
GEKON
LAMPARCI
PORADNIK



Nazwa łacińska Eublepharis macularius oznacza „plamisty o 
prawdziwych powiekach”. Gekon lamparci cechuje się ruchomymi 
powiekami – jako jedyne gekony śpią z zamkniętymi oczami. Na 
palcach posiada pazurki zamiast czepnych przylg, dlatego też 
może znakomicie kopać i wspinać się po kamieniach. Ciało gekona 
pokryte jest drobnymi łuskami, spośród których wystają nieco 
większe, wypukłe.

W NATURZE
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MIEJSCE NA ZIEMI

Gekon lamparci występuje w południowo-wschodnim Afganistanie, 
Indiach Zachodnich, Pakistanie, Iraku i Iranie, gdzie zamieszkuje 
tereny półpustynne i jałowe tereny, w tym tereny zielone o ubogiej 
roślinności. 
 
Zamieszkiwane przez Gekony Lamparcie miejsce na ziemi 
charakteryzuje się podłożem piaszczysto-żwirowym,kamiennym, 
twardą gliną, grubymi trawami i odpornymi na suszę krzewami. 
Szorstka, różnorodna i cętkowana skóra jaszczurki, która wyróżnia 
się tak dobrze w niewoli, zapewnia jej doskonały kamuflaż w 
naturze.

Zamieszkiwane surowe ziemie, które są dla Gekona domem, często 
bywają ubogie w jedzenie i dostęp do wody. 
 
Zdarza się, że w naturze jedzenie i woda mogą być niedostępne 
przez wiele miesięcy. Nie jest to jednak przeszkodą dla Gekona 
Lamparciego, który jest odporny na tak skrajnie trudne warunki. 
Wysoka zdolność adaptacji zwierzęcia wyjaśnia jego odporność na 
błędy hodowcy. Przez co, zwierzę może być polecane 
początkującym terrarystom.
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RYTM ŻYCIA

U tych jaszczurek występuje silny terytorializm. Są aktywne w nocy. 
W dzień chowają się w zakamarkach skalnych i innych trudno 
dostępnych miejscach. Na żer wychodzą o zmierzchu.

Zimowanie 
Łagodny spadek temperatury do 15st.C to sygnał dla zwierzęcia o 
nadejściu pory zimowej. Okres ten w naturze trwa ok. 30dni. 
Występuje wtedy znacznie krótszy dzień. Zauważalny jest wówczas 
spadek aktywności i apetytu. Wraz z nadejściem wiosny, nadchodzi 
pora godowa dla tej jaszczurki.

 
Gady rzadko komunikują się za pomocą dźwięków. Głownie 
komunikują się z światem wyjątkowo rozbudowaną mową ciała. 
Poniżej znajduje się wyjaśnienie i opis różnych zachowań, jakie 
można zaobserwować u Gekona Lamparciego: 
a) wspinaczka po szkle terrarium 
Większość przypadków wspinaczki po szkle terrarium jest 
naturalnym zachowaniem. Może to jednak oznaczać, że nie czują 
się dobrze w swoim otoczeniu.  

Jeśli widzisz swojego gekona próbującego wydostać się ze 
zbiornika, powinieneś sprawdzić następujące rzeczy: 
 
* rozmiar zbiornika  - jeśli zbiornik jest zbyt mały, gekon może się 
wspinać w poszukiwaniu większej przestrzeni. 
* środowisko nienaturalne - gekony lamparcie mogą się "nudzić" 
ubogim środowiskiem. Będą się wówczas wspinać w poszukiwaniu 
bardziej interesującego środowiska. 
* niefrasobliwość Gekona - większość zwierząt, w tym Gekony nie 
rozumie przedmiotu szkła i nie będzie wiedziała, dlaczego nie może 
przejść  przez szkło. Zatem, czasami twój gekon może zapomnieć, 
że nie może ominąć szkła. Jaszczurka może również w ten sposób 
sprawdzać czy przypadkiem w jakimś miejscu jest niewidoczne 
wyjście.

