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Pokud jste si odpověděli 
pětkrát ANO, můžete začít 
plánovat chov chameleona.  
Spolehlivé informace garantované 
vědeckými poznatky a  osobní 
dlouhodobou praxí najdete na 
webu: 
CHAMELEONS.INFO 
nebo ve facebookové skupině: 
ŽIJEME S CHAMELEONY. 
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Jsem ochoten nastudovat 

všechny potřebné informace? 
Zvládnu krmit živým  

hmyzem? 
Mohu investovat  

do vybavení? 
Dokážu zajistit nezbytný  

noční pokles teploty? 
Respektuji, že chameleon  

není „mazlíček”? 

PĚT ZÁKLADNÍCH OTÁZEK PŘED POŘÍZENÍM CHAMELEONA 

Základní chybou začínajících 
chovatelů bývá, že si spontánně 
pořídí zvíře, pak rychle nakoupí 
vybavení a informace začnou 
zjišťovat, až když se objeví první 
problémy. Studium základních 
informací o chovu chameleona 
zabere jen pár hodin.  Vždy si však 
ověřte, kdo je jejich autorem. 
Internetový prostor je zaplaven 
spoustou mylných a protichůdných 
informací. Pozor na rady od 
prodejců vybavení. Jejich cílem 
často bývá “co nejvíce a co nejdráž 
prodat”, nikoli správně poradit. 

Chameleon se živí převážně 
hmyzem a drobnými bezobratlými. 
Nevyhnete se proto manipulaci s 
živým hmyzem (cvrčci, malá 
sarančata, muší larvy apod.). Živé 
krmivo nelze v případě 
chameleona nahradit žádným 
alternativním zdrojem výživy (např. 
granulemi či rostlinnou potravou). 
Chameleon také nikdy naráz 
nesežere celou krabičku hmyzu, 
kterou pořídíte např. ve zverimexu. 
Proto vám nezbyde, než krmný 
hmyz doma uchovávat.  

Chov chameleona není levná 
záležitost. V případě některých 
druhů chameleonů cena vybavení 
mnohonásobně překračuje cenu 
samotného zvířete. Zatímco např. 
chameleona jemenského pořídíte 
na burze za “pár stovek”,  
u vybavení je třeba počítat se 
vstupní investicí cca 10 tisíc Kč 
(terárium, osvětlení, zdroj UVB 
záření, příp. tepelný zdroj, 
mlhovač, rostliny). Přičemž zdroj 
UVB je nutné nejméně 1x za rok 
měnit. Šetřit se v tomto případě 
nevyplácí. 

V zajetí nejčastěji chovaní 
chameleoni jemenští pro zdravý 
život vyžadují pokles nočních teplot 
na alespoň 20°C, přičemž ideální 
je rozmezí 15 až 18°C; mnohé  
druhy, zejm. horské, mediteránní či 
z jižní Afriky, ještě výrazně nižší.  
Vysoké noční teploty zkracují 
chameleonům život. Zajistit noční 
pokles teploty je problematické 
zejména v letních měsících ve 
velkých městech, kdy pouhé 
otevření okna nestačí. Řešení  
v podobě klimatizace pak chov 
chameleona opět velmi prodraží.  

Obecně platí, že fyzický kontakt je 
pro chameleona velmi stresující. 
Násilné zvykání na kontakt  
s člověkem, může vést až k úhynu 
zvířete. Chameleon také vůbec 
nesnese kontakt s jinými zvířaty. 
Přesto chameleoni, podobně jako 
lidé, mají svou povahu. Některý si 
na přítomnost člověka zvykne 
rychle, u jiného je třeba obrovská 
trpělivost a další si nezvykne nikdy. 
Vždy je třeba striktě respektovat 
povahu daného jedince a být 
připraven na fakt, že „mazel”  
z chameleona nikdy nebude. 

Pokud jste si odpověděli 
alespoň jednou NE, pak si 
chameleona nepořizujte. 
Není-li možné zajistit zvířeti 
správné podmínky a respektovat 
jeho přirozenou povahu, pak nemá 
smysl s chovem začínat.  
Nepřinesl by radost ani vám,  
ani chameleonovi. 
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