
~ERZORGINGSSTAAT PYTHON REGIUS/ 
CARESHEET PYTHON REGIUS • 
Slangen voor beginners: 
1 Zijn niet giftig 
2 Zijn gemakkelijk te hanteren 
3 Zijn nauwelijks gevoelig voor stress 
4 Zijn goede eters 
5 Eten gemakkelijk aan te schaffen 

(of zelf te kweken) prooidieren 
6 Stellen beperkte eisen aan de behuizing 
7 Stellen beperkte eisen aan klimatologische omstan

digheden 
8 Zijn zonder veel moeite tot paring aan te zetten 
9 Zijn relatief gemakkelijk groot te brengen 

Snakes for beginners: 
1 Are not venomous 
2 Are easy to handle 
3 Are hardly sensitive to stress 
4 Are good eaters 
5 Easily eat bought ( or self bred) prey 
6 Require limited needs for their housing 
7 Require limited needs for climate & conditions 
8 Are easy to start breeding 
9 Are relatively easy to bring to adulthood 

Python regius 
Photo: Atty Beening 
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Python regius 
LDhïnse naam Python regius 
Nederlandse naam Koningspython -
Maximaal formaat Man: 1.3m, Vrouw: 1.5m 
Woonomgeving Beboste savannen en droge bossen in Midden- en West-Afrika 
Afmeting terrorium l D0x50x60cm voor een poortje 
Inrichting terrarium Goede schu~plaots is belangrijk (bïivoorbeeld een omgekeerde bloempot); ver-

der moet er een grote platte waterschaal aanwezig zijn; kkmgelegenheid is niet 
noodzakelijk 

Min. max. dagtemperatuur 'C 28-33 
Min. max.nachttemperatuur 0( 23-26 
Luchtvochtigheid 70% -
Prooidieren Muizen, ratten, hamsters en veehepelmuizen 
Voedingsfrequentie ~nnen hebben genoeg aan één prooi in de drie weken; vrouwen en jonge 

dieren kunnen beter een maal per week een maaltï~ krijgen 
Wanneer geslachtsnïp7 Mannen na 2,5 jaar, vrouwen vanaf 3,5 jaar 
Paringsstimulans Verschillend; vaak wordt succes geboekt met een korte winterrust bij huiskamer-

temperatuur. Hierna worden de dieren opgewarmd en kan er extra worden 
gesproeid. 

Draagtï~ Ca. 4,5 maand 
Berleggend of eierlevendbarend Berleggend 

~ ontal jongen per worp & worden meestal tussen de 4 en l O eieren gelegd (gemiddeld 6) 
Voorzieningen ten behoeve van & moet een goede schuilplaats aanwezig ZJÏn en daar moet een ~ 
het eieren leggen peratuur heersen van 31 graden. De luchtvochtigheid moel maximaal Zijn, maar 

de bodem moet redelijk droog ZJin 
Uitbroeden van eieren In LICHT vochtig vermiculiet op 31 graden in de broedstoof - --- -

OpkwekN van folgen 
Individueel houden? Ja de eerste weken wel, daarna goed te houden in kleine groepen (3-4 stuks) 
Afmeting terrarium Pasgeboren dieren in kleine bakjes (20x l 5x l 0cm) 

Inrichting terrarium Pasgeboren dieren zeer vochtig en steriel houden, na enkele weken kunnen ze 
onder de zelfde condities gehouden worden als de ouderdieren 

Min. max. dagtemperatuur 0
( 26-29 

Min. max.nachttemperatuur 0
( 23-25 

--"GÏchtvochtigheid In het begin maximaal, later gewoon 70% -
Prooidieren Kleine funy muizen later springers 

(sommige jongen hebben een voorkeur voor babyratten) 
Ingevuld door Wouter Kok 
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Python reglus 
Scientific name Python ragius 
Engt1Sh name 

>--
Royal Python/ Ball Python 

Maximum size Ma les: 1.3 m, f emales: 1.5 meters 
Distributian Middle and Western Africa 
Habitat Bushed Sovonnah and dry forests 
Terrarium size 1 00x50x60 for one pair 
Terrarium decoratiom A good hiding place is important (for irlSfance a Rowerpot turned upside down). 

A large Rat water bowl should also be present. dimbing material isn't necessary. 
Min. Max. daytime temperature 0

( 28-33 
Min. max. nighttime temperature oC 23-26 
Humidity 70% 
Prey Mice, rats , hamsters and muhinipplemice -Feeding Frequency Males can be f ed once every three weeks, females and juveniles should be fed 

about every week. 
Sexual maturity Males at the age of 2,5, females at the age of 3,5 years 
Mating Stimulation Differs, Success hos been made by cooling the animak to room temperature. 

Aft er this, they' re wanned up again, extra misting can now also take place. 
Gestation Period Approximatefy 4,5 months 
Egg-laying or tive baring Egg loying 
Number of eggs per clutch Usualfy 4 to 10 eggs are luid. (6 on average) 
Provisiom to meet conditions A good hiding place should be availoble in which the temperature should be 
necessary for egg-laying about 31 dagrees Celsius. Humidity should be at its moximum, though the soil 

should be rather dry. 
lncubation af eggs In LIGHT moist verrniculite at 31 "( in an incubator. 

RalsiN of YOIIIII 
Keep individualfy? Yes, at least f or the first few weeks. After that they can be kept in small groups 

(3-4 animak ) 
Terrarium requirements New-boITIS in small enclosures (20x 15x 10 cm) 
Terrarium conditiom Keep new-boIT1S very maist and sterile, after a few weeks they can be kept under 

the soma conörtiom as their parents. 
Min. Max. daytime temperature •c 26-29 
Min. max. nighttime temperature oC 23-25 
Humidity Maxima! in the beginning, after a while going to the normal 70% 
Prey items Small fuzzy mice, hoppers loter (some new-boITIS prefer baby rats) 

Rlled in by Wouter Kale 
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