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Tropical radzi
Niektóre gatunki gadów zostały wpisane na
listę gatunków niebezpiecznych dla życia
i zdrowia ludzi. Ich chowem i hodowlą
mogą zajmować się tylko uprawnione
jednostki (dotyczy zwierząt z kategorii I)
lub osoby posiadające odpowiednie zezwolenia (dotyczy zwierząt z kategorii II).
Więcej informacji na ten temat znajdziesz
na stronie www.gdos.gov.pl.

Tropical radzi
Wiele gatunków gadów dostępnych dla
hobbystów zostało objętych ochroną prawną ze względu na zagrożenie wyginięciem
w środowisku naturalnym. Osobniki, które
trafiają do handlu, nie mogą być sprzedawane bez odpowiednich dokumentów poświadczających ich legalne pochodzenie.
Jeżeli masz zamiar kupić taki gatunek gada,
sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby
stać się jego posiadaczem.
Szczegółowe informacje znajdziesz na
stronach: www.mos.gov.pl, www.cites.org,
www.iucn.org.
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Firma Tropical od ponad 40 lat obecna jest
na rynku zoologicznym w Polsce i za granicą.
Nasze długoletnie doświadczenie w komponowaniu składów karm i ich produkcji
wykorzystaliśmy przy tworzeniu szerokiej
oferty pokarmów dla gadów. Obejmuje ona
nie tylko pokarmy gotowe w postaci granulatu, ale również interesującą linię pokarmów
naturalnych – suszonych i liofilizowanych.
Jej dopełnieniem są produkty pielęgnacyjne dla gadów oraz podłoża terrarystyczne.

Aby ułatwić korzystanie z naszej oferty,
przygotowaliśmy niniejsze Vademecum
Terrarysty. Pragniemy jednak podkreślić, że
broszura ta nie została pomyślana jako podręcznik. Jej lektura nie odpowie na wszystkie
pytania osób, które chcą rozpocząć przygodę z terrarystyką. Na łamach Vademecum
Terrarysty jedynie zasygnalizujemy wybrane
zagadnienia, które początkujący terrarysta
musi następnie zgłębić samodzielnie, zapoznając się z literaturą fachową i tematycznymi stronami internetowymi. Szczególną
uwagę należy zwrócić na obowiązujące
przepisy prawne.
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1. Wstęp
Gekon lamparci (Eublepharis macularius)

Gady to żywa pamiątka czasów, w których Ziemią władały dinozaury. Współczesne żółwie,
jaszczurki i węże przyciągają swym niezwykłym wyglądem, atrakcyjnymi barwami oraz
interesującym zachowaniem. Należy jednak pamiętać, że zwierzęta trzymane w terrariach
nie spełniają wymogów, jakie większość osób stawia domowym pupilom. Mimo że niektóre
z nich się oswajają, nie można liczyć na powstanie silnej więzi pomiędzy zwierzęciem
a opiekunem. Nie nauczymy ich sztuczek czy też reagowania na imię. Jeżeli przyszły opiekun
żółwia, jaszczurki lub węża zdaje sobie z tego sprawę i nie będzie oczekiwał przywiązania
ze strony podopiecznego, z pewnością uniknie rozczarowań, a terrarystyka wprowadzi go
w niezwykle interesujący świat zwierząt.
Przed kupnem wymarzonego gatunku gada bezwzględnie należy poznać jego wymagania
życiowe. Taka wiedza pozwoli w odpowiedni sposób przygotować terrarium i zaopatrzyć
się w niezbędne akcesoria. Pierwsze doświadczenia najlepiej zdobywać w trakcie hodowli
gatunków znanych z odporności, o niezbyt wygórowanych wymaganiach pokarmowych,
takich jak np.: wąż zbożowy, wąż mahoniowy, gekon lamparci, agama brodata, agama błotna,
legwan zielony, anolis karoliński, żółw ozdobny itp. Zakupu zwierząt najlepiej dokonać
w dobrym sklepie zoologicznym lub bezpośrednio u hodowcy polecanego przez innych
hobbystów. Przyjęcie takiej strategii wyklucza obawę, że nowy podopieczny będzie w złej
formie, a przygodę z terrarystyką rozpoczniemy od zmagań z jego chorobą.
Objawami choroby mogą być:
• wychudzenie
• otłuszczenie
• obecność pasożytów (np. roztoczy)
• brak reakcji na otoczenie
• zabrudzone okolice kloaki
• stany zapalne skóry
• zapadnięte oczy
sis)

