
KUNINGASPYTON
Python regius

Engl. Ball Python / Royal Python

Terraario 

Aikuiselle sopiva terraarion minimikoko on esim. 80 x 40 x 40, mutta isompikin 
saa olla. Pohjan pinta-ala on korkeutta tärkeämpi. Liian iso terraario saattaa 
kuitenkin aiheuttaa stressiä ja sitä kautta syömättömyyttä, joten piilopaikoista 
kannattaa huolehtia, jotta käärme tuntee olonsa turvalliseksi. Poikaset asutetaan
pienempiin bokseihin, kuten esimerkiksi 30 litran Smart store-laatikoihin. 
Terraariossa pitää olla vähintään iso juoma-astia, jonne käärme halutessaan 
mahtuu kokonaan, kaksi piilopaikkaa, viileässä ja lämpimässä päässä omansa.
Pohjamateriaaliksi sopii mikä tahansa tuote, joka ei pölyä, kuten eläinkaupan 
kuorihakkeet tai vaikkapa sanomalehti. Hyvä ilmanvaihto on myös tärkeää.

 Lämpötila, kosteus ja valaistus 

Terraariossa tulee olla sekä lammin että viileä pää. Lämmitys hoidetaan siihen 
tarkoitetulla lämpömatolla tai -kaapelilla, joka asetetaan terran pohjaan 
ulkopuolelle. Sen tulee peittää noin neljännesosa pohjan pinta-alasta. 
Kuningaspyton tarvitsee lämmittelyyn lähteen, joka tulee alapuolelta.Älä käytä 
lämpökiviä! Lämmittelypaikalla sopiva astemäärä on 32-35, yleislämpötila 27-
29 °C. Yöksi lämpötila saa laskea 23-25 asteeseen. 

 

Kuningaspytonille ilmankosteudeksi riittää 50-60 %. Yleensä tarpeeksi iso 
vesikippo tuottaa sopivan kosteusprosentin, mutta nahanluonnin yhteydessä 
sekä talvella, jolloin ilma on kuivempaa, on terraariota hyvä sumutella kevyesti 



silloin tällöin. Lisäkosteutta tuomaan terraan voi laittaa myös ns. Wetboxin, 
johon käy mikä tahansa muovinen rasia, jonne käärme mahtuu kokonaan. 
Boksiin laitetaan kosteaa turvetta, sammalta tai vermikuliittia.

Kuningaspytonit ovat yöeläjiä, eivätkä tarvitse erityistä valaistusta. Päivänvalo 
riittää. Vuorokausirytmi on kuitenkin tärkeää, joten päivällä on hyvä olla edes 
hiukan valaistusta ja yöllä pimeää.

 

 Ruokinta 

Kuningaspytonit syövät luonnossa pieniä nisäkkäitä ja lintuja. Vankeudessa 
eläville syötetään pääasiassa pakastettuja hiiriä ja rottia, jotka luonnollisesti 
sulatetaan ennen ruuan tarjoamista. Sopiva ruokaeläimen koko on noin 10 % 
käärmeen painosta. Esimerkiksi kilon painoiselle pytonille on hyvä antaa 100-
150 g rottaa. Poikaset ruokitaan 5-7 päivän välein ja aikuiset pari kertaa 
kuukaudessa. Ruokintaväli riippuu myös ruokaeläimen koosta.

Kuningaspytoneilla on ikävä maine huonosti syövinä paastoilijoina, mutta 
useimmiten paastoilu johtuu joko liian avarasta terraariosta tai vääränlaisista 
olosuhteista.  

Sukukypsät yksilöt saattavat myös paastota usein talvisin lisääntymiskaudella, 
lisäksi tuleva nahanluonti, muutosta tai liiallisesta käsittelystä johtuva stressi 
saattaa aiheuttaa syömättömyyttä. Raskaana olevat naaraat myös usein 
kieltäytyvät ruuasta.

 

 Käsittely 

Liiallista käsittelyä tulee välttää. Kuningaspytonit ovat luonteeltaan ujoja, eivätkä
nauti turhasta käsittelystä. Käärmettä täytyy kuitenkin käsitellä aika ajoin ja itse 
tarkistan aina nahanluontien jälkeen että vanhaa nahkaa ei ole jäänyt 
minnekään. Punnitsen myös noin kerran kuukaudessa käärmeet ja siivoan boksit
aina kun siivottavaa tulee. Muuten käärmeet saavat olla omassa rauhassaan.
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