Leguán zelený

Iguana iguana

Základní informace o chovu leguánů zelených

Velikost:
Délka života:
Domovina:

1,5 – 2,1 m a hmotnost až 8 kg
10 - 25 let
Leguán žije v korunách stromů (dobře šplhá a plave) a v okolí vodních
toků tropických lesů Střední a Jižní Ameriky (od Mexika až po Paraguay).

Chování:

V mládí jsou leguáni plaší a vyžadují důslednou a intenzivní péči. Vzhledem
k značnému teritoriálnímu chování je chov více jedinců pro začátečníka
nevhodný. Jak s lidmi tak mezi sebou, se leguáni dorozumívají kýváním hlavy a
dalšími pohyby.

Potrava:

Leguáni jsou výhradně býložraví! Nepodávejte proto žádné živočišné produkty
(tvaroh, maso, sýry, vejce, cvrčci, holátka,…) !
Hlavní složky potravy:
listy a listová zelenina (pampelišky, čekanka, polníček, řeřicha, rukola)
zelenina (cuketa, dýně, mrkev, pastinák, celer, pór, okurka, atd.)
ovoce (jablko, hruška, broskve, meruňky, třešně, maliny, mango, atd.)
Vhodné je podávat min. jednou týdně, mláďatům i častěji minerální doplňky
(Reptivite, calcium, ReptileMinerals…) a vlákninu (jablečnou).

Terárium:

Vzhledem k prostorové náročnosti a nutnosti letního pobytu na přímém slunci ve
venkovním teráriu, bývá ubytování leguána pro začínající chovatele problémem.
Velikost terária by měla být na délku 1,5 x celkové
délky zvířete, na šířku 1 x délky a na výšku 1,5 x
násobkem délky zvířete. Kvůli bezpečnosti je
nevhodné použití jakéhokoliv substrátu, leguán, coby
stromový ještěr na zemi tráví zanedbatelné množství
času a proto je zbytečné riskovat onemocnění
plísněmi popřípadě požrání a následné komplikace s
trávením. Terárium musí být vybaveno větvemi a
poličkami na odpočívání, popřípadě rostlinami coby
dekorací a úkrytem. Terárium umístěte na úroveň vašich paží, nikoliv na zem.
Teplota by se měla pohybovat 29°-35°, přes noc 22°-24°, vlhkost minimálně
65%, přičemž je důležité zajistit dostatečnou ventilaci, např. větrací mřížkou –
nesmí ale vzniknout průvan!
Naprostou nutností je kromě vyhřívacích žárovek, zdroj UVB záření (ReptiGlo,
Narva, atd.), kvůli syntéze a resorpci vitaminu D3. Ta by měla být v činnosti 2 až
10 hodin, v závislosti na ročním období (v létě díky pobytu na slunci není zářivka
nezbytností), přičemž by měla být do 30 cm od zvířete a neměla by být umístěna
z boku, mohlo by totiž dojít k nevratnému poškození zraku.

Péče:

KAŽDÝ DEN čerstvá strava (1 – 3 x denně) a zdroj vody, koupel (vzhledem
k faktu, že leguán je čistotné zvíře, při koupeli defekují), kontrola zdravotního
stavu a systematické ochočování. Velmi důležité, převážně kvůli snadnému
svlékání, je rosení jak terária, tak i zvířete. Nutností je každodenní úklid terária!

Nemoci:

Především díky špatné stravě mohou mít leguáni velké množství onemocnění. Do
doby nedávno minulé bylo tisíce chovatelů
mystifikováno, že leguáni mají být krmeni i
živočišnou stravou, což mělo za následek
snížení životnosti až na 7 let díky
ledvinovým selháním a kloubní dně. Velmi
časté může být metabolické onemocnění
kostí, způsobené nedostatkem kalcia
v potravě a absence UVB záření (slunce,
zářivky). Je nezbytně nutné jednou za půl
roku provést parazitologický rozbor trusu!
Dále mohou být leguáni náchylní k mykózám, způsobených nedostatečnou
hygienou a přítomností substrátu. Poslední, ale neméně důležité, je věnovat
zvláštní pozornost riziku úrazu, především při volném pohybu po bytě (zlomení
ocasu, končetin,…) a nechtěnému pozření předmětů (papírový kapesník,
kancelářské sponky atd.)

Další zdroje informací:
Toto jsou pouze základní informace pro péči o tak fascinující tvory, jakými
leguáni zelení bezesporu jsou. Pro podrobné informace doporučujeme tyto zdroje
informací:

Online:
Stránky Klubu chovatelů leguánů zelených
www.leguanzeleny.cz
Leguání manuál Jennifer Swoffordové
www.baskingspot.com/iguanas
Péče, krmení a socializace leguánů – Melissa Kaplan
www.anapsid.org
Wong´s Green Heaven – Adam Britton
www.milagros.net/caiman
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