Anolis karoliński (Anolis carolinen
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2. Przygotowanie terrarium
Agama brodata (Pogona vitticeps)

ody osobnik

uana iguana) – mł

Legwan zielony (Ig

Kameleon jemeński (Chamaeleo calyptratus)

Legwan zielony (Ig

uana iguana)

Jeśli już zdecydowałeś, jaki gatunek gada
zamieszka z Tobą pod jednym dachem,
i zdobyłeś niezbędną wiedzę na jego temat,
możesz przystąpić do urządzania odpowiedniego terrarium. Przy wyborze terrarium
zawsze powinno się brać pod uwagę wielkość i ruchliwość przyszłych mieszkańców,
gdyż to determinuje jego wymiary. Dla zwierząt spędzających życie na drzewach należy wybrać terraria zorientowane pionowo,
tak by można było umieścić w nich gałęzie,
mniejsze konary drzew itp. Wystrój terrarium powinien być pomyślany tak, by jego
sprzątanie nie sprawiało trudności. Koniecznie trzeba zaplanować miejsca zaciszne,
w których zwierzę będzie mogło się schować. Należy jednak urządzić je w taki sposób,
by mieć możliwość kontroli podopiecznego
i szybkiej reakcji w razie choroby. Z reguły
we wszystkich typach terrariów istnieje
konieczność utworzenia stref o zróżnicowanej temperaturze, co umożliwia tym zmiennocieplnym zwierzętom regulację temperatury ciała.
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2.1. Terrarium pustynne
Terraria pustynne, nazywane też suchymi,
są bardzo łatwe w obsłudze. Do ich aranżacji
stosuje się piasek (czasem w połączeniu
z gliną), drobny żwirek, kamienie i korzenie.
Urozmaicenie mogą stanowić rośliny gruboszowate (sukulenty), należy jednak unikać
roślin z cierniami, które są bardzo niebezpieczne dla zwierząt. W tego typu terrariach niezwykle istotne jest utworzenie stref
o zróżnicowanej temperaturze. Niezbędna
jest też wydajna wentylacja.

Gekon lamparci (Eublep
haris macularius)

2.2. Terrarium wilgotne

Anolis zielony (Anolis carolinensis)

W wilgotnym terrarium można zaaranżować wycinek tropikalnej dżungli. Mały zbiorniczek
wodny, wodospad czy też automatyczne zraszanie to elementy niezbędnego wyposażenia
tego typu terrarium. Jedynie w bardzo małych zbiornikach możemy poprzestać na ręcznym zraszaniu i umieszczonej wewnątrz miseczce z wodą. Niezastąpionym elementem wyposażenia
są tu żywe rośliny. Trzeba jednak wiedzieć, że utrzymanie ich w świetnej formie może być przy
niektórych gatunkach gadów utrudnione. W terrarium wilgotnym jako ściółkę i substrat dla
roślin stosuje się specjalne podłoże kokosowe – Bioterra lub Cocochips.
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Bioterra to naturalne podłoże w postaci rozdrobnionego włókna kokosowego. Wolne od
dodatków chemicznych, co gwarantuje bezpieczeństwo stosowania w terrariach z nawet
najdelikatniejszymi zwierzętami. Bioterra
ma postać kostki, która powstała poprzez
sprasowanie włókna kokosowego. Przed użyciem należy ją zalać ok. 3-4 litrami wody. Uzyskane w ten sposób delikatne, wilgotne podłoże (ok. 8-9 litrów) stosuje się w terrariach
z płazami i gadami lasów tropikalnych
oraz w insektariach. Można je stosować samodzielnie lub jako dodatek do innych podłoży terrarystycznych. Bioterra to również
doskonały, rozluźniający składnik podłoży
dla roślin.

