Co jste možná nevěděli o chovu leguána?
Chov leguána patří obecně k jednodušším, ale přesto může mít několik úskalí. Sympatický
zelený ještěr je u chovatelů oblíbený, protože má příjemnou kontaktní povahu a jeho záliba
v ovoci a zelenině z něj dělá nenáročného chovance i co se týče jídelníčku. Na některé věci
bychom ale neměli zapomínat.

Chov leguána patří obecně k jednodušším, ale přesto může mít několik úskalí. Sympatický zelený
ještěr je u chovatelů oblíbený, protože má příjemnou kontaktní povahu a jeho záliba v ovoci a
zelenině z něj dělá nenáročného chovance i co se týče jídelníčku. Na některé věci bychom ale neměli
zapomínat.

10 základních pravidel chovu
Základy chovu leguána můžeme shrnout asi takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leguán dorůstá až dvou metrové velikosti
Patří k ještěrům s denní aktivitou, večery tráví odpočinkem na větvích
Ideální velikost terária postaveného na výšku je 200x100x200 cm – vydrží až do dospělosti
Terárium musí obsahovat systém větracích mřížek
Podklad terária lze zvolit z libovolného materiálu, jídlo je dobré dávat do misek
Leguáni milují vodu, a proto ve svém teritoriu potřebují prostornou vodní nádrž

7. Světlo a teplo se jim dodává v podobě lokálních žárovek, kdy se teplota pod nimi přesahuje i 40
°C po dobu 8 – 10 hodin denně. V noci je třeba pokles na 20 – 25 °C
8. Sluneční záření se nahrazuje kvalitní UVB zářivkou, pod kterou by měl mít leguán místo pro
odpočinek.
9. Jsou býložraví (jen mláďata potřebují cvrčky nebo červy) - ideální stravou je ovoce, zelenina,
saláty a listnatá tráva.
10. Občas uvítají speciální granule pro leguány, které obsahují i důležité vitamíny a minerály

Co jste o chovu leguána možná nevěděli?
Když s leguánem navážete dobré přátelství, vězte, že lepšího zeleného společníka nenajdete. Než se
tedy pustíte do odvážného životního kroku, přečtěte si, co všechno vás čeká – a co vás na první
pohled ani nemusí napadnout.

Chov leguána: Ne vždycky bude krásný
Hráškově zelený krasavec nebude vždycky tak krásný. Jako většina ještěrů, i on prochází procesy
svlékání. Nesvléká se ovšem vcelku a po vyloupnutí z něj není krásný hrášek, ale u leguánů svlek
probíhá po částech. Bude mít tedy různá období, kdy se mu bude loupat bílá kůže z hlavy, ocasu, po
těle – jsou to prostě chvíle, kdy nebude zrovna přitažlivý ani roztomilý mazlíček.
Kůži mu nikdy násilím neodloupávejte, jedinou dobrou pomocí může být vykoupání ve vodě
pokojové teploty, to mu umožní lehce zrychlit a zjednodušit celý proces.

Leguán může chodit po i po bytě!
Terárium pro leguána je potřeba poměrně veliké. Můžeme ho mít i v menším, ale tehdy by měl mít
váš miláček možnost proběhnout se i volně po bytě. Někteří chovatelé jdou až tak daleko, že leguán
má téměř neustále volný pohyb po bytě. Je inteligentní a když si projde, co potřebuje, sám pozná, že
je čas jít domů – jít se najíst nebo se vyhřát pod žárovku.

Chov leguána - miluje bazénky i vanu
V teráriu by měl leguán mít bazének nebo větší misku s vodou, ze které může pít, ale také se v ní
dle potřeby vykoupat. A jestli mu chcete dopřát opravdu luxus, vezměte ho do vany!

Chov leguána klidně i na látce nebo papírových podložkách
Nechcete-li do terária dávat lignocel, písek nebo vysterilizovanou zeminu, můžete použít i papírové
savé podložky, různé textilie, linolea, hygienické podložky. Při pravidelném úklidu výkalů to není
žádný problém.

