
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROČ CHAMELEONI NEJSOU MAZLÍČCI? 
A jak je nedělat sociálnějšími 

MÝTY POLIDŠŤOVÁNÍ 

Musíme ignorovat mýty a nesmysly o 
chameleonech. 
Například: „Chameleoni škrábou na dvířka 
terária, aby nám dali signál, že chtějí vzít 
ven na ruku.“ 
Chameleoni nám tímto způsobem vůbec 
nedávají signály. Když chtějí pryč z terária, 
většinou je to kvůli špatným podmínkám  
a nepohodlí. 

ZNALOSTI 

Musíme vidět a rozumět tomu, co je 
pravda. Nesmíme vidět, co chceme,  
a tomu věřit. Nesmíme věřit “své” pravdě, 
když si skutečnost mylně vykládáme  
ze své, lidské perspektivy. 
Skutečnost, že mazlený chameleon zavře 
oči (spí), není známkou důvěry a pohodlí, 
ale naopak projevem extrémního stresu, 
následkem kterého může zemřít. 

Abychom chameleonům porozuměli, 
musíme o nich hodně vědět. 
Potřebujeme např. vědět, že chameleoni 
jsou sociální zvířata, která ale projevují 
své vzorce sociálního chování na dálku. 

Chameleoni jsou poměrně často předmětem stížností ze strany svých chovatelů, že jsou plaší, agresivní a nechovají se jako 
mazlíčci. Bez ohledu na to, jak je to pro některé lidi frustrující, je to pravda, na které nelze téměř nic změnit. 

Fakt, který je třeba přijmout. 

CHAMELEONI NEJSOU MAZLÍČCI 
CHAMELEONI JSOU ZVÍŘATA NA POZOROVÁNÍ A JE TŘEBA SE OD NICH UČIT 

Odhalení tohoto tajemství souvisí se třemi základními oblastmi: 

 
 

JAK V ZAJETÍ ZACHÁZET 
S CHAMELEONEM? 

FYZICKÝ KONTAKT 
CHAMELEONY VELMI STRESUJE 

 Fyzický kontakt s předměty či živými 
subjekty chameleoni ve volné přírodě 
zažívají pouze: 
 při páření, 
 při soubojích , 
 když jsou obětí predátorů. 

 Fyzický kontakt chameleony očividně 
velmi silně stresuje. Zejména mláďata 
mohou na stres dokonce zemřít. 

 
 

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT  
O CHAMELEONECH? 

 Dejte mu čas seznámit se s novým 
prostředím a přijmout vás jako jeho 
nedílnou součást. 

 Ať vás přijme jako subjekt/předmět, 
který pro něj není nebezpečný. 

 Nedotýkejte se ho bez vážného 
důvodu. 

 Pokud ho potřebujete vyndat z terária, 
dejte mu větvičku. Později mu můžete 
dovolit procházet se po ruce. 

 Nikdy ho nechytejte rukou. 

 Pokud s ním potřebujete manipulovat, 
zacházejte s ním rychle, s respektem  
a jemně. 

 Nikdy se s ním nemazlete  
a nehýčkejte ho. 

 Pamatujte: „Láska prochází žaludkem“. 
Chameleon si může rychle zvyknout  
na toho, kdo ho krmí. 

 Respektujte, že každý chameleon má 
svůj temperament. Jeden se rychle 
aklimatizuje, jiný potřebuje více než rok. 

 Pokud vás zastrašuje, zůstaňte v klidu. 
Nepanikařte. Chameleon se musí 
naučit, že zastrašování nemá smysl. 

 Buďte trpěliví… 

 Jsou to plazi. 

 Jsou to jednoduché „stroje“ na zabíjení  
a přežití. 

 Jejich mozek je primitivní a neobsahuje 
centra zodpovědná za sociální 
interakce, emoce atd. vyvinutá později 
v evoluci. 

 Jejich chování je poháněno především 
vrozenými instinkty. 

 Mohou se učit, ale jen omezeně  
a jednoduchým věcem. 

 Páří se pouze za účelem zplození 
potomstva. 

 Nevykazují žádný druh rodičovské 
péče, nejsou to „milující rodiče“. 

 Dokonce mohou sežrat vlastní 
mláďata. 

 Samice chameleona kladou vajíčka 
nebo rodí živá mláďata; ale nikdy: 
 se o ně nestarají, 
 je nechrání, 
 se jich nedotýkají, 

 je nekrmí. 

Možná – jednou – vám chameleon 
sám od sebe vleze na ruku. 

A když ne? 
Nebuďte smutní. 

Je to přece CHAMELEON. 
Žádný mazlíček. 

CHAMELEONI NEJSOU MAZLÍČCI. 
JSOU TO FANTASTICKÉ 

ŽIVÉ BYTOSTI. 
POZORUJTE JE.  

UČTE SE OD NICH. 
UDĚLEJTE Z NAŠÍ PLANETY LEPŠÍ 

MÍSTO PRO ŽIVOT… 
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