Cocochips to naturalne podłoże w postaci
fragmentów włókna kokosowego. Wolne
od dodatków chemicznych, co gwarantuje
bezpieczeństwo stosowania w terrariach
z nawet najdelikatniejszymi zwierzętami.
Cocochips ma postać kostki, która powstała
poprzez sprasowanie włókna kokosowego.
Przed użyciem należy ją zalać ok. 3-4 litrami wody. Uzyskane w ten sposób wilgotne
podłoże (ok. 4 litrów) stosuje się w terrariach
z płazami i gadami lasów tropikalnych oraz
w insektariach. Można je stosować samodzielnie lub jako dodatek do innych podłoży
terrarystycznych. Cocochips to również doskonały, rozluźniający składnik podłoży dla
roślin egzotycznych (zwłaszcza epifitów).

Agama kołnierzasta (Chlamydosaurus kingii)
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2.3. Akwaterrarium

raphica)

pseudogeog
iety (Graptemys

Żółw ostrogrzb

Rolę akwaterrarium najczęściej pełnią akwaria, w których wydziela się część lądową.
Powierzchnia części lądowej zależy od wymagań danego gatunku. Podczas gdy jedne
zwierzęta spędzają większość czasu w wodzie, inne lubią wygrzewać się na lądzie. Niezależnie jednak od preferencji danego osobnika należy umożliwić mu wygodne wyjście
na ląd (miejsce takie nie może być ani zbyt
strome, ani zbyt śliskie). W akwaterrariach

Żaba szponiasta (Xenopus laevis)
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niezwykle ważne jest utrzymanie czystości
wody – służą do tego odpowiednie, wydajne filtry akwarystyczne. Niezbędne są także
częste podmiany wody, dlatego zwłaszcza przy dużych zbiornikach warto rozważyć wykonanie odpływów, które ułatwiają
spuszczanie wody, oraz stosowanie preparatów uzdatniających wodę wodociągową
i preparatów z bakteriami, które przyspieszają rozkład substancji organicznych.
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3. Podstawy właściwej pielęgnacji gadów
Agama błotna (Physignathus cocincinus)

Większość problemów zdrowotnych gadów wynika z niewłaściwej pielęgnacji, a przede
wszystkim nieodpowiedniej diety. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z wymaganiami
podopiecznego – błędy w pielęgnacji mogą mieć bowiem groźne i nieodwracalne skutki.
Oprócz niewłaściwej diety częstym przewinieniem opiekuna jest wypuszczanie zwierząt, by
swobodnie poruszały się po mieszkaniu. Skutkami takiego postępowania są urazy mechaniczne, przeziębienia, deformacja kończyn (śliska podłoga), a nawet zatrucia. Zwierzęta trzymane
w terrarium mogą natomiast ucierpieć, gdy ich opiekun nie zadba o właściwą dla danego gatunku temperaturę i wilgotność oraz nie będzie utrzymywał higieny w terrarium. Spełnienie
podstawowych wymogów z zakresu pielęgnacji pozwala cieszyć się zdrowymi zwierzętami
przez długie lata.
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4. Żywienie gadów
4.1. Legwan zielony (Iguana iguana)

Legwan zielony (Iguana iguana)

Iguana to jaszczurka dorastająca średnio do
1,5 metra długości. Z reguły łatwo się oswaja
i jest ufna w stosunku do swojego właściciela. Te cechy oraz atrakcyjny, jaskrawozielony
kolor osobników młodocianych sprawiają, że iguana jest bardzo częstym mieszkańcem domowych terrariów. W naturze
legwany zielone żywią się przede wszystkim liśćmi i kwiatami, o czym należy pamiętać, układając dla nich dietę. Specjalnie dla
tych roślinożernych jaszczurek przygotowaliśmy pałeczki z bardzo dużą zawartością
wyselekcjonowanych składników pochodzenia roślinnego – Iguana Sticks. Pałeczki te przeznaczone są do codziennego
karmienia dorosłych legwanów zielonych.
Do ich produkcji wykorzystaliśmy surowce naturalne wyłącznie najwyższej jakości.

