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Kerülni kell a stresszes helyzeteket! Mind a gekkó mind az emberek érdekében, se
gyerekeknek, se idegeneknek ne engedjük, hogy tapogassák az állatot! És a többi
állatunkat is tartsuk tőle távol!
A pöttyös gekkó keményen harap, ezért ha mindenképpen meg kell fognunk,
viseljünk hosszú ujjú felsőt és húzzunk védőkesztyűt!
Harapás esetén a sebet fertőtlenítsük és kössük be szakszerűen, s ha kell, kérjünk
tetanusz injekciót.
Mindig mossunk kezet, miután a kezünkbe vettük, mert természetes hordozója
lehet a szalmonellának, ami rá nézve nem, számunkra viszont kellemetlen lehet.
Hosszabb szállításkor jól jön egy légkondicionált autó vagy egy, csak félig zárt
hűtőtáska. Télen az akkukat meleg, nyáron hideg-langyos vízzel töltsük meg.
Ha a gekkó étvágytalan, bágyadt, vagy más gyanús jeleket látunk, kérjünk
segítséget állatorvostól!
Teendők
Naponta:
Etetés (naponta, kétnaponta), hőmérséklet és páraszint ellenőrzés; ürülék
eltávolítása, kora reggel és este párásítani (ebből isznak is), az állat ellenőrzése
(sérülés, viselkedés, étvágy, stb.)
Hetente:
Takarítás: tisztítsuk meg a hátfalat és a növényeket, töröljük meg leveleiket nedves
ruhával, a terrárium falait töröljük át nedves ronggyal
Három havonta:
Súly és méret mérés, az aljzat cseréje
Szaporodás
Megfelelő tartás mellett állataink szaporodni fognak. A párzási időszaka 3-4
hónapig tart, ezalatt havonta tojást raknak. A gravid (vemhes) nőstény hízni kezd
és agresszívabb lesz. Egy-két héttel a tojásrakás előtt már nem eszik. Két tojását
függőleges felületre ragasztja, vagy sziklarepedésekbe rakja.

PÖTTYÖS VAGY TOKE GEKKÓ
Gekko gekko
A pöttyös vagy toke gekkó (Tokay gecko) a Gekkók családjának legtermetesebb
tagja. Eredeti élőhelyei trópusi esőerdők, és emberi települések ÉK-Indiától
Indonéziáig és a Fülöp-szigetekig, de Floridába és más helyekre is behurcolták.
Éjszakai életmódú gyík. A hím éjszakánként hangos, rekedtes tokeee kiáltásokkal
hívja a nőstényt, aki jóval csendesebb.
Teste robosztus és hosszú. Alapszíne a barnástól a szürkés türkizkékig terjed,
narancssárga vagy piros pettyekkel. Hasa fehér, farkukon fekete csíkok díszlenek.
Lábaikon mind az öt ujj végén tapadást segítő lemezkék találhatók, amikkel a sima
üvegen is gyorsan és ügyesen közlekedik. Ha megtámadják, ledobja a farkát és
elmenekül. A letört farok egy darabig még mozog, és pár hét alatt visszanő.
Ha veszélyt érez, hatalmasra tátja száját, megmutatva annak fekete belsejét, s ha
ez sem segít, harap! Harapása fájdalmas, és sokáig szorítja áldozatát! Agresszív,
de könnyen tarható, mutatós faj. Csak olyanoknak való, akik nem akarják kézbe
venni, vagy napközben figyelni (nappal alszik).
Fiú vagy lány?
A hím feje általában nagyobb, teste robusztus. A nőstény kicsit teltebb, de kevésbé
erőteljes. A nemek biztos meghatározását szakértők végzik, szondával.
Egyedül, párban vagy csapatban?
A párzási időszakban a hím és a nőstény jól megfér, és együtt védelmezi a
tojásokat, de egyébként verekednek. Kisebb vagy gyengébb fajtársaikat és a
kisebb állatokat megeszik! Több hímet ne tegyünk össze!
Mekkorára nő? Meddig él?
Egy pöttyös gekkó 20-35 centisre nő. Megfelelő gondozás mellett 7-10 évig él.

