
Gondozás

Szelíd kígyó, de érzékeny a stresszre! Nagyon ritkán harap. Jellegzetes védekezési módja, 
hogy  ha sarokba szorítják, labdává gömbölyödik, fejét és farkát gyűrűi közé rejtve. Ekkor 
akár görgetni is lehet, innen angol neve, Ball python.

Csak akkor nyúljunk hozzá, ha feltétlenül muszáj, mert visszaöklendezheti a zsákmányát!

Ha az állattal  való foglakozás  után mindig alaposan mossunk kezet! A hüllők hordozói lehetnek a 
szalmonellának, ami rá nézve nem, de számunkra veszélyes.

Hosszabb szállításkor  jól  jön egy jókora,  csak félig zárt  hűtőtáska.  Télen az  akkukat  meleg vízzel 
töltsük meg (ne forróval!), és tegyük a táska aljára. Erre jön egy törölköző (úgy, hogy az állat ne tudja 
félrekotorni), majd a teknős. Nyári melegben hideg vízzel töltsük meg az akkukat.

Ha bármi rendelleneset észlelünk, kérjük állatorvos segítségét!

Teendők
Naponta:
Friss ivóvíz, hőmérséklet és páratartalom ellenőrzése; ürülék, szilárd vizelet és levedlett bőr 
eltávolítása; a kígyó ellenőrzése (sérülés, viselkedés); 2-3 naponta vízzel permetezni

Hetente:
Takarítás: elszáradt növényi részek lecsippentése, az üvegfalakat nedves rongyal letörölgetni

Három havonta:
Súly és páncélhossz mérés (becslés), az aljzat teljes cseréje. Ha kell, a tisztításkor óvatosan 
tegyük az állatot egy dobozba. Az akvárium falait töröljük át enyhén ecetes vattával, és utána 
alaposan öblítsük le. A köveket pucoljuk meg körömkefével, majd töltsük fel az akváriumot 
friss vízzel.

Teleltetésre semmi szükség!
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KIRÁLYPITON
Python regius

Nyugat  és  Közép-Afrika  szavannái  és  ligetes  területei,  a  Szahara  déli  pereme  mentén, 
Szenegáltól  Szudánig. A talajon vagy a fák alsó régióiban vadászik. Kis termetű,  éjszaka 
aktív óriáskígyó. Sok helyen bőréért vadászzák, és pár afrikai törzs a fogyasztja a húsát. A 
királypitonra a CITES II. kategória szabályozásai érvényesek.
Az óriáskígyók családjába (Boidae) tartozik. Mintázata látványos, barnás-feketés alapszínen 
sárgás  ovális  foltokkal.  A tenyésztők  számos  új  színváltozatot  is  létrehoztak.  Viszonylag 
egyszerű tartása miatt nagyon népszerű, de kezdő terraristáknak nem ajánlott.
Nappal  általában  emlősök  földalatti  üregeiben  pihen,  és  éjszaka  jár  vadászni,  főleg 
rágcsálókra. Éjszakai életmódja miatt a látása gyenge, s inkább az állkapcsa mentén sorakozó 
hőérzékelő szerv vezeti nyomra.
A hideg  időszakot  üregekben  tölti,  s  ekkor,  december  táján  rakja  le  tojásait,  amiket  2-3 
hónapig agresszívan védelmez. Köréjük tekeredik, és összeszorítja majd ellazítja izmait, s az 
így leadott hővel segíti a kicsik fejlődését. Ebben az időszakban nem táplálkozik.

Fiú vagy lány?
Kis anális karmok. Az állat nemét csak szondázással lehet teljes biztonsággal megállapítani.

Egyedül, párban vagy csapatban?
Külön-külön tartsuk. Nagy növényevő gyíkkal (pl. leguán) jól megfér, ha elég tágas a kifutó.

Mekkorára nő? Meddig él?
A királypiton 90-180 cm hosszúra is megnőhet, és elélhet akár a 20-30 évig is.
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Terrárium királypitonnak

Mekkora és milyen?