Podczas komponowania składu zwróciliśmy szczególną uwagę na odpowiedni poziom wapnia, fosforu i witaminy D3, które
odpowiadają za prawidłowy rozwój kośćca
u legwanów. W celu ułatwienia żywienia
tych gadów w różnym wieku stworzyliśmy
pałeczki Iguana Baby Sticks (dla młodych
legwanów – do 2,5 roku) i Iguana Sticks
(dla legwanów dorosłych). Witaminy i mikroelementy zawarte w obu pokarmach
zapewniają legwanom zdrowie i doskonałą
kondycję.

Tropical radzi
Jeśli legwan zielony odmawia przyjmowania pokarmu gotowego, pałeczki Iguana
Sticks i Iguana Baby Sticks przed podaniem
można namoczyć w wodzie lub rozdrobnić
i posypać nimi podawane świeże pokarmy.
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Wypróbuj również Reptiles Herbivore –
miękki pokarm z dodatkiem ziół dla gadów
roślinożernych.

TROPICAL – VADEMECUM TERRARYSTY

4.2. Żółwie lądowe

Żółw grecki (Testudo hermanni)

Do najczęściej spotykanych w terrariach żółwi lądowych należą: żółw grecki (Testudo
hermanni), śródziemnomorski (Testudo graeca), obrzeżony (Testudo marginata) i stepowy (Testudo horsfieldii). W diecie wymienionych gatunków dominują składniki pochodzenia roślinnego – zwłaszcza trawy, zioła
i kwiaty. Specjalnie z myślą o tej grupie przygotowaliśmy Biorept L – wieloskładnikowy
pokarm w formie pałeczek do codziennego
podawania. Właściwa kompozycja wyselekcjonowanych surowców naturalnych pochodzenia roślinnego pokrywa zapotrzebowanie
pokarmowe roślinożernych żółwi. Jego skład
jest oparty na trawach, w tym m.in. tymotce
łąkowej, która sprawia, iż pokarm jest bardzo

smakowity. Dodatek ziela mniszka lekarskiego, babki lancetowatej i kwiatów nagietka zapewnia cenne substancje odżywcze
i atrakcyjny aromat. Znakomity smak i aromat
pałeczek sprawia, że zwierzęta bardzo chętnie je zjadają. Obniżony poziom białka przy
podwyższonym poziomie włókna pokarmowego gwarantuje zdrowy, zrównoważony
rozwój kośćca żółwi i prawidłowe formowanie skorupy. Odpowiedni stosunek wapnia
do fosforu (2:1), zawartość witamin, mikroi makroelementów zapobiega rozwojowi krzywicy.
Wypróbuj również Reptiles Herbivore –
miękki pokarm z dodatkiem ziół dla gadów
roślinożernych.

Tropical radzi
Niektóre gatunki żółwi zostały uznane w Polsce za inwazyjne, zagrażające rodzimym gatunkom zwierząt. Wwożenie ich z zagranicy, a także przetrzymywanie, hodowla, rozmnażanie,
oferowanie do sprzedaży i zbywanie sprowadzonych okazów wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego decydując się na zakup żółwia, koniecznie
trzeba sprawdzić, jaki jest jego status w Polsce. Więcej informacji na ten temat znajduje się
na stronie www.gdos.gov.pl.
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4.3. Żółwie ziemnowodne i wodne

Żółw czerwonobrzuchy (Pseudemys nelsoni)

W terrariach najczęściej spotyka się żółwie
ozdobne (od kilku lat w Polsce uznane z gatunek inwazyjny – więcej informacji przed
wstępem), chińskie, żółtobrzuche, czerwonobrzuche, piżmowe, hełmogłowe, kasztanowate i żółwiaki. Żółwie związane ze środowiskiem wodnym to zwierzęta wszystkożerne
i mięsożerne. Aby zaspokoić ich potrzeby,
przygotowaliśmy Biorept W – wieloskładnikowy pokarm w formie pałeczek do codziennego podawania. Zawiera dodatek skorupiaków, w tym gammarus, wzbogacający pokarm
o wartościowe białko, chitynę oraz nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3 i omega-6). Pokarm ten został wzbogacony o larwy
Hermetia illucens (Black Soldier Fly). Jest to
cenny surowiec bogaty w niezbędne aminokwasy, kwasy tłuszczowe, makro- i mikroelementy. Zawiera wysoce przyswajalny wapń,

