
CARESHEET  
KONINGSPYTHON  
(PYTHON REGIUS)
De koningspython (Python regius) is een klein blijvende 
python soort die bekend staat vanwege zijn rustige 
karakter. Veel beginnende houders zijn ook met deze 
soort begonnen vanwege hun rustige karakter. 
Maar ze staan ook bekend met hun stressgevoeligheid. 
De Koningspython heeft en vrij massieve bouw en als die 
zich bedreigd voelt rolt die zich op als een bal vandaar de 
bijnaam “Ball Python” in het Engels. Deze soort zal ook 
niet snel bijten. Ze komen voor in diverse kleurslagen/
tekeningen.  
 
Gedrag 
De koningspython is een schemer- en nachtactief dier 
dat voornamelijk leeft in bossen. De dieren houden zich 
meestal schuil in holen die zo klein en zo donker mogelijk 
zijn. Ze worden in de schemering actief, en gaan dan op 
zoek naar een prooi.  
 
Grote
De grote van deze soort is 1,50 meter maar er zijn soms uitzonderingen bekend dat ze 1.80 
meter lang kunnen worden. 

Herkomst 
Hun natuurlijk gebied strekt zich bijna helemaal door de breedte van Afrika. Net onder de 
Sahara van Senegal tot in Luanda. 

Habitat
Ze komen voor in de drogere grasvlakten en de tropische regenwouden. Ook zul je deze 
soort veel vinden in verlaten termietenheuvels. Dit is tevens een van hun favorieten 
schuilplaatsen. Hier voelen ze zich dan ook veilig en er heerst een constante temperatuur en 
luchtvochtigheid (30 graden en 80-100% luchtvochtigheid). 

Verzorging 
Deze soort is qua verzorging zeer makkelijk te houden mits je alles goed voor elkaar hebt. 
Zoals hierboven beschreven staat verlangen ze zeer veel naar schuilplaatsen zodat ze zich 
veilig voelen. Ook is van belang dat je de temperatuur en luchtvochtigheid goed naboots 
zodat hij zich prettig voelt in zijn omgeving.  
 



Huisvesting 
Terrarium voor een volwassen soort moet 
je denken aan 80 a 100x50x50 (mannen) 
dames 120x50x50. Mocht je met een nakweek 
beginnen moet je denken aan een 60x50x50. 
(Let op deze dieren leven solitair dus kan je niet 
samenhuisvesten). Je zorgt voor een warme en 
koude kant dit kan je regelen door een warmte/
keramische lamp te gebruiken of een warmtemat 
die aangesloten is op een thermostaat.
 Mocht de kamertemperatuur laag zijn in de woning 
is een mat en een keramische lamp aan te raden. 
Temperatuur warme kant ligt rond de 32 graden de 
koude kant 27 graden (niet lager). De luchtvochtigheid 60%-75%. Je kan wat takken of stukken 
kurk in je terrarium plaatsen (niet te hoog want ze zijn zeer lomp) en wat beplanting (nep) 
zodat mooi aangekleed wordt. Ondergrond kan je kiezen voor een mengeling van bark en 
cocohusk/forest floor. Op de foto hierboven heb je een voorbeeld van een terrarium van een 
volwassen koningspython. 

Voeding 
De koningspython staat bekend om zijn kieskeurigheid qua voedsel. Maar over het algemeen 
kan je muizen en ratten voeren. Jonge dieren kan je muizen geven en naarmate ze groter 
worden kan je overstappen op ratten. De maat van voedsel is gebaseerd op 10 a 15% van 
het lichaamsgewicht van de slang. Je zou ook nog veeltepelmuizen kunnen doen als hun 
dieet maar deze zijn zeer moeilijk aan te komen. Daarom houden we ook aan om bij muizen 
en ratten te blijven als hoofdvoedsel. Het kan voorkomen dat die weigert dit is een veel 
voorkomend probleem maar geef het diertje dan even rust en probeer een andere keer 
nogmaals eten aan te bieden. Soms kan het voorkomen dat de temperatuur of omgeving nog 
teveel stress geeft aan de slang.

Ben je na het lezen van deze caresheet 
geïnteresseerd geraakt in de Koningspython? 
Maar heb je nog vragen? Stel ze dan gerust via onze 
website of mail ons naar info@reptilestwente.nl. 
Volg onze pagina om op te hoogte te blijven van ons 
aanbod en nieuws. 


