spAner, samt sp6ner som
bundlag. Derudover var der en
spotpere phZlwatt i terrariet.
Der synes at vere stor forskel pi deres ivrighed i fodeoptagelse. I lsbel af forAret umid-

10" C stadig er temmelig aktive.
Soe foreslog, atjeg efter dvalen
isolerede hannerne i hvert de-

delbart efter dvalen spiser de
temmelig meget. Om sommeren er det som om, de synes,
der bliver for varmt, og de hol178

res bur og lod hunnerne gi
sammen. Jeg satte derfor hunnerne ind i deres terrarium og
begyndte, da de var klaq at

fodre dem godt og grundigt.
"fl4nns1ns,. gik i hver deres

boks og blev fodret endnu kraftigere. Da de havde skiftet ham,

fik de lov at gi isoleret, og da
hunnerne havde skiftet ham,
blev de taget fra og delt mellem
de to hanner. Dette skulle efter

Soes erfaring siimulere hannerne yderligere til parring, og
de blev derfor introduceret til
hunnerne den 12. april.
Jeg sA desverre ikke selv
parringerne, men den 21. maj

begyndte den fzrste hun at
legge aeg. Hun var ferdig dagen efter og havde lagt hele 13

eg. Den 27. mi1 lagde den
neste hun 9 ag, og den sidste

hun, som var den, jeg oprinde-

lig havde kobt som en han,

lagde den 28. maj 4 fine eg og
dode to dage efter, da hun ikke
kunne komme af med de sidste
fem eg.
Af de i alt 31 eg klekkede 21
unger. De blev udruget i to forskellige kasser, begge med

gennemvedet vermiculit, som
eggene var lagt ned i. Den ene
boks var sat i en Hatchmaker
rugemaskine ved 27" C. Her

klakkede €ggene efter

3G41

dage. Den anden boks blev pla-

ceret i mit soveverelse ved
rumtemperatur, hvilket hos

mig i den periode vil sige 24" C
+,/- nogle grader alt efter rum-

mets generelle opvarmning.
Her klekkede eggene fuldt ud

lige sA fint, men efter noget
langere tid, nemlig 50-52 dage.
De 21 unger viste sig atvere 7
hanner og 14 hunner. Procentvis var fordelingen af hanner og
hunner lige stor ved begge ud-

rugningsmetoder.

Revesnogeunger er som P
bairdi-ungerne fra starten grilige med saddelpletter. Dette
bliver forst med alderen til de
smukke farver, foreldredyrene
har. Alle ungerne spiste fra
starten fint museunger og voksede godt og roligt. Ud fra de
informationer, jeg har fra de nuverende ejere, synes de at fun-
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gere ganske godt og er efterhinden ved at vare rimelig
store.
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P. aulPinus.

young age they were not hibernated during the winter 2003/2004.
Next spring they were transferred
to a larger terrarium, 100 x 70 x 55
cm with temperatures ranging between 2G35' C. Courtship and mating started very soon. The youngest female deposited 5 eggs on 15
May, however, the female failed to
deliver 3 eggs due to egg binding
and died. The 5 eggs hatched suc-

cessfully after 69-71 days. The
hatchlings were 30-35 cm long and
readily accepted food.
In the spring 2003 one adult
pair of P obsoletus spiloides was
acquired, the male being extremely

big with a total length of 180 cm.
Their terrarium had the following
dimensions: 100 x 70 x 60 cm. Yet
another male was added to the
group in early April and immediately started mating the female. In mid
May 7 dried eggs were found.
Another clutch of 14 eggs was produced in late June to early July and
was incubated at27' C.12 hatched,

starting on 17 August. A third
clutch of 8 eggs was deposited on
13

August and they all hatched suc-
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Fig. 9. Den forste

r@I)esnog

legger wg.

they appear to be too active at 10'
C. On 12 April the males were introduced to the females. On 2L-22
May one female laid 13 eggs, the
next one laid 9 eggs on 27 May and

on 28 May the third female laid 4
eggs whereas she failed to deliver
another 5 eggs which caused her
death.

Out of a total of 31 eggs, 21
hatched successfully (yielding 7
cessfully, the last one on 14 OctoA11 20 young thrived very we1l.
However, it proved too stressful to
the female to produce three ciutches during one season.
ber.

males and 14 females). One group
after 36-41 days at 27" C, another
group after 50-52 days at approx.
24" C. Nl young ate and grew very
well.

From the autumn 2000 through
the autumn 2002 the author bought
1.3 P uul\inus. In 2002/2003 Ihey
were exposed to 4 month hibernation in separate boxes at 5' C as

Fig. 10. En nyklukket r@uesnogeunge, stadig fedtet af slimet fra egget
180
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Fig. 11. Endnu en nyhlukket rreaesnlg. Som det
houedtegningerne pd disse, og det

ses i

kan i kuert fald

forhold til det andet billede,er der tydelig forskel pa
tid bruges sonc identifikation.

det forste lange stykke

J
Fig. 12. En ruuesnog ser dagens lys
Nr. 5

r 2004
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