fosfor i magnez, które odgrywają ważną rolę
w rozwoju i utrzymaniu kości w dobrym stanie. Posiada niespotykany u innych owadów,
korzystny stosunek wapnia do fosforu. Stężenie
wapnia występujące w Hermetia illucens jest
znacznie wyższe niż w mleku. Znakomity smak
pałeczek sprawia, że zwierzęta bardzo chętnie
je zjadają. Zawarte w pokarmie witaminy i mikroelementy zapewniają prawidłowy rozwój
kośćca i skorupy żółwi, zapobiegając deformacjom i innym poważnym problemom zdrowotnym. Żółwie karmione regularnie pałeczkami
Biorept W równomiernie się rozwijają i mają
doskonałą kondycję. Przeznaczony do żywienia
takich gatunków żółwi jak: Apalone, Chrysemys,
Clemmys, Deirochelys, Glyptemys, Graptemys,
Kinosternon, Malaclemys, Mauremys, Pelodiscus,
Trachemys, Sternotherus.
Menu żółwi ziemnowodnych i wodnych można urozmaicić pokarmami suszonymi lub
liofilizowanymi z Linii Naturalnej dla gadów.

Żółw z rodzaju Emydura
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Wypróbuj również Reptiles Carnivore –
miękki pokarm dla gadów mięsożernych
i wszystkożernych.
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4.4. Linia Soft – pokarmy miękkie dla gadów

Agama brodata (Pogona vitticeps)

Dodatki naturalne w pokarmie

Dodatki naturalne w pokarmie

suszone świerszcze

kwiat nagietka

suszone larwy
mącznika młynarka

nać pietruszki

liść mniszka lekarskiego

liść jeżyny

Żywienie gadów nie należy do najłatwiejszych. Wiele mięsożernych gatunków przyjmuje niemal wyłącznie pokarmy żywe,
ewentualnie mrożone. Również w przypadku gadów roślinożernych dieta w dużym
stopniu opiera się na świeżych składnikach.
Taki pokarm nie zawsze jest dostępny, nie
zapewnia też wszystkich niezbędnych składników odżywczych i wymaga suplementacji preparatami mineralno-witaminowymi. Nowe pokarmy z Linii Soft dla gadów
to unikatowe połączenie miękkich granu-

latów z takimi składnikami jak suszone
świerszcze i larwy mącznika młynarka (dla
gadów mięsożernych) oraz suszone zioła
(dla gadów roślinożernych). Te dodatkowe
komponenty również mają miękką konsystencję.
Pokarmy Linii Soft, dzięki miękkiej konsystencji i bogactwu użytych składników, pozwalają żywić gady w sposób bliski naturalnemu, jednocześnie zapewniając terraryście
komfort karmienia.
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4.4. Linia Soft – pokarmy miękkie dla gadów

Legwan ziel

ony (Iguana
ig

r pardalis)

rci (Furcife

lampa
Kameleon

uana)

REPTILES CARNIVORE
Pokarm dla mięsożernych i wszystkożernych
gadów.
•
wieloskładnikowy pokarm z dodatkiem
suszonych larw mącznika młynarka i suszonych świerszczy
•
przeznaczony do codziennego karmienia
agamy brodatej i agamy błotnej, gekona
lamparciego, żółwi ziemnowodnych i wodnych, waranów i innych jaszczurek żywiących się owadami
• główny składnik pokarmu to ekstrudowane
pałeczki, które zawierają m.in. ryby, krewetki, kryla i gammarusa
• obecna w pokarmie chityna reguluje trawienie
• dzięki odpowiednio dobranym witaminom
i mikroelementom pokarm zapobiega niedoborom tych substancji i utrzymuje gady
w doskonałej kondycji
• miękka konsystencja pokarmu sprawia, że
jest on chętniej akceptowany przez zwierzęta
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REPTILES HERBIVORE
Pokarm dla roślinożernych i wszystkożernych gadów.

