I naturen finner vi fire ulike
naturlige underarter av leoFargepardgekkoen, men dyrene som
varianter
selges som hobbydyr er nesten
uten unntak menneskeskapte
fargevarianter. Allerede finnes
det mer enn hundre varianter med ulike farger
og størrelse, og det kommer stadig nye farger og
fargekombinasjoner på markedet.
Nyheter og sjeldenheter omsettes ofte til svært høye priser.
Fargevariant
Blizzard

Fargevariant
Mack-Snow
Fargevariant
Tremper

Leopardgekkoer er insektetere.
De kan problemløst fôres med
sirisser, kakerlakker, gresshopErnæring
per, voksmøll- og billelarver. For
å forebygge mangelsykdommer bør insektene på forhånd
ernæres med friske grønnsaker
og annet grøntfôr. Man kan også gjøre fôrdyrene
mer næringsrike ved å pudre dem med mineralog vitaminpreparater, som kan kjøpes i zoohandelen, rett før de gis til gekkoene. Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig i terrariet.
Alle leopardgekkoer, også
ungdyr, bør ha en ca. to
Vintermåneder lang hvilepause om
pause
vinteren. Daglig belysningstid senkes fra 12 til 9 timer og
varmelampen slås på bare 1-2
timer midt på dagen. Etter to
uker kan så alle lamper slås helt av. Dyrene må
ha drikkevann også i hvileperioden, og fuktigheten
må holdes på samme nivå. Når dyrene slutter å
spise fôret som tilbys dem er det ingen grunn til
bekymring. I hvileperioden lever gekkoene av
fettreservene i halen. Det er derfor viktig at bare
friske, velernærte og vitale dyr settes i vinterhvile. Leopardgekkoer kan gjerne gis en svært
kjølig overvintring, ved 10-12 °C, men da må all
fôring opphøre 14 dager før temperaturen senkes.

Norsk lov
Hold av et begrenset antall arter av reptiler, 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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Leopardgekko
Eublepharis
macularius

Leopardgekkoen, Eublepharis
macularius, har vært et svært
Generell
populært terrariedyr gjeninformasjon
nom mange år. Den tilhører
familien øyelokksgekkoer,
en gruppe som har
bevegelige øyelokk
som beskytter øyet mot støv og sand.
I dens opprinnelige leveområde i
Pakistan, vestlige India og sørøstlige
Afghanistan, finner vi leopardgekkoen på tørre stepper og steinørkener
i et karrig fjellandskap hvor dyrene er
utsatt for kraftige temperatursvingninger
både gjennom døgnet og årstidene. Om
vinteren er temperaturen så lav at dyrene går
inn i en dvalelignende hviletilstand hvor de tærer
på næringsreserver i den tykke halen. Halen kan
også hjelpe dyreholderen til å vurdere dyrets
helsetilstand. En alt for tykk og fet hale kan tyde
på at dyret vil ha godt av en lengre hvilepause
med lavere temperatur, mens en svært mager
hale kan skyldes dårlig pleie og ernæring eller
eventuelt et parasittangrep. Leopardgekkoen
er skumrings- og nattaktiv, og holder seg om
dagen i trange stein- og klippehuler hvor de er
skjermet fra den stekende solen og har tilgang på
litt fuktighet i omgivelsene. Da søker gjerne flere
individer sammen. De lever i løst sammensatte
grupper med territorielle hanner som med jevne
mellomrom utkjemper revirkamper.

Leopardgekkoer kan bli mer enn
25 år gamle og blir 25-30 cm
Terrarium og
lange. De lever på bakken og på
innredning
klipper. I terrariet bør de ha
stor bunnflate med et
bunnlag av sand- og
leireblanding som de kan grave i.
Sanden må være rundkornet. Blanding med leire gjør den fastere.
Egnet bunnmateriale kan kjøpes
i zoobutikken. Det behøves også
partier med store steiner som ligger stabilt og gir rikelig med skjulesteder hvor dyrene kan sove gjennom
dagen. Kunststoffhuler som du kan kjøpe
i zoobutikken egner seg også svært godt som
soveplasser. Robuste sukkulente planter sørger
for et godt mikroklima og lett fuktighet i bunnlaget. I naturen lever dyrene i haremsgrupper
med én hann og flere hunner. I terrarier er det
mulig å ha en hann og inntil fire hunner sammen,

Viktig! Gekkoer kan kaste halen om de blir
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skremt. Det er naturlig atferd. Om man skal fange
dyret er det viktig å gripe om hele kroppen med
hånden, da det skaper mindre stress og lar dyret
flyttes eller tas ut av terrariet med mindre risiko.
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om plassen tillater det, men de kan også holdes
enkeltvis. For å gi dyrene tilstrekkelig plass til å
bevege seg på, bør et terrarium for to voksne
individer være minst 100 x 60 cm i grunnflate og
ha en høyde på minst 50 cm. For større grupper
bør terrariet være tilsvarende større.
Det må alltid finnes skjulesteder som holdes lett
fuktige, men aldri vått. Dette er nødvendig for at
dyrene skal kunne felle gammel hud problemfritt.
Luftfuktigheten i terrariet for øvrig bør ligge på i
overkant av 50%. Det oppnås lett ved av og til å
spraye innredningen med lunket vann, eller helt
enkelt ved regelmessig å vanne planter i terrariet.
Passende belysning ordner man ett med T5-lysrør
eller LED-lamper. En varmelampe er nødvendig
for å varme noen steiner i et område av terrariet
til 35 °C, hvor gekkoene kan oppholde seg ved
behov. I handelen finnes gode varmelamper med
en UV-B-andel. Disse må plasseres utenfor selve
terrariet eller sikres med en korg, slik at dyrene
ikke kommer i kontakt med varmeelementet. UVlys er ikke absolutt nødvendig for leopardgekkoer,
men synes likevel å øke trivselen. Temperaturen
i resten av terrariet bør om dagen ligge mellom
26-28 °C, men kan gjerne synke til 20-23 °C om
natten. Det skal, som i naturen, være lys 12 timer
i døgnet. Varmelampen slås også av om natten.

Hygiene!
For å forebygge sykdommer
og infeksjoner er det viktig at man
daglig fjerner avføring, fôr- og
hudrester fra terrariet.

