Najpogostejši bolezenski znaki

Zeleni legvan

• manjša aktivnost, neješËost, apatiËnost
• sprememba obarvanosti kože
• zadebeljene okonËine in spodnja Ëeljust
• obloge ali razjede v ustni votlini
• poveËan obseg trebušne votline
• trajen izvih kloake

Nekatere bakterije, glivice in virusi so stalno
prisotni v telesu živali in lahko, ob nepravilni
oskrbi in stresu, povzroËijo resnejša obolenja.

Kaj morate vedeti kot imetnik
zelenega legvana?

Napotki za oskrbo prostoživečih
živali v ujetništvu

• O njegovi pridobitvi morate v 30 dneh

pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.

Obisk pri veterinarju
• Je priporoËljiv najkasneje en mesec po nakupu

živali, da se opravi splošni pregled ter svetuje o
pravilni prehrani in oskrbi.

• Za prehod zunanje meje Evropske unije
morate zanj pridobiti dovoljenje CITES

ali potrdilo CITES o osebnem lastništvu.
• Z njim lahko prečkate le mednarodne mejne

prehode, doloËene za prehod živih živali.

• Je priporoËljiv, da se opravijo laboratorijske
preiskave o nekaterih povzroËiteljih bolezni.

• Prevažate ga lahko le v kletki, ki ustreza

• Je nujen, kadar pri svojem legvanu opazite
katerega od opisanih bolezenskih znakov,
neobičajno vedenje ali potrebujete
strokovni nasvet.

• Živali namenjene gojitvi, morajo biti označene s

standardom za prevoz živih živali.
trajno in prepoznavno oznako, kot je mikroËip.
• Za dejavnost gojitve morate pridobiti

dovoljenje.
• Dovoljenja in potrdila izdaja Agencija
RS za okolje.
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Če poznate moje navade, boste
znali pravilno poskrbeti zame!

Plezalec in plavalec

Kaj morate vedeti o pravilni oskrbi?

Zeleni legvan (Iguana iguana) naseljuje subtropska
in tropska obmoËja ameriške celine. Prebiva v
krošnjah dreves, kjer se pretežno prehranjuje z
listi, poganjki in cvetovi. Zadržuje se v bližini
vodnih površin in dobro plava. Z repom uravnava
ravnotežje, si pomaga pri plezanju in plavanju,
z moËnim udarcem repa se tudi brani.
V povpreËju živi 10 do 15 let, spolno
dozori pri 2 do 4 letih.

• Terarij za 30 cm dolgega legvana naj meri v

Število zelenih legvanov v naravi upada zaradi
krËenja njihovega življenjskega prostora in
jemanja živali iz narave. V državah Evropske
unije so zeleni legvani med kušËarji najpogostejša
vrsta hišne živali. Mednarodno trgovino z njimi
nadzoruje Konvencija o mednarodni trgovini
z ogroženimi prosto živeËimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami (CITES).

• Ustrezna temperatura v terariju je podnevi 27

dolžino 1,2 m, širino 0,9 m in višino 1,5 m.
VeËati ga morate z rastjo živali.
• Terarij mora imeti bazen z vodo ter veje za
plezanje in počitek, saj se bo zeleni legvan

veËino Ëasa zadrževal v višjih predelih. Kadar
opremite terarij z živimi rastlinami, morajo biti
nestrupene in takšne, da se legvan na njih ne
more poškodovati.
do 32 °C, ponoËi 19 do 25 °C. Temperature
pod 17 °C so za zdravje zelenega legvana
škodljive. Ustrezna zračna vlažnost v terariju je
med 60 in 95 %. Potrebuje 8-urno intenzivno
osvetlitev z ultravijolično svetlobo (UVA,
UVB) v zimskih mesecih in 12-urno poleti.
Grelna telesa morajo biti namešËena na takem
mestu, da se legvan na njih ne more opeËi.
• Mladi osebki, krajši od 60 cm, se prehranjujejo

z rastlinjem (85 %) in hrano živalskega izvora
(15 %), kot so žuželke, jajca, miši. Odrasle živali,
so povsem rastlinojede. Dnevni obrok mora
vsebovati raznovrstno, svežo sezonsko, s kalcijem
bogato zelenjavo, kot so regrat, trpotec, peteršilj,
pesa, gorËica, listi repe ipd., ter sadje. Delež sadja
v obroku je lahko do 15 %. Hrana mora biti
narezana na delce, ki niso veËji od dvakratne
razdalje med nosnicama legvana. Primerna hrana
so tudi že pripravljeni briketi, posebej izdelani
za zelene legvane. Vsak dan potrebujejo
svežo pitno vodo.

Ali ste vedeli?
Zeleni legvan zraste v dolžino do 2 m,
tehta do 6 kg in živi do 25 let.

•
Spolno zreli samci so lahko v obdobju
parjenja napadalni.

•
Rep meri dve tretjini dolžine telesa.

•
Pri mladem legvanu je določitev spola na
podlagi zunanjih znakov nezanesljiva,
šele pri spolno zrelih živalih postanejo
razlike med spoloma očitnejše.

vrsta: zeleni legvan (Iguana iguana)
družina: legvani (Iguanidae)
red: kušËarji (Sauria)
razred: plazilci (Reptilia)

• Pravilna oskrba zelenega legvana je obveznost

in od imetnika zahteva tudi veliko predanosti.
• Ustrezno oskrbo doloËa Odredba o bivalnih
razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst
v ujetništvu.

