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Què és un Camaleó Calyptratus? 
El Camaleó Calyptratus (Chamaeleo 
Calyptratus), també anomenat Camaleó del 
Yemen o Camaleó Velat és un rèptil originari 
de la península Aràbica, concretament de les 
zones del Yemen i l’Aràbia Saudí.  

El mascle d’aquesta espècie es caracteritza 
per ser un dels més grossos de la família dels 
chamaeleonidae, arribant a mesurar més de 
cinquanta centímetres de longitud, amb la cua 
inclosa. Les femelles són més petites, 
mesurant com a màxim uns trenta-cinc 
centímetres i pesant aproximadament cent 
grams. La diferència entre mascle i femella 
també es veu reflectida en la longevitat: els 

mascles poden arribar a viure fins a vuit anys, 
mentre que les femelles no acostumen a 
viure’n més de cinc.  
El tret més important que distingeix aquesta 
espècie de la resta de camaleons és una cresta 
sobre el cap, més gran en els mascles que en 
les femelles.!!
La tonalitat de la pell del Camaleó Calyptratus 
pot variar, però no varia segons el color del 
fons on es troba, com s’acostuma a pensar, 
sinó en funció el seu estat d’ànim. Els canvis 
més importants els podrem notar si l’exemplar 
està estressat, se sent amenaçat, o si està 
predisposat o no a l’aparellament (sobretot en 
les femelles).  

!
On viuen? !
El Camaleó Calyptratus necessita un terrari alt, 
amb unes mides d’aproximadament 60 cm de 
llargada, 50 cm d’amplada i 80 cm d’alçada. 
Per tal que puguin 
aprofitar aquest 
espai vertical que 
els oferim, 
equiparem el terrari 
amb troncs on 
enfilar-se. Els 
camaleons són 
animals molt 
territorials, per la 
qual cosa no és 
possible tenir més 
d’un exemplar al 
mateix terrari, 
encara que siguin 
una parella. 

Caldrà que oferim al nostre Chamaleó 
temperatures semblants a les del seu lloc 
d’origen. Es recomana, doncs, proporcionar-li 
una zona càlida, d’entre 27º i 31º, i una zona 
freda que rondi els 24º. A  la nit haurem de 
baixar la temperatura del terrari sobre els 24º. 
Pel control de la temperatura es recomana 

utilitzar un 
termòstat 

amb sonda, 
el qual podrà 
regular els 
aparells de 
calor en 
funció de si 
fa falta 
apujar-la o 
baixar-la.  
La font de 

calor idònia són les bombetes, ja que escalfen 
des d’amunt, donant la possibilitat al Camaleó 
d’amagar-se a les zones baixes quan vulgui 
refrescar-se. Necessitarà també una bombeta 
d’UVB, imitant la llum solar, que servirà perquè 
pugui sintetitzar les vitamines i el calci 
adequadament.  
Tot i això, cal tenir en compte que el Camaleó 
és un gran escalador i passarà gran part del 
seu temps en zones elevades, subjectant-se 
amb les seves extremitats i cua prènsils. Per 
aquest motiu hem de vigilar de situar les 
bombetes en un lloc segur on no pugui 
arribar-hi i cremar-se.  

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un Camaleó Calyptratus, li oferim 
aquest tríptic on s’expliquen les seves 
necessitats i el seu manteniment bàsic. 
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L’últim factor a tenir en compte és el de la 
humitat. El Camaleó necessita uns nivells alts 
d’humitat, que s’acostin al 85%. Haurem 
d’humidificar el terrari com a mínim tres cops 
al dia, i caldrà situar al terrari permanentment 
una zona d’aigua en moviment, perquè no 
beuen aigua estancada. 

 

Què mengen? 
La dieta del Camaleó Calyptratus està 
bàsicament composta d’insectes, en un 70%, i 
en cucs el 30% restant. Podem donar grills, 
llagostes, ‘cucaracha argentina’ (blaptica 
dubia), ‘tenebrios’, ‘zophobas’, cucs de la mel i 
en exemplars 
adults també 
pinkis. Es 
recomana, de 
tant en tant, 
enfarinar 
l’aliment amb 
calci i 
vitamina C en 
pols, sobretot quan es tracta de camaleons 
joves. Hem d’assegurar-nos que tot el que 
donem siguin insectes sans, per tal que no 
transmetin paràsits al nostre rèptil.! 
 
Com s’han de netejar? 
El terrari s’haurà de netejar setmanalment, tot 
i que cal retirar les 
defecacions de 
manera diària. Haurem 
de retirar tot el 
substrat i desinfectar 

el terrari vigilant no usar productes nocius.! El 
substrat haurà de ser de coco, mai de pi 
perquè el nostre Camaleó podria intoxicar-se. 
 

Com s’han de tractar? 
Convé socialitzar el nostre Camaleó, 
manipulant-lo amb regularitat i molta cura, 
però no es recomana treure’l massa estona del 
terrari perquè les condicions atmosfèriques 
exteriors són molt diferents a les que ell 
necessita.! 
 

Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema no cal dur el 
nostre animal al veterinari, tot i així sí que és 
important desparasitar-lo cada 6 mesos. Per 
això és necessari pesar la nostra mascota i 
portar una mostra de femta a la clínica per 
què la puguin analitzar.! 
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