A terrárium legyen minimum 120x60x60 cm-esen. Jól szellőző legyen kétoldalt sűrű rácsos 
résszel, és ha lehet, oldalt nyíljon az ajtó, ne felülről, mert az sokkal fenyegetőbb az állat 
számára.
Az aljzat  tőzeggel  kevert  virágföld legyen,  inkább száraz,  mint  nedves.  Rakjunk be neki 
vaskos mászóágakat. Ez a kígyó a természetben nappal üreglakó emlősök járataiba bújik és 
éjszaka innen indul vadászni. Ezért biztosítsunk neki olyan búvóhelyet, amibe felülről tud 
bekúszni. 
Növényzetet  is  telepíthetünk  (főleg  kúszónövényeket,  fikuszt,  filodendront),  de  csak 
cseréppel együtt, hogy könnyen kivehessük, ha kell. Ne legyen túl dús a növényzet, hogy az 
állatnak maradjon elég mozgástere.
Szükséges egy napozókő, pl. egy méretes lapos szikla. Egy szélesebb tálban mindig legyen 
előtte ivóvíz. A tál elég nagy legyen ahhoz, hogy ha akar, belefeküdhessen – ezt gyakran 
teszik. A vize legyen minden tiszta, ha bekoszolódik azonnal cseréljük le! A kígyók érzékeny 
állatok, a vízben bomló ürülék könnyen megbetegítheti (amellett, hogy gusztustalan is)! A 
terrárium álljon huzatmentes helyen, ahol nincs nagy jövés-menés és kicsi a hőingás.

Hőmérséklet, világítás

A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért a világítás és a fűtés létfontosságú. A hüllők 
a napfény három összetevőjét hasznosítják: az UV-A és UV-B sugárzást, az infra sugárzást 
vagyis  a sugarak által leadott hőt. Ezek a sugarak felelnek az egészséges csontokért  és a 
páncél képződéséhez szükséges D3 vitamin aktivizálásáért, testük ezek segítségével építi be 
az élelemmel felvett tápanyagokat.
A helyes étrend és a napfény hiánya csontképződési és emésztési zavarokat és deformációkat 
okoz,  súlyos  esetben  halállal  végződik.  A  nagy  hőmérsékletingadozás  életveszélyes 
megfázáshoz és tüdőgyulladáshoz vezet.
A hőmérséklet legyen 27°C, a napozólámpa alatt 35°C. Éjjel talajfűtéssel 20-25°C szükséges. 
A levegő páratartalma 70-80% legyen, a melegítőlámpa alatt szárazabb. 2-3 naponta vízzel 
permetezzük a terráriumot, esőt utánozva.
A hőmérséklet biztosításához szükséges egy talajfűtő, egy hőmérő, és egy hüllőknek készült 
lámpa* és egy sima spotlámpa (vagy egy hüllőknek való napozólámpa, ami hőt is és UV 
fényt is lead), amit a napozórészre irányítunk. A melegedő kő túlhevülhet és megégetheti az 
állatot, ezért az nem ajánlott. A terráriumot sose tegyük közvetlenül a napra!

* állatboltban és internetes áruházban beszerezhetők hüllőknek tervezett fényforrások, pl.: Exo-Terra Repti Glo, Sun 
Glo Spot, Heat glo infrared, Sera Terra UV, stb.

Etetés

A királypiton, mint minden kígyó,  RAGADOZÓ.  A természetben rágcsálokat eszik, ezért 
fogságban is ugyanígy kell táplálni.

Étrend: kizárólag rágcsálókat eszik (pl. ugróegér), a kicsiknek szopós patkány, szopós egér

Etetés gyakorisága: a kicsiket  heti  2-3szor,  a felnőtteket heti  egyszer  elegendő etetni.  Az 
ennivaló ne legyen piszkos és permettel, rovarölővel szennyezett!!