Gekon lamparci (Eublepharis macularius)

•
wieloskładnikowy pokarm z dodatkiem
naci pietruszki, kwiatów nagietka, liści jeżyny i liści mniszka
•
przeznaczony do codziennego karmienia
agamy brodatej, biczogona, legwana zielonego i żółwi lądowych (greckiego, śródziemnomorskiego, obrzeżonego, stepowego, pustynnego, lamparciego)
• główny składnik pokarmu to ekstrudowane
pałeczki, które zawierają m.in. zboża, owoce i lucernę
• dzięki odpowiednio dobranym witaminom
i mikroelementom pokarm zapobiega niedoborom tych substancji i utrzymuje gady
w doskonałej kondycji
• miękka konsystencja pokarmu sprawia, że
jest on chętniej akceptowany przez zwierzęta

15
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4.5. Pokarmy naturalne dla gadów
NAZWA

SKŁAD

WŁAŚCIWOŚCI

Pokarmy suszone
Dafnia
Vitaminized

suszone
rozwielitki
(Daphnia pulex)

Dried Fish

– źródło mikro- i makroelementów
– chityna reguluje trawienie
– pokarm dostarcza odpowiednio zbilansowanej
dawki witamin
– wartości odżywcze świeżych ryb
–d
 uża smakowitość

suszone ryby

Crickets

Meal Worms

suszone
świerszcze
(Acheta
domesticus)
suszone larwy
mącznika
młynarka
(Tenebrio molitor)

Gammarus
suszone
kiełże
zdrojowe

Gammarus &
Shrimps Mix
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suszone
kiełże
zdrojowe
i krewetki

– wartości odżywcze świeżych owadów
– chityna reguluje trawienie

– naturalny, wysokoenergetyczny
pokarm dla gadów
– źródło łatwostrawnego białka

– naturalny pokarm dla gadów
– źródło mikro- i makroelementów
– chityna reguluje trawienie
– beta-karoten wpływa pozytywnie
na układ odpornościowy
i wiele procesów fizjologicznych zwierząt
– naturalny pokarm dla gadów
– źródło mikro- i makroelementów
– chityna reguluje trawienie
– beta-karoten i inne naturalne karotenoidy
wpływają pozytywnie na układ odpornościowy
i wiele procesów fizjologicznych zwierząt
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NAZWA

SKŁAD

WŁAŚCIWOŚCI

Pokarmy liofilizowane
FD Blood
Worms

FD River
Shrimp

liofilizowane
larwy ochotki
(Chironomus)

liofilizowane
krewetki rzeczne

– wartości odżywcze świeżych larw ochotki
– źródło łatwostrawnego białka
– pokarm wolny od patogenów
(liofilizacja niszczy niebezpieczne patogeny)
– wartości odżywcze świeżych krewetek
– duża smakowitość
– chityna reguluje trawienie

Pokarm wieloskładnikowy
Vitarept
wieloskładnikowy
pokarm
z krewetkami
dla żółwi
ziemnowodnych
i wodnych

– mieszanka smacznych i bogatych w białko
krewetek z odżywczymi i wzbogaconymi
w cenne algi: tabletkami i pałeczkami
– dostarcza żółwiom różnorodnych składników
pokarmowych
– zawiera odpowiednio zbilansowane
mikro- i makroelementy
– wspaniały smak zachęca zwierzęta do żerowania

Bardzo często dużym problemem w żywieniu gadów mięsożernych jest ograniczona
dostępność pokarmu zwierzęcego (żywego lub mrożonego). W takiej sytuacji nieodzowne
jest posiadanie w domu wygodnego w przechowywaniu i łatwego w dozowaniu pokarmu,
który został uzyskany w drodze suszenia lub liofilizacji zwierząt karmowych.

