
Co bude dnes dobrého? 
  
Knedlo-vepřo-zelo, svíčková nebo guláš jsou sice vyslovené pochoutky, u exotických zvířat 
s nimi ale nepochodíme, jelikož patří k býložravcům. Mláďata krmíme ad libitum, nebo-li co 
hrdlo ráčí. U dospělých jedinců závisí frekvence krmení na velikosti jejich těla. Větší zvířata 
totiž tráví pomaleji než ta menší.  
Chameleóni jsou hmyzožravci a vyžadují každodenní přísun potravy. Nejvíce si pochutnají na 
pavoucích, cvrčcích, červech, kobylkách, mšicích, ruměnicích nebo dalším bezobratlém 
hmyzu. Potrava má nejen nasytit, ale také dodat vitamíny, minerály, vodu a vlákninu, proto 
by v jídelníčku neměly chybět vážky bohaté na sodík nebo pošvatky a pakobylky, které jsou 
zdrojem vápníku, hořčíku a draslíku. Chameleónům hmyz podáváme z ruky nebo jej 
umístíme na rostliny v teráriu. Pokud se chameleónovi nepovede je chytit na lepivý 
vystřelovací jazyk napoprvé, padá hmyz do substrátu na podlaze terária a hrozí, že ho při 
dalším pokusu lapí i s kamínky. To může být nebezpečné pro jeho zažívání, hrozí mu tak 
zácpa nebo odumření střeva.  
I když jsou leguáni a suchozemské želvy býložravci, nepohrdnou také živočišnou stravou. 
Vařená vejce, hmyz nebo kousky masa jim však nabízíme maximálně jedenkrát měsíčně. 
Leguány jinak lákají žluté květy pampelišek, rudé květy ibišku, atraktivní je pro ně také 
barevná zelenina nebo ovoce. Leguáni a želvy však potřebují zejména vápník, který jim 
dáváme nejlépe v prášku ze sépiové kosti, kterým potravu obalíme. 
Hadi v teráriu se živí především hlodavci a kuřaty. Protože přijímají kořist včetně vnitřností 
a kostí, nevyžadují už žádné jiné vitaminové či minerální doplňky. Hadi se při lovu kořisti 
orientují hlavně podle čichu, proto můžeme hlodavce navonět rybím masem. Menší druhy 
jako užovky, krmíme jednou až dvakrát týdně, hroznýše nebo krajty maximálně třikrát za 
měsíc. Při překrmování jim hrozí obezita, omezená reprodukční aktivita, ztučnění jater, 
poruchy oběhu krve a imunity. 
Exotická zvířata bychom měli krmit čerstvou stravou, protože zmrazením klesají její nutriční 
hodnoty a zároveň stoupá riziko kontaminace. Nejdůležitější je však denně čerstvá voda. 
I když plazi přijímají většinu vody v potravě, využívají mělkou misku s vodou ke koupeli, 
k napití či vyměšování. 
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