
Gondozás 

 

Remek kedvenc válhat belőle, ha sokat, és óvatosan foglalkoznak vele, egészen 

kézhez szoktatható, nagyon szelíddé válhat. Kezdő hüllőtartóknak is ajánlható. 

Ritkán harap, és ha megszokja a környezetét, lassan mozog. A nappali órákban 

inkább elbújik. 

 

Az állattal való foglakozás után mindig alaposan mossunk kezet! A hüllők 

hordozói lehetnek a szalmonellának, ami rá nézve nem, de számunkra veszélyes. 

 

Szállításra alkalmas egy szökésbiztos, jól szellőző hűtőtáska, és ha van, egy 

légkondicionált/fűtött autó. Télen az akkukat meleg, nyáron langyos-hűvös vízzel 
töltsük meg. 

 

Egészség 

Leggyakoribb problémák: másodlagos táplálkozási hyperparathyroidism (MBD), 

tünetei: gumiszerű állkapocs, és végtagok. Oka: nem megfelelő táplálék és 

világítás. Másik a visszamaradott vedlés, amely miatt elzáródhat a vérkeringés a 

lábakban. Langyos vízben óvatosan távolítsuk el a száradt részt. Bélrendszeri 

paraziták is okozhatnak hányást vagy hasmenést. Ez gyógyszeres kezeléssel 

orvosolható.  

 

Ha bármi rendelleneset észlelünk, kérjük állatorvos segítségét! 

 

Teendők: 

Naponta: 

A vizestálat kitisztítani, és friss vizet biztosítani. Az ürüléket és ételmaradékokat 

eltávolítani. 

 

Hetente: 

A vizestálat fertőtleníteni. A talaj felső rétegét tisztára cserélni. 

 

Két-három havonta: 

Teljes talajcsere ajánlott. Időnként friss, langyos vízben megfürdethetjük, ezzel 

megkönnyítjük számára a vedlést. A vize legyen sekély, és soha ne hagyjuk benne 
őrizetlenül! 

 

Szaporítás 
Szaporításukhoz érdemes pihenőidőszakot tartani, két-három hétre csökkentsük a 

fűtésüket és rövidebb nappali időszakot biztosítunk nekik. A pihenés elteltével 

fokozatosan visszaállítjuk eredeti tartási körülményeiket és több táplálékot adunk. 
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Leopárd gekkó 
Eublepharis macularius 

 

A leopárd gekkó egy roppant mutatós gekkó, elnevezését látványos mintázatáról 

kapta. Eredeti hazája Irán, Irak, Afganisztán, Pakisztán, és Északnyugat India. 

Élőhelye változatos, de többnyire a föld felszínén élnek. Száraz és félszáraz 

környezetet kedvel, ahol a nappal és az éjszaka közt jelentős a hőmérséklet 
különbség. Éjszaka és alkonyatkor aktív, de néha látni őket nappal is, amint a 

napfényben fürdőznek.  

A felnőtteken a sárga alapszín felett barna vagy fekete foltok láthatók. Bőre néhol 

szemölcsös, farka viszonylag rövid, szelvényezett. Jól látható füle, és mozgatható 

szemhéjai vannak. Nincsenek tapadókorongjaik, mint más gekkó fajoknak, viszont 

karmos ujjakkal rendelkeznek. 

 

Fiú vagy lány? 

16-24 hónaposan válnak szexuálisan éretté. A hím erőteljesebb, nagyobb a feje, 

farktöve megvastagodott.  

 

Egyedül, párban vagy csapatban? 

Jól megvan egyedül, de lehet párban, vagy egy hím mellé több nőstényt is tartani. 

Területvédők, ezért több hímet ne zárjunk össze. A kisebb egyedeket is bántják. 

 

Mekkorára nő? Meddig él? 

Egy felnőtt egyed 15-25 cm-es, megfelelően tartva akár 20 évet is megélhet. 



Terrárium leopárd gekkónak 

 

. 

Mekkora és milyen? 

Természetesen figyelembe kell venni mozgásigényüket és ennek megfelelő 

alapterületű terráriumot választani számukra. Három-négy gekkó részére egy 

100x50x60 cm-es terrárium már jól berendezhető. Legalább annyi búvóhelyet 

építsünk be, ahány gekkónk van. Sziklákból és nagyobb ágakból alakítsunk ki 

mászó, és búvóhelyeket. A terráriumot nem feltétlenül szükséges lefednünk, de 
érdemes, nehogy a tücskök megszökjenek. 

Aljzatnak alkalmas a homok, erdei vagy kerti földdel keverve, ebben szívesen fog 

ásni, ha kedve támad. A forgácsot, kavicsokat, vagy tiszta homokot kerüljük. 

Ügyeljünk arra, hogy a talaj sose legyen teljesen átnedvesedve, mert ettől gombás 

megbetegedést kaphat.  

Ha szeretnénk növényeket, cseréppel együtt ültessük el, hogy könnyen kivehessük, 

ha kell. Növényzetnek erős és kerekebb levelű fajtákat válasszunk (fikusz, 

borostyán, filodendron, Sanseveria vagy Hawarathia fajok, apró pálmák, stb.), de 

ne ültessük be túl dúsan, hogy maradjon elég mozgástér. 

Biztosítsunk ivóvizet egy akkora tálban, amelybe akár bele is tud feküdni a gekkó. 

Mivel gyakran piszkít a vízbe, érdemes a vizet naponta cserélni. 

 
 

Hőmérséklet és világítás 

 
A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért általában a világítás és a fűtés 

létfontosságú. A nappali hőmérséklet legyen 26-32 °C, éjszaka pedig 20-22 °C 

körül. Az éjjeli pihenő 6 óra, a nappali időszak kb. 14 óra hosszú legyen. Érdemes 
talajmelegítőt beszerezni, hogy a terrárium hőmérséklete ne hűljön 20 °C alá. 

Speciális világítás nem szükséges, hiszen ezek a gekkók éjszakai állatok. Egy 

szpotlámpa elegendő fényt és meleget biztosít nappalra, és alatta kialakítható egy 

napozó rész is. 

A jó szellőzés nagyon fontos, és a páratartalom 40-60% között ideális. A túl száraz 

környezet előnytelen, ilyenkor nem tud az állat megfelelően vedleni (dysecdysis). 

Ezért a búvóhelyeket hetente egy-kétszer permetezzük be finoman vízzel, vagy 

helyezzünk el egy nedves szivacsot az egyik nagyobb búvóhely közelébe. 

 

 

 

 

 

Etetés 

 
A leopárd gekkó ragadozó, természetes élőhelyén rovarokkal, és apró emlősökkel 

táplálkozik. Az állatboltokban kapható ízeltlábúak általában biztonsággal adhatók. 
Természetben összegyűjtött rovarokkal, bogarakkal ne etessük állatunkat, mert 

azok fertőzést hordozhatnak. A táplálékállatokra hetente egyszer szórjunk kalcium 

és D3 vitamin port. A felnőttek 6 hetes, a kicsik 3 hetes tücsköket kapjanak. 

 
Étrend: 

tücsök fő táplálékként, mellette gyászbogárlárva, molylepke, rózsabogárlárva, 

vékonyra szeletelt gyümölcs; kiegészítésként felnőtteknek szopós egér, és 
viaszmolylárva adható (magas foszfor- és zsírtartalma miatt csak alkalmanként) 

 

Etetés gyakorisága: 

kicsiknek kétnaponta, kifejlett gekkóknak hetente két-háromszori etetés elég, 

alkalmanként 4-5 tücsök vagy más táplálékállat 

 

 

 

 


