
KDO SEM?Kdaj sem v stresu?

rokovanje
jemenski kameleon 

(Chamaeleo calyptratus)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres jemenskemu kameleonu predstavljajo 
neprimerni nastanitveni pogoji in neustrez-
na prehrana.

Slabo počutje izražajo s spremenjeno barvo  
(potemnijo), slabim apetitom ali neješčnost-
jo  in mirovanjem.

Kadar so ogroženi pihajo in tudi ugriznejo.

Priporočamo občasni parazitološki pregled 
iztrebkov in redno skrb za higieno terarija. 

Kameleoni so zelo nežne živali. Z njimi ravnamo 
previdno, pustimo jim, da se oprimejo naše dlani 
in sami splezajo nanjo.

Po nakupu damo kameleonu čas, 
da se privadi na novo okolje. K živali 
pristopamo mirno in je ne vznemir-
jamo.

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na 
človeka (npr. salmonela in druge škodljive bakteri-
je, ki so pogosto prebivalci črevesne mikroflore). 
Ukrepi: 
Po rokovanju z živaljo si umijemo roke, da bak-
terije ne bi zanesli v svoj organizem. Lahko se 
naseli v človeških prebavilih in povzroča pre-
bavne motnje. 

Poostrena higiena se priporoča pri:  otrocih, 
starejših, nosečnicah in osebah z oslabelim 
imunskim sistemom.

Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Dnevna bivalna 
temperatura

Nočna bivalna temperatura

Temperatura vroče točke

5 - 8 let

45 °C

20-24 °C

28 - 30 °C

samci 60 cm, 
samice 35 cm

samci 100 - 200 g, 
samice 90 - 120 g
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BOLEZNI, KI JIH LAHKO PRENAŠAM
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S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ... ZA PRIMERNO BIVALNO 
TEMPERATURO POTREBUJEM 

So vsejedi. Odrasle hranimo 2-3x na teden, 
mladiče in breje samice pa vsakodnevno.

... in primernega lastnika

Kombinirano ali grelno in UVA in UVB žarni-
co, ki jih namestimo nad mrežo pokrova 
terarija. 

Priporočamo termostat, ki regulira 
dolžino osvetlitve ter minimalno in 
maksimalno temperaturo.

Primerni insekti: 
-   črički
-   kobilice
-   ščurki 
-   mokarji
-   črvi mokarji
-   voščene vešče

Primerne rastline: 
-   regrat (Taraxacum officinale)  
-   trpotec (Plantago sp.)
-   deteljica (Trifolium sp.) 
-   hibiskus (Hibiskus sp.)
-   plodovi datljev in fig

Vse žuželke naj bodo zdrave in hranjene s 
kvalitetno hrano. Pred hranjenjem jih posuje-
mo z vitaminsko mineralnim dodatkom.

Velikost plena ne sme presegati 
1/3 velikosti glave kameleona!

VODA:
Oskrba z vodo je zelo pomembna. 
Kameleoni neradi pijejo iz posode 
stoječo vodo. Vodo jim ponudimo s 
pršenjem (ročnim ali avtomatskim), 
napajanjem preko infuzijskega ka-
pljičnega sistema ali s kroženjem 
vode prek slapa.

Terarij velikosti vsaj 
150 x 100 x 150 cm

Podlaga: šota, lubje ali papir-
nate brisače v času karantene 
ali bolezni

Dekoracija terarija: rastline, 
veje, plezalke

Pršilka za vodo

Termometer in higrometer

Pinceta za hranjenje 
(če žival ne je sama)

Hrana (insekti in rastline)

Vitaminsko mineralni dodatek

Osvetlitev: grelna ter UVA in 
UVB žarnica ali kombinirana 
žarnica ter nastavki za žarnice

Časovnik 
(regulacija dolžine osvetlitve)

Termostat: regulacija 
optimalne temperature z 
dnevnim in nočnim ritmom

Avtomatski pršilni sistem

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

150-200 €

10 €

20-40 €

10 €

5 €

10 €

20 €

10 €

30-50 €

5 €

50 €

50-150 €

300-450 €
20 €

Jemenski kameleon je zanimiv eksotični 
hišni ljubljenec, namenjen predvsem opa-
zovanju in občudovanju njegovih čudovitih 
barv in vrstnih značilnosti.

Potrebuje pozornega lastnika, ki mu bo 
zagotovil ustrezne bivalne in prehranske 
pogoje ter dovolj časa in denarja. 

Kameleon potrebuje redno oskrbo; 
hranjenje, čiščenje in škropljenje. 
Preden se podaš v nakup, dobro 
premisli, ali je izbira prava?


