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VÝHODY: 
Rostliny poskytují úkryt proti 
nepříznivému počasí, zejména 
proti větru a dešti. Chameleoni 
obecně nemají rádi silně větrná 
místa, až hystericky se vyhýbají 
přímému kontaktu s deštěm. 
 

RIZIKA: 
Příliš nekrytá místa vystavují 

chameleony dešti a větru. 

POSKYTUJÍ 

ÚKRYT 

FUNKCE ŽIVÝCH ROSTLIN 

   OBECNÉ 
DOPORUČENÍ 

   Prostředí v zajetí by mělo 
  napodobovat a simulovat 
 aspekty přírodního prostředí 
   tak věrně a smysluplně,  

        jak je to možné. 

NIC NEMŮŽETE 
  UDĚLAT LÉPE 
      NEŽ MATKA 

            PŘÍRODA. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
PRAVIDLO 

Nesnažte se přelstít 
matku přírodu.  
Snažte se pokorně    
 kopírovat, co funguje 
    miliony let. 

         KOMPROMISY  

Vždy musí jít o smysluplné 
zachování většiny základních 

aspektů a charakteru  

biotopu.   

PŘEDEVŠÍM… 

Musíme vědět,  
  jaký biotop daný druh  
   obývá, abychom pro něj  
      mohli navrhnout  

           smysluplné terárium. 

VÝHODY: 
Rostliny vytvářejí pevnou  
a spolehlivou oporu, která 
bezpečně unese váhu zvířete, 
vydrží pohyb ve větru apod. 
 

RIZIKA: 
Příliš tenké, křehké nebo 
nestabilní větve či houpající se 
liány nejsou chameleony 
upřednostňovány; nejsou 
bezpečné, protože nohy 
chameleona nejsou k pohybu 

na nich přizpůsobeny. 

POSKYTUJÍ 
ZÁKLADNÍ 

OPORU 

VÝHODY: 
Listy a větve poskytují úkryt 
před všemi částmi spektra 
slunečního světla.  
Chrání chameleony před 
předávkováním slunečním 
zářením a umožňují jim 
termoregulaci. 
 

RIZIKA: 
Absence nebo nedostatek stínu 
vystavuje chameleony: 
• nadměrnému UV záření, 

které poškozuje buňky  
a je karcinogenní, 

• příliš jasnému světlu, které je 
může oslepit, 

• příliš vysoké teplotě, která 
destruktivně ovlivňuje činnost 
mnoha orgánů, zejména 
reprodukčních, a urychluje 

proces stárnutí. 

POSKYTUJÍ STÍN 

  FUNKCE ŽIVÝCH 
  ROSTLIN 
   V PŘIROZENÉM 
     PROSTŘEDÍ 
       A JEJICH VÝHODY 
          PRO CHAMELEONY 

VÝHODY: 
Větve a větvičky rostlin jsou 
povrchem, na kterém se 
speciální, chameleodaktylní  
končetiny chameleonů bezpečně 
sevřou a tím poskytnou 
chameleonovi spolehlivou 
základnu pro pocit bezpečí  
a stabilní polohu v prostředí. 
 

RIZIKA: 
Mezi povrchy nevhodné na 
lezení patří: 
• příliš hladké (jako bambus 

nebo palma), 
• s příliš volnou kůrou nebo 

odpadávajícími kusy (např. 
shnilé rozpadající se větve), 

• obsahující jedovaté látky  
(např. břečťan - Hedera sp., 
způsobuje popálení kůže a 
špatně se hojící zranění plosek 
končetin), 

• obsahující mízu nebo 
pryskyřici, která kontaminuje 
chodidla, špatně se odstraňuje 
a dokonce může přilepit zvíře 
k větvi (např. jehličnany),  

• obsahující polymerující mízu 
na bázi latexu (některé fíkusy - 
Ficus sp., pryšcovité - 
Euphorbiacae), 

• obsahující ostrá mikroskopická 
vlákna (jako bambus), která 
způsobují zánětlivá 
mikrozranění napadaná 
bakteriálními nebo plísňovými 
infekcemi. 

UMOŽŇUJÍ 
POHYB 

VÝHODY: 
Rostliny udržují vyší vlhkost 
vzduchu, zvyšují ji a umožňují 
vytváření a přetrvávání mlhy, 
čímž umožňují hydrataci 
chameleonů pomocí mlhy. 
 

RIZIKA: 
Absence rostlin způsobuje nižší 
vlhkost vzduchu a tím riziko 
vysušení nebo nedostatečné 

hydratace chameleona. 

REGULUJÍ 
VLHKOST 
VZDUCHU 

VÝHODY: 
Rostliny poskytují velký povrch 
pro zadržování vody, která se 
hromadí na listech a větvích. 
Tím chameleonům zpřístupňují 
tekutou vodu pro pití ve formě 
rosy nebo kapek vody po mlze, 
dešti či po umělém mlžení. 
Kořist získává vlhkost 
požíráním rostlin a také pitím 
vody zadržené na listech  
a stoncích. U některých druhů 
chameleonů (např. chameleon 
jemenský a arabský – 
Chamaeleo calyptratus, 
arabicus) se spekulovalo,  
že získávají vlhkost konzumací 
listů a bobulí, ale dosud nebylo 
prokázáno, že to dělají kvůli 
hydrataci. 
 

