
Leguání Desatero 
aneb co vše byste měli vědět před koupí leguána zeleného 

1. Přes roztomilou několikacentimetrovou malou ještěrku vážící i 25 gramů vyroste leguán do celkové délky i 2 metru a váhy do 8 kg. 
Této velikosti by mohl dosáhnout již v 6 letech svého života. 

              

Fotka znázorňuje jednoho a toho samého leguána a jednu a tu samou misku. Snímky 
byly pořízeny v rozmezí 3 let. 

  

2. Leguán je striktní vegetarián (dokonce i vegan) celý svůj život (tedy žádné živočišné proteiny - maso, mléčné výrobky ani vejce). 

3. Při správné péči se leguán dožívá více jak 20 let. 

4. Mnoho věcí a krmiv, které vám doporučují zverimexy mohou ublížit vašemu leguánovi. Jako například topné kameny, terarijní kůra nebo 
dřevité štěpky, malá terária a různá suchá krmiva, granule a konzervy. Vždy čerpat informace od odborníků - chovatelů, nikoliv od prodejců! 

5. I přes nízké pořizovací náklady leguána může chovatel utratit každý rok za krmivo, doplňky, veterináře, elektriku, vybavení (zářivky, 
žárovky mají omezenou životnost) více jak 14 tisíc ročně. Jen operace retence snášky u samic stojí 3 - 6 000 Kč. Strava přes zimní období pro 
dospělého jedince okolo 1 000 Kč na měsíc. 

6. Leguán je divoké zvíře a může kousnout, škrábat nebo švihnout člověka svým ocasem (opravdu zranit!). V riziku jsou malé děti a domácí 
zvířata. 

7. Leguáni vyžadují přísnou dietu vždy čerstvé a výživné (zvl. vápníku, vlákniny a bílkovin) zeleniny, ovoce a volně rostoucí rostliny. Tedy 
žádný hlávkový nebo ledový salát! 

8. Bez přirozeného světla nebo světla z Uvb zářivky (jako Narva Reptilight, Exo-Terra Repti-Glo 5.0) leguán nedokáže absorbovat vápník ze 
stravy. Bez vápníku, Uvb a vyvážené stravy leguán zemře pomalou a mučivou smrtí na metabolickou poruchu kostí (podobné jako křivice u 
lidí). V létě je nutnost vystavení na přímém sluníčku (voliéra, vodítko). 

9. Leguáni vyžadují především v prvních 2 letech života individuální intenzivní péči - socializaci. Nemáte-li denně alespoň 3 hodiny času 
nejlépe v dopoledních a odpoledních hodinách na své budoucí zvíře, nepořizujte si jej. V dospělosti by bylo zvíře plaché nebo agresivní a 
nebezpečné svému okolí. Leguán je denní zvíře, které je aktivní cca od 8 ráno do 8 večer. 

10. Leguáni vyžadují specifické životní podmínky: a) vysokou vlhkost (nad 60 %), b) optimální teplotu přes den nad 29°C (samozřejmě i v 
zimě) a v noci 25 °C a za c) hodně prostoru- veliká terária, vyzděná část místnosti, venkovní voliéry. "Freeroaming" - tedy volný pohyb 
leguána po bytě či pokoji, není však vhodný bez přítomnosti majitelné, hrozí úrazy a pozření cizích předmětů. Nezapomínejte, že leguáni 
pocházejí především z tropického deštného pralesu a jsou to stromová zvířata, k tomu je potřeba jejich životní podmínky uzpůsobit. 
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