Terrárium pöttyös gekkónak
Mekkora és milyen?
Egy felnőtt állatnak vagy egy párnak minimum 50x50x100 cm-es magas terrárium
kell, ami elől nyílik és mindkét oldalán dróthálóval fedett szellőző van. Jó
szellőzés mellett nem lesz penészedés!
A pöttyös gekkónak trópusi esőerdő terráriumot rendezzünk be. A talaj lehet apró
szemű fenyőkéreg (Pin-dekor), speciális esőerdei talaj (orchideáknak való),
kókuszhéj, állóvíz vagy vízzel felöntött folyami kavics. Ha nem nedves a talaj, egy
vizestál mindenképpen szükséges a páratartalom miatt.
Legyen bőven mászásra alkalmas faág és felület, meg egy-két búvóhely, pl.
sziklaüreg vagy üreges fatörzs. Tehetünk be 5-10 cm átmérőjű csövet vagy
bambuszt, amin átbújhatnak. A gekkók a falakon töltik idejük legnagyobb részét,
itt esznek, alszanak, vadásznak, pihennek, ezért egy zegzugos háttér alapvetően
fontos. A háttér készülhet parafakéregből vagy parafa lapokból, homokkal beszórt
pur-habból, összekötözött vastag bambusz rudakból, stb.
A növényzet jól mutat és a páratartalmat is szinten tartja, és az állatok ezek
leveleiről isznak. Csak esőerdei fajokat válasszunk, amik bírják a meleg, nedves
klímát: broméliák, orchideák, trópusi páfrányok.
A terráriumot sose hevítse fel a nap, mert hőgutát kaphat az állat! A terrárium ne
álljon huzatos vagy forgalmas helyen, így az állatok nyugodtan alhatnak nappal.

Hőmérséklet, világítás
A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, ezért a világítás és a fűtés
létfontosságú. A pöttyös gekkó éjszakai állat, ezért neki nincs szüksége napfényre
és UV lámpákra, de a hőmérséklet és klímaviszonyokra nagyon érzékenyek. A
nagy hőingadozás megfázáshoz és tüdőgyulladáshoz vezet.
Szükség van egy hő és páratartalom mérő eszközre. A fűtéshez használjunk
lámpákat (csak nappal), hátfalba épített fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget, és melegítő
kerámia lámpát. A fűtést próbáljuk ki az állat behelyezése előtt.
Jók a növények számára készült fénycsövek is, de ekkor a fűtést külön oldjuk
meg, mert ezek a csövek nem adnak le komoly hőt. Kitűnőek a hüllőknek való
éjjeli lámpák* (Exo-Terra Night glo).
Az átlaghőmérsékletének nappal 25-30 °C legyen, a napozóhelyen 35 °C. Éjszaka
22-25 °C elég. Ez a gekkó szereti a párás, meleg klímát ezért napi kétszer finoman
permetezzünk vízzel, és helyezzünk be egy vizestálat vagy könnyen tisztítható
nedves aljzatot. A 60-70%-os páratartalom megfelel.
* állatboltból, internetes áruházakból beszerezhetők speciálisan hüllőknek tervezett fényforrások

Etetés
Etetés: naponta, kétnaponta
A pöttyös gekkó RAGADOZÓ, a természetben rovarokat, kis gyíkokat, férgeket,
lárvákat, csigákat fogyaszt, növényeket nem eszik. Nagyon falánk állatok,
gyakorlatilag mindent megesznek, ami él és mozog és befér a szájukba, ezért
táplálékuk legyen nagyon változatos. Létfontosságú a vitamin és ásványi anyag
kiegészítők használata heti 2-3 alkalommal!
Megfelelő táplálék (friss, élő):
tücsök, szöcske, sáska, pók, lárvák, lisztbogár és kukac, gyászbogár, pincebogár,
lepkék, viaszmoly lárva (főleg kicsiknek), svábbogár, kéthetente egy szopós egér