Wielu nowych właścicieli gekonów lamparta zastanawia się, 
dlaczego ich gekon wydaje się chować przed nimi. Istnieje kilka 
powodów takiego stanu rzeczy. Jednakże, najczęstszym problemem 
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jest to, że w zbiorniku znajduje się tylko jedna kryjówka,  
a powinno się znajdować kilka.

Jeśli, w zbiorniku pojawi się więcej kryjówek gekon będzie zmieniał 
kryjówki w oczekiwaniu pory nocnej. 
Jeżeli gekon ukrywa się dłużej niż 24 godziny, dopiero wtedy należy 
zacząć się martwić.

Może to wskazywać, że twoje terrarium może nie mieć odpowiedniej 
temperatury lub gekon czuje się źle i powinieneś upewnić się, że nie 
wykazuje on żadnych innych alarmujących zachowań, 
wskazujących na chorobę.

 
 
 
Kiedy Gekon Lamparci jest przestraszony lub zaskoczony czyjąś 
obecnością, wydaje wysoki, piskliwy dźwięk. Robi to, by wystraszyć 
oponenta na wystarczająco długą chwilę, zapewniającą czas do 
szybkiej ucieczki. Zachowanie to jest najczęściej spotykane u 
młodych gekonów, ale czasami może się zdarzyć również u 
dorosłych osobników. 
 
Wewnątrzgatunkowe podgryzanie ogonów zdarza się najczęściej u 
przedstawicieli tej samej płci. Jest to zachowanie agresywne 
oznajmiające dominację. Takie zachowanie może wystąpić również 
podczas krycia, pomiędzy płciami. W przypadku eskalacji tego 
zachowania należy rozdzielić zwierzęta.

BADANIE JĘZYKIEM
 

Gekony lamparcie posiadają gruczoł Jacobsona, który pozwala im 
wyczuwać obiekty i ich otoczenie, wykonują to poprzez  
poruszanie/badanie językiem - podobnie jak wąż. Nierzadko zdarza 
się, że gekon lamparci  wystawia swój język, aby zapoznać się z 
nowymi przedmiotami w terrarium. 
 

ROZBUDOWANY „JĘZYK” OGONA
 

Komunikacja poprzez ogon jest najbardziej różnorodna i 
rozbudowana w systemie komunikacji Gekona Lamparciego. 
Możesz zaobserwować podstawowe, dwa typy zachowań: 
 
„Powolny ogon” - Kiedy gekon lamparci powoli potrząsa ogonem, 
oznajmia innym osobnikom, że jest świadom ich obecności. Zwykle 
gekon opada na ziemię i powoli potrząsa ogonem. Czasami może to 
być również znak, że gekon jest podekscytowany. 
 
„Szybki ogon” -  Samce gekona lamparciego zwykle szybko 
potrząsają ogonami, jeśli są świadomi obecności Samic w ich 
zasięgu. Komunikuje w ten sposób samicom, że w okolicy jest już 
samiec (on sam) i że jest świadomy ich obecności. 
 
Szybkie poruszanie ogona i odrzucanie go - gekony lamparta 
zrzucają ogony w przypadku zagrożenia życia. Robią to z nadzieją, 
że atakujący zaatakuje ogon a nie byłego jego posiadacza. Zanim 
gekon odrzuci ogon szybko nim porusza absorbując uwagę 
atakującego na tym narządzie. Ciało przykłada do ziemi i niemalże 
bez ruchu głowy i ciała pilnie obserwuje drapieżnika.   
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Jeśli Twój gekon wykazuje zachowanie mogące poprzedzać 
odrzucenie ogona z powodu Twojej obecności w terrarium - nie 
zbliżaj się do niego. Może Cię ugryźć lub niepotrzebnie odrzucić 
ogon. 
 