RIZIKA: 
Absence živých rostlin 
neposkytuje dostatek 
přírodních zdrojů vody k pití  

a vede k dehydrataci. 

ZADRŽUJÍ  

VODU 

VÝHODY: 
Rostliny poskytují kořisti různá 
přirozená místa k přistání, 
pobytu a k úkrytu, čímž 
umožňují chameleonům lov, 
pohyb směrem ke kořisti  
a přirozený způsob krmení. 
Zápach čerstvého nebo 
hnijícího ovoce, nektaru, pylu  
a některých šťáv přitahuje 
hlavně létající hmyz  
a opylovače, což dává 
chameleonům šanci je ulovit. 
 

RIZIKA: 
Nepřirozené prostředí snižuje 
možnost lovu, způsobuje nutnost 
střílet jazykem příliš daleko nebo 
na příliš velkou kořist, což může 

způsobit zranění. 

POSKYTUJÍ 
PROSTOR  

PRO LOV 

VÝHODY: 
Rostliny produkují velmi 
důležité plyny: ve dne vylučují 
O2, životně důležitou látku 
umožňující dýchání  
a nezbytnou pro základní 
fyziologické procesy 
v organismu. V noci vylučují  
CO2, plyn s mírně 
anestetickými vlastnostmi, který 
zpomaluje fyziologické procesy, 
čímž pomáhá odpočívat a spát. 
 

RIZIKA: 
Nedostatek O2 snižuje aktivitu. 
Nedostatek CO2 snižuje kvalitu 

spánku a odpočinku. 

REGULUJÍ 
KVALITU 

VZDUCHU 
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VÝHODY: 
Rostliny rostou a prospívají 
pouze tam, kde je dostatek 
světla pro fotosyntézu. Když 
chameleoni žijí na živých 
rostlinách, automaticky jsou  
v prostředí, kde je bohatě 
přítomen dostatek světla ve 
všech přirozených částech jeho 
spektra, které jsou pro rostliny 
a chameleony životně důležité:  
• IR (infračervené záření, teplo 

pro termoregulaci, získání 
tepla ze záření),  

• viditelné světlo (pro 
fotosyntézu rostlin a vidění  
u chameleonů),  

• UV (jako antibakteriální  
a fyziologický moderátor pro 
rostliny i chameleony), 

to vše v různé intenzitě.  
Listy a větve poskytují stín, jenž 
umožňuje chameleonům vybrat 
správné místo a regulovat svoji 
expozici zářením. 
 

RIZIKA: 
Nedostatek světla je fatální jak 
pro rostliny (nedostatečná 
fotosyntéza, jež způsobí kolaps 
fyziologie), tak pro chameleony 
(žádné teplo - žádná 
termoregulace; žádné světlo - 
žádný lov, žádná komunikace, 
žádná reprodukce; žádné UV - 

nemoci, fyziologické poruchy). 

ZAJIŠŤUJÍ 
DOSTATEK 

SVĚTLA 
VÝHODY: 
Rostliny zpomalují, avšak 
současně podporují proudění 
vzduchu. Jejich koruny 
poskytují chameleonům 
ochranu před stržením větrem 
nebo vichřicí a také brání příliš 
intenzivnímu proudění vzduchu 
a silným větrům. 
 

RIZIKA: 
Absence ochrany může 
způsobit nepříznivé proudění 
vzduchu nebo příliš rychlý  
a intenzivní vítr, který může 

chameleony zranit nebo zabít. 

ZAJIŠŤUJÍ 
PROUDĚNÍ 

VZDUCHU 

VÝHODY: 
Živé rostliny, díky své složité 
anatomii, interakci s prostředím 
a antimikrobiálním a proti 
plísňovým vlastnostem, 
poskytují prostor omezující 
schopnost přežití, růstu  
a rozmnožování bakterií  
a plísní. 
 

RIZIKA: 
Absence ochrany může 
způsobit růst bakterií a plísní, 
zvýšit jejich koncentraci 
vedoucí k následné infekci 
chameleonů, která někdy může 
mít smrtelné následky. 

VYTVÁŘEJÍ 
ANTISEPTICKÉ 

PROSTŘEDÍ 

VÝHODY: 
Rostliny poskytují úkryt  
a znemožňují dravcům najít 
chameleony. Chameleoni se 
vyprazdňují z vysokých rostlin 
dolů na zem, což nezanechává 
pachové stopy, podle kterých  
by je dravci našli.  
Život v trnitém, těžce 
přístupném a hustě zarostlém 
prostředí ztěžuje dravcům lov. 
Život vysoko na stromech 
umožňuje chameleonům 
spadnout,  
čímž náhle a výrazně zvýší 
vzdálenost k dravci a uniknou. 
 

RIZIKA: 
V prostředí bez rostlin se 
chameleoni cítí nejistě,  
což je pro ně stresující,  

neboť nemají možnost se ukrýt. 

