
Gondozás 
 

Kerülni kell a stresszes helyzeteket! A kaméleon nem szeret kézben lenni, ezért, 

ha lehet, ne nyúljunk hozzá, és másnak se engedjük, hogy az állatot zaklassa! 
 

Ha az állattal, vagy az élőhelyével foglalatoskodtunk, alaposan mossunk kezet! 

 

Hosszabb szállításkor jól jön egy félig zárt, tágas hűtőtáska, amibe helyezzünk egy 

ágat, amin az állat megkapaszkodhat. Télen az akkukat meleg, nyáron hideg vízzel 

töltsük meg az akkukat. 

 

Egészség, betegség 

 

A sisakos kaméleon jó körülmények közt ritkán betegszik meg. Ha mégis gond 

lenne, akkor a következő okok lehetnek a háttérben: Atka: kicsi fekete vagy ezüst 

rovarok a férőhelyén, vagy az állaton. Alaposan takarítsuk ki a férőhelyet, és 

fertőtlenítsük a felületeket. Ha ez nem oldja meg a problémát, vigyük 

állatorvoshoz. Férgek: leginkább vadonból befogott állatoknál fordul elő, ilyenkor 

a féregtelenítés a megoldás. Kalcium hiány: súlyos állapotban az álkapcsok 

puhává vállnak, és a végtagok eldeformálódnak. Gondoskodjunk bőséges kalcium 

utánpótlásról, és vigyük hüllőértő állatorvoshoz, mert kiegészítő kezelésre lehet 

szüksége. Légúti fertőzés: nehézkes légzés, buborékos váladék a száj és az orr 
tájékán. Biztosítsunk egyenletes meleg hőmérsékletet, és szüntessük meg a huzatot, 

ha van. Ha egy-két nap alatt nem javul, vigyük állatorvoshoz. Emésztőrendszeri 

megbetegedés: folyós széklet, elkent széklet a kloáka tájékán, étvágytalanság. Az 

ok valószínűleg bakteriális vagy parazita fertőzés, azonnal vigyük állatorvoshoz.    

 

 

 

Teendők 
Naponta: 

hőmérséklet és páratartalom ellenőrzés, finom vízpermet, szennyeződések 

eltávolítása, friss víz, a kaméleon ellenőrzése (sérülés, viselkedés, étvágy, stb.) 

 

Hetente: 

Takarítás, talajcsere, növények gondozása (ha vannak), a terráriumot/ketrecet 

töröljük át enyhén ecetes vagy citromleves vattával, majd vízzel mossuk le 

 

 

 
Sisakos kaméleon 

Chameleo calyptratus 

 

Hazája Jemen és Szaud-Arábia déli vidéke. Élőhelye sziklás, fás fennsíkok, dús 
folyó és tópartok, és a forró tengerparti növénysáv. Védett állat, a CITES II. 

cikkely rendelkezései vonatkoznak rá. 

Nevét a fején díszlő jellegzetes sisakszerű kinövésről kapta. Teste világos türkiz, 

négy sárgászöld átlós sávval, kék foltokkal és barna csíkokkal. Leginkább éjszaka 

aktív állat, napközben pihen. A stresszre, és a klímára roppant érzékeny. 

 

Fiú vagy lány? 
A hímek taraja és toroktüskéi nagyobbak, a nőstények zöld színűek, apró fehér 

foltokkal. 

 

Egyedül vagy párban? 
Egyesével, vagy egy hím több nőstény kis csapatban tartsuk őket, mert a hímek 

agresszívak egymással. Inkább hímet válasszunk, mert a nőstények hajlamosak a 
tojás-bennakadásra, amiben elpusztulnak. 

 

Mekkorára nő? 
A hímek elérhetik az 50 cm-es hosszt, a nőstények a 35 cm-t. Megfelelő gondozás 

mellett 5-6 évig él. 

 



Élőhely Sisakos kaméleonnak 
Mekkora és milyen? 

 

Jól záródó szobaterrárium, vagy hálós ketrec alkalmas a számára, amely mérete 
120x100x100 cm legyen, ez elég 1-3 példánynak. Fontos a szellőzés kialakítása, 

hogy elkerüljük a penészedést. Erre jó megoldás, ha a terráriumnak dróthálóval 

fedett szellőző van az oldalán. Ha több állatunk van, ügyeljünk, hogy ne lássák 

egymást folyton. 

Talajként a tiszta homok megfelelő. Építsünk ágas-bogas mászó lehetőségeket, és 

kényelmes búvóhelyet, de a tüskés, szúrós ágakat kerüljük. Permetezéssel 

alakítsuk ki a megfelelő páratartalmat. Helyezzünk be egy sekély tálban vizet, a 

kaméleon szívesen kortyol belőle. Látványos megoldás lehet az is, ha kis csobogót 

építünk be neki, amely egyben ivóhely, és a páratartalomról is gondoskodik. 

A háttér készülhet parafakéregből vagy parafa lapokból, homokkal beszórt pur-

habból, összekötözött vastag bambusz rudakból, stb. A növényzet jól mutat és a 

páratartalmat is szinten tartja. Ehető, ártalmatlan fajokat válasszunk, mert néha-
néha megkóstolhatja. 

Melegíthető sziklát ne használjunk. A terráriumot sose hevítse fel a nap, mert 

hőgutát kaphat az állat! A terrárium ne álljon huzatos, vagy forgalmas helyen!   

 

 

Hőmérséklet, világítás 
 

A sisakos kaméleon legalább 50%-os páratartalmú légteret igényel. Nappal 28-32° 

C legyen az élőhelyén, a napozó részen 35° C. Az éjjeli hőmérséklet 18-25° C 

között megfelelő. 

A sisakos kaméleon éjszakai állat ugyan, de ha van lehetősége napozik, ezért 

helyezzünk be neki UV fényt kibocsátó fényforrást, ami világítson napi 10-12 órán 

át. Ez segít az emésztés, és az egészséges életfunkciók fenntartásában. 

Szükség van egy hő és páratartalom mérő eszközre. A fűtéshez használjunk lámpát 

(csak nappal), hátfalba épített fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget, esetleg melegítő 

kerámia lámpát. A fűtést próbáljuk ki az állat behelyezése előtt. 

 
 

 

Etetés 
 

A sisakos kaméleon MINDENEVŐ. Étrendjében az állati fehérje dominál, de 

alkalmanként elfogyaszt egy-egy virágot, levelet, vagy gyümölcsöt. A fiatalokat 
naponta, a felnőtteket másnaponta etessük. Jól jöhet az A vitamin kiegészítés, 

ezért a táplálék tücskökkel etessünk reszelt répát, mielőtt felkínálnánk őket. 

Hetente egy-két alkalommal kapjanak kálcium és multivitamin kiegészítőt. 

  

Táplálék: 
 Állati táplálék: megfelelő méretű tücsök, szöcske 

 Növényi táplálék: ehető virágok, friss datolya, füge, saláta és 
káposztafélék, pitypang levél, főzőtök, stb. (salátát csak keveset a magas 

nitráttartalom miatt), vékonyra szelt répa, uborka, káposzta, paraj 

 

Az ennivaló ne legyen rovarölő vagy növényvédő szerekkel szennyezett! 

 

 

 