Zamiast tego spraw wrażenie, że nie jesteś zagrożeniem. Nie 
poruszaj się, później powoli opuść terrarium. Możesz próbować 
przyzwyczaić gekona do swojej obecności, ponownie i powoli 
wkładając rękę do terrarium – oczywiście, gdy Gekon jest już 
całkowicie rozluźniony. Z początku trzymaj rękę z dala, aby dać 
zwierzęciu szanse na zaakceptowanie Twojej obecności.
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Idealne rozmiary terrarium dla jednego gekona lamparciego to 
60x45x45. Terrarium powinno być wykonane z szkła z sporą ilością 
wentylacji. Powinno posiadać stalową ognio- i wodoodporną siatkę 
w roli pokrywy górnej.    
Jedynym dostępnym na rynku terrarium o tych wymiarach i 
właściwościach jest terrarium marki Repti-Zoo serii RK. 

Dla pary gekonów terrarium powinno mieć wymiary 90x45x45. Nie 
powinno się trzymać dwóch samców w terrarium mniejszym. Można 
natomiast, hodować 3 lub więcej okazy pod warunkiem, że  w 
terrarium znajdować się będzie tylko jeden samiec. W przypadku 
haremu polecamy terrarium o gabarytach 120x45x45. Terrarium nie 
musi być wyższe niż 45cm. Ważne jest by nie było niższe niż 45cm.

Terraria powinny być proste w konstrukcji, aby ułatwić łatwe i 
dokładne czyszczenie.

Powinny posiadać uchylane drzwiczki zabezpieczone zamkiem oraz 
zdejmowaną górną pokrywę, aby w czasie pielęgnacji nie stresować 
zwierzęcia. Górna pokrywa powinna być w całości wykonana z stali 
ognio i wodoodpornej, aby zapewnić dobrą wentylację, jak i ułatwić 
montaż oświetlenia.

Unikać należy terrariów z jedynie perforowanym stalowym profilem 
przebiegającym wzdłuż pokrywy jak i pod przesuwanymi 
drzwiczkami, gdyż nie ma możliwości w takim terrarium 
zamontować odpowiedniego oświetlenia, a wszelkie dodatkowe 
instalacje są niemożliwe..

Terrarium z drewna, sklejki i płyt osb, również jest odradzane ze 
względu na wysoką toksyczność użytego kleju użytego do  
stworzenia sklejki, płyty OSB, czy wiórowej. Wysoką toksyczność 
również posiadają wszelkiego rodzaju laminaty, uszczelnienia itp 
używane do wykończenia drewna oraz zapewnienia 
wodoszczelności.  

W TERRARIUM
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https://www.aquario.pl/terrarystyka/7996-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html?search_query=60x45x45&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7996-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html?search_query=60x45x45&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=repti-zoo+terrarium+rk
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=repti-zoo+terrarium+rk
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7999-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7999-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7989-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7989-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html


PODŁOŻE

Należy unikać podłoża które mogłoby zranić lub podrażnić wrażliwą 
skórę Gekona. Podłoże nie powinno pylić i powinno był łatwe w 
utrzymaniu. Należy unikać wiórków kokosowych, zrębek 
drewnianych, kory podłoża kukurydzianego oraz żwiru.  
 
Gekon najlepiej będzie się czuć na podłożu z piasku o drobnej 
frakcji. Piasek nie stanowi zagrożenia dla gekona – zaczopowanie, 
jeśli gekon jest dobrze odżywiany. O prawidłowej diecie Gekona 
dowiesz się więcej w zakładce pokarm i witaminy.

Bezpieczne podłoże stanowi, również mata terrarystyczna np.: 
Repti-Zoo Carpet lub Komodo Carpet-Mat. Podłoże to jest łatwe w 
utrzymaniu i czyszczeniu oraz jest całkowicie bezpieczne i neutralne 
dla gekonów.  
 