Scynk długonogi (Eumeces schneideri)
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5. Suplementy diety dla gadów
Gady zamieszkujące terraria mimo starań swoich opiekunów nie otrzymują pokarmów tak
bogatych w składniki mineralne i witaminy, z jakich mogą korzystać w swoim naturalnym
środowisku. Hobbyści na ogół nie mają dostępu do roślin i zwierząt typowych dla obszaru,
z którego pochodzą będące w ich posiadaniu gady, dlatego muszą korzystać z zamienników,
które nie zawsze pokrywają zapotrzebowanie gadów na składniki odżywcze, witaminy oraz
makro- i mikroelementy. Niebagatelne znaczenie ma również dostęp gadów do promieni
słonecznych, które nie tylko zapewniają życiodajne ciepło, ale i umożliwiają produkcję
witaminy D3, która odpowiada za gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu. W warunkach terraryjnych nie zawsze jakość i długość naświetlania są wystarczające, aby zapewnić
produkcję tej witaminy na odpowiednim poziomie. Z tego powodu tak ważne dla gadów
są suplementy, które uzupełniają ich dietę o niezbędne witaminy i składniki mineralne.
Dla ułatwienia pielęgnacji gadów stworzyliśmy Vigorept – nowoczesny, witaminowo-mineralny preparat z dodatkiem beta-glukanu. Postać proszku ułatwia podawanie produktu,
który bez problemu przylega do powierzchni pokarmów, w tym również owadów karmowych. Stosowany regularnie zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój gadów oraz przeciwdziała
krzywicy i deformacjom skorupy żółwi, a także innym niebezpiecznym dla zdrowia skutkom
niedoboru wapnia i fosforu. Zawarta w preparacie Vigorept witamina D3 reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu. Pozostałe witaminy użyte w preparacie wpływają
korzystnie na ogólną kondycję zwierząt, w tym zapewniają prawidłowe funkcjonowanie
i zdrowy wygląd skóry gadów, zwłaszcza w okresie linienia. Układ odpornościowy gadów
aktywuje naturalny immunostymulator – beta-glukan, zwiększając ich odporność i zdolność
do obrony przed infekcjami.

Żółw lamparci [Stigmochelys (Geochelone) pardalis]
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6. Preparaty pielęgnacyjne dla gadów
6.1. Sanirept
W wyglądzie żółwia naszą uwagę skupia
przede wszystkim pełniący funkcję ochronną pancerz – najbardziej charakterystyczna cecha tej grupy gadów. Dla hobbystów
liczy się zdrowy wygląd pancerza i jego walory estetyczne. Skorupa żółwia jest zwierciadłem jego kondycji. Zła dieta, niedobory
witamin i składników mineralnych, a także
problemy z nerkami skutkują nieodwracalnymi deformacjami pancerza. Dlatego na
pielęgnację skorupy żółwi składa się wiele
czynników. Zwierzętom należy zapewnić
odpowiednie warunki bytowania (obszerne i czyste terrarium, właściwą wilgotność,
temperaturę i oświetlenie) oraz urozmaiconą i zrównoważoną dietę bogatą w wapń
i witaminę D3. Skorupa powinna być utrzymywana w czystości. Po każdej kąpieli
żółwi lądowych zalecamy natłuszczanie skorupy preparatem Sanirept z olejkiem goździkowym. Zyska ona w ten sposób ładny
połysk i zdrowy wygląd. Zawarty w preparacie olejek goździkowy pielęgnuje, usuwa
zanieczyszczenia i działa odświeżająco.

Żółw gwiaździsty (Geochelone elegans)

19

TROPICAL – VADEMECUM TERRARYSTY

6.2. Ophtalvit-A Chelonia
Legwan zielony (Ig

uana iguana)

Agama brodata (Pogona vitticeps)

