Selv om denne arten ikke har
forekommet lenge i handelen, er
Fargedet allerede utviklet mange ulike
varianter
fargevarianter som skiller seg
fra viltformen både i grunnfarge
og tegningsmønster. Bicolor,
Tiger, Striped og Harlequin er
bare noen av de mange menneskeskapte variantene som i dag finnes.

Fargevariant
“Patternless yelllow“

Kranset gekko spiser så vel
insekter som blomsterpollen,
nektar og modne frukter. I terraErnæring
riet kan de fôres med f.eks. sirisser, kakerlakker, gresshopper,
voksmøll- og billelarver. De må
også få et regelmessig tilskudd
av frukter og pollen. Spesielle næringstilskudd
for fruktspisende reptiler finnes i handelen. For
å unngå kalsiummangel bør fôrinsektene på forhånd fôres med friske grønnsaker eller grøntfôr.
Spesielle mineral-og vitaminpreparater som kan
kjøpes i zoohandelen bør også en gang i blant
brukes til å pudre insektene med umiddelbart før
de gis til gekkoene. Friskt drikkevann må alltid
være tilgjengelig.

Fôring!

Norges Zoohandleres
Bransjeforening

Kranset gekko
Correlophus
ciliatus

Gekkoer kan fort bli overvektige om de får for
mye mat. Fôr maksimalt 2-3 ganger i uken.

Fargevariant
“Patternless red“
Fargevariant
“Buckskin“

Kranset gekko har ikke
behov for noen egentlig
vinterpause, men en
Vinterpause
senkning av den generelle
temperaturen i terrariet med noen grader og
reduksjon av belysningstiden fra 12 til 10 timer/døgn i noen uker, gjør
dyrene godt og stimulerer også til egglegging.

Lovverket!
Hold av kranset gekko, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift om
forbud mot eksotiske dyr. Det er dyrekjøpers plikt å sjekke at det dyret man kjøper tilhører en lovlig art og følges
av korrekte opprinnelsesdokumenter.
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I nær hundre år trodde man at
denne vakre, inntil 20 cm lange,
gekkoen fra Ny-Caledonia
Generell
informasjon
var utdødd, inntil den ble
gjenoppdaget etter en
tropisk storm i 1994.
Etter dette kom
noen få dyr ut fra Ny-Caledonia til
den internasjonale reptilhandelen. Disse la grunnlaget for den
bestanden som i dag finnes blant
reptilelskere over hele verden og
blir oppdrettet i store mengder av
både privatpersoner og kommersielle
reptilfarmer. Artens sjeldenhet i naturen
skyldes at leveområdene i regnskogene langs
kysten og i fjellene opptil 1.000 meters høyde,
har blitt stadig mer ødelagt ved avskoging.
Kranset gekko er skumrings og nattaktive dyr
som om dagen sover på greiner, og i sprekker
og huler i trærne. Først når mørket senker seg
søker de ut på jakt etter føde og partnere. De er
gode klatrere som pga. lameller på føttene også
lett kan løpe oppover glatte overflater. I naturen
tror vi at disse gekkoene er enstøinger som søker
kontakt med andre individer bare i forbindelse
med parringen. Hanndyr er svært territorielle og
kan ikke holdes sammen. I terraristikken har vi
gode erfaringer med å holde én hann sammen
med én eller to hunner, men de kan også helt
problemløst holdes enkeltvis. De blir omkring 15
år gamle.

Kranset gekko er en svært aktiv
klatrer og behøver et høyt terraTerrarium og
rium. For å oppfylle behovet for
innredning
bevegelse anbefales et terrarium
med en grunnflate på 60 cm
x 60 cm og en høyde på
100 cm, for hold av 1-3
fullvoksne individer. Ettersom arten i
naturen lever i fuktige tropiske regnskoger, behøver de også høy luftfuktighet på minst 60 % om dagen og
80 % om natten. Dette
oppnår man ved regelmessig å sprøyte lunket
vann over innredningen og
ved regelmessig å vanne planter i
terrariet og fukte bunnlaget. Terrariet må ha god lufting for å unngå
at det blir stående vann i
innredningen og at mugg får
utvikle seg. Løvjordblandinger som
fås i handelen er velegnet som
bunnlag, og gir også plantene gode
vekstforhold og næring. En bestand av tropiske isopoder (skrukketroll) og spretthaler i bunnlaget
vil kunne bidra til å holde terrariet
rent, ved at de spiser fôrrester
og avføring. Terrarier med
kranset gekko kan bli
svært vakre innslag i
hjemmet, fordi de gir

Viktig!
Gekkoer kan kaste halen. Det er en naturlig prosess! I motsetning til enkelte andre
arter danner kranset gekko ikke ny hale når de først har mistet den, men utvikler i
stedet en slags „knapp-hale“. I naturen er det svært sjelden å se voksne individer
med intakt hale, og det ser ikke ut til å hemme dem.
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så mange muligheter til å lage flotte innredninger
med levende planter. Desto større terrariet er,
desto bedre blir mulighetene til å utfolde seg med
spennende og fargerike epiphytisker planter som
også gir dyrene mange ekstra muligheter til å
klatre. Grove greiner, korkbark og korkrør egener
seg til å skape gode soveplasser. Robuste bunnplanter sørger for regnskogsatmosfæren.
Kranset gekko behøver høye temperaturer gjennom hele året. Om dagen foretrekker de temperatursoner fra 24 til 26 °C, maksimalt
opp til 29 °C. Om natten kan temperaturen falle til 20-22 °C. I to vintermåneder kan også dagtemperaturen
med fordel reduseres til 20-22 °C, og
nattetemperaturen til 18-20 °C.Den
beste varmekilden er varmekabler
eller -matter som kan kjøpes i zoobutikken. Disse må plasseres på utsiden
av terrariet med et luftskikt mellom
terrarieglasset og varmeelementet.
Ettersom kranset gekko er nattaktiv
behøver den ingen sterk UV-bestråling. De soler seg imidlertid også i
naturen fra tid til annen om dagen i
det svakere sollyset på trestammene. Av den grunn anbefaler vi at det
monteres en liten UV-spot i terrariet.
Hovedbelysningen i terrariet består
best av T5-lysrør eller LED-lamper
som skal være tent 12 timer i døgnet.
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