WSKAZÓWKA: 
Wysyp ok 3-5 cm piasku na podłoże. Wszelkie dokładne układanie 
piasku nie ma sensu, gdyż gekon i tak zrobi swoje porządki.  
Do czyszczenia – przesiewania piasku stosuj łopatkę. 
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https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Trixie+piasek
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Trixie+piasek
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Repti-Zoo+Carpet
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Repti-Zoo+Carpet
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Komodo+Carpet
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Komodo+Carpet


WYSTRÓJ

Przedmioty, które umieścisz w terrarium Gekona Lamparciego, 
powinny uczynić jego otoczenie tak naturalnym, jak to tylko możliwe. 
Im bardziej rozbudowana aranżacja, tym bardziej zachęcisz gekona 
do wykazywania naturalnego zachowania. 
 
Dekoracje takie jak skały i korzenie stworzą naturalną przestrzeń 
życiową, a także zapewnią miejsca do wspinaczki, ćwiczeń i 
buszowania. Żywe lub sztuczne rośliny mogą być wykorzystywane 
do stworzenia większej liczby kryjówek i bardziej naturalnego efektu 
wystroju, ale nie są konieczne. Jeśli chcesz użyć żywej rośliny, 
wybierz ostrożnie - poprzez zbadanie rośliny lub skonsultowanie się 
z weterynarzem - ponieważ niektóre rośliny mogą być toksyczne dla 
gadów. 
 
Pamiętaj, aby stworzyć jak największą ilość kryjówek. Najbardziej 
ulubione będą te do których się ciężko dostać. Każda kryjówka 
powinna posiadać inną temperaturę wewnętrzną.  
 
Oprócz kryjówek ważne są dekoracje umożliwiające wspinaczkę 
oraz stanowiące podwyższenie do stworzenia wyspy ciepła. 

Doskonale sprawdza się kora z dębu korkowca, która jednocześnie 
zapewnia schronienie.  Dobre podwyższenie stanowią skały 
sztuczne Terrario SunRock. Unikaj skał naturalnych, gdyż te 
najczęściej mają ostre krawędzie, które mogą zranić skórę Gekona.  
 
Gekony Lamparcie są  nie mogą wytwarzać własnego ciepła ciała, 
więc potrzebują dodatkowych źródeł ciepła.

Temperatura w ciągu dnia powinna wahać się pomiędzy 26st – 29st 
Wyspa ciepła 31 – 32st 
W nocy ok. 21st

Aby upewnić się, że terrarium gekona ma odpowiednią temperaturę, 
użyj termometru i dokonaj pomiary w paru miejscach; tych 
najcieplejszych i najchłodniejszych.

Żarówki grzewcze które można wykorzystać powinny emitować jak 
najwięcej ciepła i jednocześnie nie wiele światła. Gekony prowadzą 
nocny tryb życia i nadmiar światła może je stresować. 
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https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=repti-zoo+jaskinia
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=repti-zoo+jaskinia
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Terrario+SunRock
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Terrario+SunRock


Dlatego najlepszym źródłem ciepła są żarówki podczerwone oraz 
ceramiczne emitery ciepła.

WSKAZÓWKA 
Przy wysokości terrarium 45cm użyj żarówki podczerwonej - 
Repti-Zoo infrared 50W lub emitera ciepła Repti-Zoo 75W. Klosz 
na żarówkę/emiter jaki można wykorzystać i po prostu położyć na 
siatce górnej to Repti-Zoo RL01B. Możesz potrzebować 1 – 2 szt. 
oświetlenia.Nie stosujemy żarówek UVB i innych źródeł 
promieniowania UVB. Mocne jasne oświetlenie stresuje Gekona 
Lamparciego.  
Nie zapomnij o oświetleniu na noc.  

Gekon będzie potrzebował minimalną ilość światła w nocy, aby moc 
się odnaleźć w terrarium. Oświetlenie nocne zapobiega stresowaniu 
się zwierzęcia. Dobrym sposobem na oświetlenie dzień i noc jest 
stosowanie oświetlenia LED. 
 
