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Terárium pro chameleona je modelem jeho přirozeného prostředí,  
který s využitím aktuálně cenově dostupných a smysluplných zdrojů 

v nejvyšší možné míře simuluje a napodobuje životně důležité faktory a eliminuje faktory smrtící. 
 

 

MAGICKÁ 

FORMULE 

V&P + S&V + P&G 
 

 

M&N + Z&T 

PŘIROZENÉ 
TERÁRIUM 

PRO CHAMELEONA 
= 

HLAVNÍ PRAVIDLO 
Minimální rozměry terária: 90 x 90 x 45 cm 
nebo 120 x 60 x 60 cm pro všechny běžně 
chované druhy kvůli dostupnosti v obchodě 
(lepší je vytvořit terárium na míru; i když 
chováte menší druhy, nepoužívejte menší 
velikosti). Maximální výška by neměla překročit 
120 cm, protože nejsou k dispozici žádné 
světelné zdroje, které by plně a správně 
osvětlily větší vzdálenosti  
od světelného  

zdroje. 

VELIKOST 

A PROSTOR 

Přírodní větve a živé rostliny: Obvykle není 
reálné používat v teráriu stejné stromy a keře 
jako ve volné přírodě. Zařízení terária by proto 
mělo simulovat přírodní podmínky v kombinaci 
přírodních větví a živých rostlin v květináčích. 
Podklad: nepoužívejte nic (žádný písek, 
zemina, kokosová půda, hobliny, pelety - to 
vše je nebezpečné: při požití způsobí často 
smrtelnou zácpu nebo zvýší příliš vlhkost a 
způsobí růst plísní a bakterií). Použít se může 
malá vrstva pevně udusaného jemného písku, 

a nebo dno zařídit jako bioaktivní. 

STRUKTURA  

A VYBAVENÍ 

PROSTŘEDÍ  

A GRADIENTY 
V&P S&V 

PROSTŘEDÍ 
Světlo: Poskytujte přirozené slunce ve 
venkovním prostředí nebo jej smysluplně 
simulujte ve vnitřních teráriích třemi 
světelnými spektry - UV, viditelné světlo,  
IR s použitím správných zdrojů umělého 
světla; v noci vypněte všechna světla. 
Teplota: Nikdy nepřehřívejte, simulujte životní 
teplotní podmínky ze země výskytu  
a konkrétní oblasti/biotopu/mikrobiotopu ve 
třech hlavních aspektech: denní a noční 
teplota, teplota v místnosti upravená pomocí 
klimatizace a v teráriu pomocí příslušných 
světelných zdrojů - viz konkrétní „taháky“, 
vždy zajistěte významný pokles teploty v noci. 
Vlhkost: Nikdy nevystavujte příliš vysoké 
vlhkosti při vysokých teplotách, simulujte 
podmínky teplot ze země a konkrétní oblasti/ 
biotopu/mikrobiotopu - viz konkrétní „taháky“; 
používejte smysluplnou kombinaci mlhování, 
simulování deště a rosení a vyhýbejte se 
fontánám, miskám a vodopádům. Zůstane-li 
v teráriu přebytečná voda, dbejte na její odvod 
drenáží. Používejte nejlépe destilovanou nebo 
demineralizovanou vodu z reverzní osmózy. 
Vysoká vlhkost a mlha by měla být omezena 
pouze na noční dobu a nízké teploty. 
Pohyb/výměna vzduchu: Pečujte o výměnu 
vzduchu pomocí síťových stěn minimálně na 
jedné straně a celém stropu. Usnadňujte 
pohyb vzduchu pomocí komínového efektu 
nebo ventilátorů v prostoru nebo na teráriu. 
GRADIENTY 
Prostorové gradienty: Pečujte o gradienty  
ve všech parametrech, umožněte 
chameleonovi zvolit a regulovat prostorové 
prvky simulující jeho mikrobiotop. 
Denní gradienty: Poskytněte významný 
rozdíl ve všech faktorech prostředí mezi dnem 
a nocí, simulujte plynule a ne náhle jejich 
změny v průběhu dne.  
Sezónní gradienty: Simulujte významné 
rozdíly mezi ročními obdobími, nechte 
příslušné druhy brumovat. Zajistěte přirozené 
roční cykly pro odpočinek, zotavení a období 
páření. 
Variabilita: Vezměte v úvahu, že všechny 
faktory životního prostředí jsou více nebo 

méně proměnlivé, což je vhodné simulovat. 

P&G 

Nikdy neodhadujte, ale měřte přesně teplotu, 
vlhkost a intenzitu světla, případně jejich 
nastavení upravte, abyste simulovali prostředí 

ve volné přírodě věrně a smysluplně. 

MĚŘENÍ 

A NASTAVENÍ 

ZAŘÍZENÍ 
• Zdroj bílého světla 
• Zdroj tepla 
• Zdroj UV záření 
• Ruční rozprašovač/rosící systém 
• Mlhovač 
• Ventilátor (místnost, terárium) 
• Reverzní osmóza 
• Klimatizace 

PŘÍSTROJE 
• Teploměr 
• Vlhkoměr 
• Laserový  

teploměr 
• UV metr 
• Termostat 
• Hydrostat 
• Časovač 
• Stmívač 

RŮZNÉ 
• Pinzeta 
• Nůžky 
• Kelímky 
• Dezinfekce na ruce 
• Dezinsekce 
• Vitamíny a minerály 

• Lékárnička 

ZAŘÍZENÍ  

A TECHNOLOGIE M&N Z&T 
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