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                    Mjölksnokar/ Kungssnokar 
Släkte: Lampropeltis 

Längd: 40 – 200cm. (120 – 150cm vanligast) 

Föda: Möss, amfibier, kyckling (kan äta kallblodigt) 

Livslängd: I fångenskap >20år 

Temperatur: ca 28 grader dagtid och något kallare nattetid. Något varmare solplats. 

 

Mjölksnokar och kungssnokar (Lampropeltis) uppskattas av många på grund av de många 

färgvariationer som finns inom släktet. Det finns varianter som är svart/vita, helt svarta, 

röd/svart/vita, svart/gula mm…  

Dessa snokar är helt giftfria. De har inga huggtänder utan bara små rasp för att hålla fast 

bytet medan de kramar ihjäl bytet. En mjölk- eller kungssnok blir aldrig så pass stor att den 

kan medföra någon allvarlig fysisk skada på en människa.  

Mjölksnoken och kungssnoken är dessutom väldigt lätta djur att hålla och är mycket bra 

nybörjarormar. 

 

Terrariumet: 
Terrariumet ska vara lika långt som ormen själv. Ett bark-substrat är att rekommendera som 

bottenmaterial. Sand bör undvikas då det lätt blir bakterier i sanden som kan göra din orm 

sjuk. Det ska finnas tillgång till ett vattenbad och färskt vatten hela tiden. Ormen ska även ha 

någonstans att gömma sig.  

Kungssnoken och mjölksnoken lever i berg och på stäpp och klättrar inte i träd. Det är dock 

trevligt att ge ormarna några grenar eller rötter att klättra omkring på inne i terrariumet. 

                

En solplats ska även finnas tillgänglig eftersom ormar är växelvarma. 

Ett par gånger per år bör du städa ur terrariumet totalt och torka rent för att undvika 

kvalster och dålig lukt. 

Fukta terrariumet då och då med en ”dusch-flaska”. 

 

Ömsning:    Bild: Lampropeltis pyromelana 
När ormarna växer så ömsar de skin. Du kan 

lätt se när din orm går in i en ömsning då 

ormen blir mjölkaktig över hela kroppen och 

även i ögonen. Efter någon dag försvinner 

detta och ormen blir fin i färgen igen, dagen 

därefter brukar ormen ömsa skin.  

När en orm ömsar skin bildas det en vätska 

mellan det nya och gamla skinnet. Om man tar 

på ormen för mycket när den ligger i öms kan 

man skada det gamla skinnet så att denna 

vätska torkar. Detta kan medföra problem för 

ormen när den ska krypa ut ur det gamla 

skinnet. Det är därför att rekommendera att 

inte hantera ormen under öms.  
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Matning: 
Mjölksnokar och kungssnokar kan äta kallblodigt. Det betyder att de även kan äta andra 

ormar. Vi rekommenderar att bara ha en orm i ett terrarium om du inte har planerat att para 

dina ormar. När du matar din orm bör du plocka ut den i en separat låda, dels för hygien och 

dels för att den inte ska vänja sig att få mat inne i 

terrariumet och stå och tigga vid rutan. Om du 

har flera ormar är det dessutom viktigt att de inte 

kan råka få tag på samma byte då de kan börja 

äta upp varandra, om man har otur.  

Det är viktigt att mata din orm med tillräckligt 

stora byten så huvudet växer med kroppen. Om 

din orm får för små byten kan huvudet bli för lite. 

Dessutom kan ormen få näringsbrist.  

Du får inte häller mata din orm för tätt då den 

måste få tid att smälta en måltid i taget. Hur ofta 

ormen ska ha mat skiljer sig med åldern.  
                       Bild: Lampropeltis getula californiae 

 

    

Dvala: 
Mjölksnokar och kungssnokar vill gärna ha en vinterdvala på 3 månader. Detta är inget 

måste men ormen föredrar om den får sin dvala. Planerar du att para dina ormar är det 

extra viktigt. Om du inte dvalar din orm kommer den förmodligen komma in i en period då 

den matvägrar. Detta är oftast ingen fara, din orm klarar flera månader utan mat. Ska du 

dvala ormen bör du ge den extra mycket mat för att den ska bygga upp ett bra hull inför 

dvalan. Sedan fastar du ormen några veckor så den inte har någon mat kvar i magen.  

När ormen är redo kyler du sakta ned den till 9 – 16 grader. Dricksvatten måste finnas 

tillgängligt under hela dvalan.  

 