WSKAZÓWKA 
Do oświetlenia dzień noc zastosuj lampę Repti-Zoo LED001 lub 
inną z funkcją dzień/noc. Do załączania źródeł światła stosuj 
programator.

Gekony mają bardzo specyficzne wymagania w kwestii wilgotności. 
Są wrażliwe na jej nadmiar oraz niedomiar. Wilgotność ma wpływ na 
jego zachowanie i wylinkę. Wysoki poziom wilgotności może 

spowodować, że Twój gekon będzie bardziej podatny na infekcje. 
Idealny poziom wilgotności powinien wynosić 40% lub mniej i 
monitorować go za pomocą higrometru.  
 
Wylinka jest ściśle powiązana z wilgotnością. Należy obserwować 
Gekona i w odpowiednim czasie zareagować. Gekon przed wylinką 
utraci żywe i mocno barwne  kolory.  Skóra bieleje, a gekon wygląda 
jakby był obsypany białym proszkiem.  
Jeśli zauważysz zbliżającą się wylinkę podnieś wilgotność do ok. 
70%. Spryskuj obficie ścianki terrarium minimum dwa razy dziennie. 

 
WSKAZÓWKA 
Jeśli przestrzegasz minimalnych wymiarów terrarium problem 
wilgotności rozwiąże się sam.  
Wystarczy że w jednej lub dwóch z wielu kryjówek umieścisz mech 
torfowiec. Kryjówka będzie miała stale wysoką wilgotność, a Ty 
będziesz mógł spać spokojniej i obserwacje Gekona przed wylinką 
nie będą aż tak konieczne. Mech i ścianki możesz zraszać 
zraszaczem ręcznym. 
Po wylince: 
Zdrowa zrzucona skóra powinna być jasna. Gekon powinien zjeść 
zrzuconą skórę. Proces zrzucania skóry może trwać kwadrans, a 
czasem nawet parę godzin. Podczas wylinki Gekon jest bardziej niż 
zwykle podatny na stres. Jeden do dwóch dni przed jak i po wylince 
zauważymy spadek apetytu oraz większe „lenistwo” i płochliwość. 
Przed, w trakcie jak i po nie podawaj pokarmu żywego, zwłaszcza 
świerszczy. Mogą stanowić zagrożenie dla Gekona. Już po 
„wszystkim” Twój podopieczny nabierze nowych żywych kolorów.
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https://www.aquario.pl/terrarystyka/8415-super-reptile-red-50w-podczerwona-zarowka-grzewcza-6970211800949.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8415-super-reptile-red-50w-podczerwona-zarowka-grzewcza-6970211800949.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8411-ceramiczny-emiter-ciepla-50w-6970211800581.html?search_query=emitera%20ciepla%20Repti-Zoo%2075W&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8411-ceramiczny-emiter-ciepla-50w-6970211800581.html?search_query=emitera%20ciepla%20Repti-Zoo%2075W&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/home/8514-repti-zoo-oprawka-z-kloszem-na-zarowke-75w-6970211802530.html?search_query=Repti-Zoo%20RL01B&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/home/8514-repti-zoo-oprawka-z-kloszem-na-zarowke-75w-6970211802530.html?search_query=Repti-Zoo%20RL01B&fast_search=fs
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8435-repti-zoo-lampa-led-do-terrarium-6970211805692.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8435-repti-zoo-lampa-led-do-terrarium-6970211805692.html
https://www.aquario.pl/home/9541-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd-6970211808013.html
https://www.aquario.pl/home/9541-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd-6970211808013.html


OBOWIĄZKI MAŁE I DUŻE

Utrzymywanie czystości w terrarium jest ważną częścią prowadzącą 
do prowadzenia zdrowego wybiegu dla zwierzęcia.  
 