) madagaskarska
Felsuma (dniówkagascariensis)
(Phelsuma mada
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Ophtalvit-A Chelonia, balsam lawendowo-świetlikowy przeznaczony do pielęgnacji
skóry i oczu gadów, to innowacyjny produkt marki Tropical wykorzystujący dobrze
udokumentowane właściwości dwóch roślin leczniczych: świetlika łąkowego i lawendy wąskolistnej. Niepozorny świetlik to
skarbnica cennych, aktywnych biologicznie
substancji. Zawiera m.in. kwasy fenolowe,
garbniki i aukubinę. Jego substancje czynne
wykazują działanie przeciwzapalne i bakteriostatyczne, ponadto uszczelniają naczynia krwionośne, zapobiegając krwawieniom z siatkówki. Świetlik już od zarania
dziejów używany był w medycynie ludowej,
a obecnie ziele to jest składnikiem wielu
kosmetyków i środków medycznych przeznaczonych do pielęgnacji oczu z różnymi
problemami. Substancje czynne lawendy wykazują natomiast działanie przeciwzapalne,
a ponadto przyspieszają regenerację naskórka. Połączenie ekstraktów z tych dwóch roślin w preparacie Ophtalvit-A Chelonia pozwoliło uzyskać wysokiej klasy balsam do
pielęgnacji oczu gadów, zwłaszcza w przypadkach podrażnienia ich delikatnych
struktur przez pył lub piasek. Ophtalvit-A
Chelonia ma również zastosowanie w pielęgnacji miejsc otartych lub zranionych.
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7. Aksolotl meksykański (Ambystoma mexicanum)

Aksolotl meksykański – forma albinotyczna

Ambystoma meksykańska, nazywana również aksolotlem meksykańskim, jest płazem
znanym z tzw. neotenii – zdolności larw do
rozmnażania płciowego. Ambystoma spędza całe życie jako wodna forma larwalna,
nigdy nie przekształca się w osobnika dorosłego. Mimo to rozmnaża się płciowo. Dawniej w warunkach naturalnych ambystoma
występowała w dwóch jeziorach: Xochimilco
i Chalco, na wysokości 2300 m n.p.m. Obecnie zasięg jej występowania ogranicza się
do jeziora Xochimilco oraz otaczających
go mokradeł. Dzikie osobniki mają ciało
w różnych odcieniach brązu. W hodowli
amatorskiej bardzo często występuje natomiast forma leucystyczna – o kremowobiałym ciele i ciemnych oczach, oraz albinotyczna – o kremowobiałym ciele i czerwonych oczach. W naturze ambystomy polują na drobne zwierzęta wodne (głównie
owady), nie gardzą też rybami i płazami.

W akwariach zwykle podaje się im ochotki,
rureczniki, dżdżownice, a także mrożone
ryby i skorupiaki.
Dla aksolotli meksykańskich przygotowaliśmy pokarm Axolotl Sticks – tonące
pałeczki, w których skład wchodzą m.in.
ryby, mięczaki i skorupiaki, stanowiące
źródło łatwo przyswajalnego białka zwierzęcego wysokiej jakości. Odpowiednio
zbilansowany skład witamin i mikroelementów zapewnia prawidłowy wzrost
i rozwój zwierząt, a dodatek astaksantyny
i ekstraktu z papryki intensyfikuje ich barwy.
Naturalny immunostymulator – beta-glukan – wzmacnia układ odpornościowy płazów, wspomagając procesy regeneracyjne
zachodzące po ewentualnych pogryzieniach
przez współmieszkańców akwarium. Axolotl
Sticks można stosować również w żywieniu
traszek Waltla, żab szponiastych i innych
płazów wodnych.

Ambystoma meksykańska/aksolotl meksykański
(Ambystoma mexicanum)
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8. Przekopnice (Triops spp.)

Przekopnice z rodzaju Triops to niewielkie
słodkowodne skorupiaki. Zasiedlają zbiorniki okresowe niemal na całej kuli ziemskiej.
Ich ciekawy sposób rozmnażania, niezwykły
wygląd i łatwa pielęgnacja sprawiły, że mają
wielu miłośników, również wśród najmłodszych adeptów terrarystyki. Dla ułatwienia
ich żywienia przygotowaliśmy wieloskładnikowy pokarm Triops w formie tonącego,
drobnego granulatu. Jego urozmaicony
skład z dużym udziałem białka ryb oraz
bezkręgowców wodnych zapewnia otrzymywanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Obecny w pokarmie
beta-glukan wzmacnia naturalną odporność przekopnic, a odpowiednio zbilansowane składniki wpływają na ich prawidłowy
wzrost i rozwój.
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Jeśli masz pytania dotyczące żywienia i pielęgnacji gadów,
skontaktuj się z naszym specjalistą pod adresem:
terrarium@tropical.pl

www.tropical.pl
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