CHRÁNÍ  
PŘED 

PREDÁTORY 

VÝHODY: 
Rostliny dodávají výživnou 
hodnotu živé potravě, když 
vyplňují její střeva (rostlinným 
materiálem, šťávou, nektarem 
a pylem) a kontaminují její tělo 
prachem a pylem. Vše je pak 
konzumováno a tráveno 
chameleonem. 

RIZIKA: 
Chameleoni se mohou otrávit 
zvířaty, která se živí jedovatými 
rostlinami, jako jsou např. motýl 
monarcha stěhovavý (Danaus 
plexippus). Jeho housenky se 
živí jedovatými mléčnými kvítky. 
Nebo mohou mít chameleoni 
zácpu z krmení vláknitým 
rostlinným materiálem jako je 
mech, lišejník, španělský mech 
(Tillandsia usneoides) atd. Pokud 
konzumují příliš mnoho sladkého 
a kyselého rostlinného materiálu 
jako jsou ovoce či nektar, mohou 
dostat acidózu, která naruší jejich  
homeostázi. Pokud jedí rostlinný 
materiál jedovatých rostlin přímo, 
mohou se otrávit buď akutně  
(s rychlým nástupem účinků jedu: 
zvracení, ztráta vědomí, smrt), 
nebo – což je častější – se účinky 
opakují, jsou chronické a 
kumulativní. Krátkodobě se nic 
nestane, ale negativní účinek se 
hromadí v orgánech (zejména  
v játrech) a jakmile se dostane 
nad tolerovanou hranici, účinky 
se projeví a zvířata uhynou. 
Naštěstí se zdá, že chameleoni 
jsou poměrně odolní vůči 
rostlinným jedům (jako je míza 
Ficus benjamina, jedy 
Sansevieria sp. a Eupremnum 
atd.). Tato oblast však zatím není 

řádně prozkoumána. 

JSOU 
ZDROJEM 

VÝŽIVY 

VÝHODY: 
Listy fungují jako sběrače stále 
přítomného prachu, který je 
důležitým zdrojem minerálů, 
zejména vápníku, protože 
CaCO3 (vápenec) tvoří 
významnou část objemu 
prachu. Olizování listů nebo 
krmení hmyzem 
kontaminovaným prachem 
zajišťuje důležité minerály. 

RIZIKA: 
Absence rostlin může způsobit 
nedostatečné zásobení těla 

minerály. 

ZADRŽUJÍ 
PRACH 

VÝHODY: 
Někteří chameleoni  
(např. chameleon jemenský  
a chameleon arabský - 
Chamaeleo calyptratus, 
Chamaeleo arabicus) 
konzumují listy, aby získali 
nestravitelnou vlákninu, která 
pomáhá zformovat výkaly  
a zajistí jejich průchod střevem. 
 

RIZIKA: 
Absence rostlin může způsobit 
problémy s trávením, zvracení 
nebo sepsi. Úmyslné nebo 
náhodné spolknutí částí 
umělých rostlin vede k zácpě  

a smrti. 

PROMÁHAJÍ  
S TRÁVENÍM 

VÝHODY: 
Rostliny produkují spoustu éterů, 
které pronikají do organismu, jenž 
s nimi přichází do styku. Ačkoli 
jsou nedílnou součástí životního 
prostředí, jsou extrémně málo 
prozkoumány. Jistě však víme,  
že jsou přirozenou součástí 
životního prostředí, přičemž 
některé hrají důležitou roli  
v prevenci bakteriálních  
a plísňových onemocnění. 
 

RIZIKA: 
Absence přírodních prchavých 
látek – éterů může vést ke 
zvýšenému riziku zejména 
respiračních onemocnění 
způsobených bakteriemi  

a houbami. 

PRODUKUJÍ 
ÉTERY 

VÝHODY: 
Život v korunách a ochrana 
rostlin po milióny let vedly  
ke společnému vývoji: 
• struktury těl chameleonů 

napodobující okolí (rohy, 
šupiny, výrůstky a výčnělky 
připomínající větvičky, 
lišejníky, listí, trávu), 

• vzorů na tělech (pruhy  
a skvrny v souladu s trávou, 
listím, větvičkami, hrou světla 
a stínu), 

• napodobení typických 
pohybů prostředí (leaf-walk 
imitující pohyb listu nebo 
pancaking připomínající list 
ve větru), aby se chameleon 
stal neviditelným. 
 

RIZIKA: 
V prostředí bez rostlin se 
chameleon stává docela 
nápadným a může upoutat 
pozornost. V příliš trnitém 
prostředí existuje určité riziko 
poranění ostrými trny, zejména, 
nejsou-li rostliny a stromy 
původem z původní oblasti 
výskytu příslušného druhu 
chameleonů (jako např. 
Zyzipha sp. na severozápadě 
Madagaskaru, nedávno 
zavlečený strom, který způsobil 
mnoho vážných zranění 
chameleonům pardálím - 
Furcifer pardalis např. v oblasti 

Ambilobe). 

JSOU VZOREM  
K NAPODOBENÍ 
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