Codziennie: 
Usuwaj odchody, martwe zwierzęta karmowe, nieświeży pokarm.  
Myj elementy wystroju ubrudzone odchodami. Myj miskę na wodę i 
pokarm.| 
 
Raz na tydzień: 
Umyj terrarium wraz z przedmiotami umieszczonymi wewnątrz. 
Staraj się ułożyć dekoracje prawie tak samo jak ułożone były 
wcześniej. Możesz zmienić wygląd gałązek kamieni, roślin itp. 
Kryjówki zostaw w tym samym miejscu. 
 
 
 
WSKAZÓWKA 
Nie używaj środków czyszczących dostępnych w każdej domowej 
kuchni czy łazience.  
Do czyszczenia możesz użyć JBL Clean T 

Czyszczenie powinno się odbywać wczesnym rankiem lub późnym 
wieczorem. Nie przeprowadzaj porządków podczas snu zwierzęcia.  
Podawaj świeżą wodę codziennie. Za każdym razem myj miskę na 
wodę.  
 
Żywe owady są koniecznością i podstawą dla Twojego gekona. 
Gekony żywić się będą jedynie mięsem owadów.  
Najbezpieczniejszym pokarmem są larwy mącznika, jednakże te 
posiadają zbyt dużą ilość białek i tłuszczów, przez co zachodzi 
ryzyko zbytniego otłuszczenia się zwierzęcia.  
Świerszcze są nieco bardziej zdrowszą dietą, jednakże tu zachodzi 
ryzyko zaczopowania się twardą chitynową powłoką świerszcza. 
Dlatego  należy podawać te mniejsze i nie większe niż pysk 
Gekona.

W przypadku podawania żywego pokarmu powinno się go (żywy 
pokarm) specjalnie dokarmić na 12 godzin przed podaniem. Gekon 
nie jest w stanie wytworzyć niektórych węglowodanów, dlatego 
powinno się go dostarczyć w brzuchu owada karmowego. 
Najlepszym sposobem dokarmiania owadów jest Komodo Beastie 
Feast.
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https://www.aquario.pl/preparaty/7756-jbl-bioclean-a-250ml-4014162710352.html
https://www.aquario.pl/preparaty/7756-jbl-bioclean-a-250ml-4014162710352.html


Samo dobre odżywienie owadów to nie wszystko. 
Gekona powinno się witaminować specjalnym uzupełnieniem diety mięsnej. Nieprzejednanym liderem w produkcji zdrowej żywności i 
witamin specjalnie dobranych do gatunku zwierzęcia jest Komodo.  
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Wapno powinno być jak najdrobniejsze i powinno posiadać 
witaminę D3. 
 
Możesz podawać dodatkowe witaminy na zmianę z uzupełnieniem 
diety i wapnem.  
Młodym gekonom podawaj pokarm codziennie wraz z witaminami, 
uzupełnieniem czy wapnem.  
Dorosłym osobnikom (powyżej 12m-cy) witaminy podawaj co 3 dni. 
Uzupełnienie diety może być podawane codziennie.  
 
 
 
WSKAZÓWKA 1 
Wraz z pokarmem żywym podawaj Komodo Premium livefood for 
Leopard Geckos. Umieść owady w torebce włóż do lodówki, aby je 
nieco spowolnić. Dosyp uzupełnienie diety lub wapna. Mocno 
potrząśnij i podaj Gekonowi.  
 
WSKAZÓWKA 2 
Możesz umieścić na stałe wapno w terrarium. Podaj je w misce. 

Twój Gekon będzie spożywał wapno w razie potrzeby. Stosuj 
Komodo Calcium Suplements lub inne wapno z D3.  
 
WSKAZÓWKA 3 
Dodatkowe witaminy; podawaj Komodo Nutri-Cal. 
 
WSKAZÓWKA 4 
Jeśli będziesz podawać odpowiednio nakarmiony pokarm żywy 
wraz z uzupełnieniem diety komodo oraz jeśli Twój Gekon będzie 
posiadał odpowiednią dawkę wapna, może przebywać na piasku.  
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https://www.aquario.pl/terrarystyka/8348-komodo-premium-vegetable-booster-for-juvenile-bearded-dragons-75g-5023556452081.html
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