
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÝTUS 8 
 

Chameleoni jsou 
samotářská zvířata. 

NE! 
Chameleoni jsou 

vysoce společenská 
zvířata, která své 
sociální interakce 

vykonávají  
na dálku. 
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Noční podmínky nejsou 
pro chameleony 

důležité. 

NE! 
Noční podmínky  

jsou pro chameleony 
stejně důležité  

jako podmínky denní. 
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MÝTUS 3 
 

Furcifer pardalis  
je pouze jeden druh. 

NE! 
Furcifer pardalis  

je superdruh skládající 
se ze 4-11 

samostatných entit  
na úrovni druhu  
nebo poddruhu. 
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MÝTUS 7 
 

Chameleoni mění 
barvu podle prostředí, 

aby byli neviditelní. 

NE! 
Naopak, chameleoni 

tuto schopnost 
používají, aby se stali 
ještě viditelnějšími než 

obvykle. 
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MÝTUS 6 
 

Chameleoni používají 
přilbu pro ukládání 

zásoby vody, aby měli 
rezervu v době její 

omezené dostupnosti 
nebo nedostatku. 

NE! 
Chameleoni přilbu 
žádným způsobem 
ke skladování vody 

nepoužívají. 
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MÝTUS 12 
 

Chameleoni při svleku 
potřebují zvýšenou 

vlhkost.  

NE!  
Chameleoni se  

svlékají nasucho. 
Vysoká vlhkost 

při svleku 
dělá chameleonům 

problémy. 
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MÝTUS 1 
 

Chameleoni mají 
extrémně krátký život. 

NE! 
Chameleoni žijí dlouho! 
Když jim to dovolíme… 
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MÝTUS 11 
 

Chameleoni se 
nemohou přežrat, 
přepít a přehřát, 

protože vědí, co je pro 
ně nejlepší. 

NE! 
Chameleoni se snadno 

přežerou, přepijí  
i přehřejí… 
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MÝTUS 5 
 

Krmení volně žijícím 
hmyzem je rizikové, 

protože je plný 
parazitů, kteří mohou 
chameleony zamořit. 

NE! 
Takové riziko prakticky 

neexistuje.  
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MÝTUS 9 
 

Dobře hydratovaný 
chameleon má moč 

úplně bílou... 

NE! 
U zdravých a dobře 

hydratovaných 
chameleonů tvoří 

viditelná oranžová sůl 
kyseliny močové  
15 až 50 procent! 

 

VÍCE ČTI ZDE 

MÝTUS 10 
 

Chameleon jemenský 
obývá pouští oblasti 
s horkým a suchým 

podnebím. 

NE! 
Chameleon jemenský 
obývá vysokohorská 

údolí okolo 2000 metrů 
nad mořem s mírným 

podnebím. 
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MÝTUS 13 
 

Chameleonům 
prospívá koupání, 

přímé rosení, 
sprchování, stříkání 

vody. 

NE! 
Uvedené postupy jsou 
nesmyslné, stresující  

a škodlivé.  
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MÝTUS 4 
 

Chameleoni mívají na 
břiše jizvu způsobenou 

zraněním. 

NE! 
Jedná se o umbilicus, 
pupeční jizvu (pupík). 
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