


Błyskawiczny wzrost popularności tego gekona,  
w przeciągu zaledwie dekady, świadczy o jego łatwości w 
utrzymaniu i towarzyskim usposobieniu. Gekon Orzęsiony doskonale 
sprawdza się jako ulubione zwierzątko domowe. Posiadają łagodny  
i ciekawy charakter, a swoim urokliwym i kolorowym umaszczeniem 
może rywalizować z każdym różnokolorowym gadem domowym. 
Łatwość w hodowli i rozmnażaniu, fenomenalnie szybko 
spopularyzowało ten gatunek pośród amatorskich, jak i 
profesjonalnych hodowców.

Niewielkich rozmiarów (15 – 25 cm) Gekony Orzęsione, nie 
wymagają dużych wybiegów oraz wygórowanych potrzeb 
środowiskowych. Jedyna co trzeba zapewnić tym mile 
usposobionym gadom to przestrzeń do wspinaczek. Wystarczy, że 
zapełnisz tę przestrzeń różnymi lianami, a Gekony nagrodzą Cię 
godzinami wieczornej rozrywki, pełnej nadrzewnych wybryków, 
karkołomnych akrobacji i zabaw na miarę iście cyrkowych atrakcji.

GEKON ORZĘSIONY

i



W NATURZE

Gekon orzęsiony to gatunek endemiczny, występujący wyłącznie  
w Nowej Kaledonii. Istnieją trzy rozłączne populacje, jedna na 
Wyspie Pines i okolicznych wyspach. Na głównej wyspie Grande 
Terre znajdują się dwie większe populacje. Gatunek był uważany  
za wymarły, aż do roku 1994, gdzie właśnie na maleńkiej wyspie  
Pines (Île des Pins) odkryto ponownie ten gatunek.  
 
Gekony to typowo nadrzewny gatunek. Całe dnie i noce spędza na 
wysokości. Przebywanie w dolnych partiach lasu lub na podłożu jest 
czynnikiem silnie stresującym. Zwierzę to zamieszkuje lasy 
deszczowe. Lecz nie oznacza to że jest to gatunek tropikalny, gdyż 
jego wymagania środowiskowe są zupełnie inne.  
Gęsta roślinność, zapewniająca liczne kryjówki stanowi ulubione 
miejsce do spędzania czasu w jak i spania w dzień.  

Gekon Orzęsiony aktywny jest głównie wieczorem,  
nocą i o świcie. Dzień spędzają śpiąc w kryjówkach; gęstej 
roślinności, pod korą drzew, czasem pod kłodami. W niewoli,  
a czasami w naturze dzień spędzają w gromadach.  
 
Gekon nie wykazuje zachowań terytorialnych. Jego usposobienie 
jest mocno tolerancyjne na inne gatunki zwierząt, a nawet ludzi. 
Poruszają się dość powoli, jak na gady nadrzewne, przez co nie 
sprawiają problemów w hodowli oraz inne gatunki zwierząt nie 
rozpoznają z jego strony żadnego zagrożenia.  
 
Podczas nocnych polowań Gekony przybierają jaśniejsze kolory. Za 
dnia jego umaszczenie ciemnieje zlewając się z otoczeniem.  
 
Gekony żyją do 15 – 20 lat w niewoli tylko w odpowiednich 
warunkach hodowlanych.
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ZACHOWANIE

- skoki 
Gekony bardzo dobrze skaczą. Robią to bez żadnego ostrzeżenia. 
Trzeba to wziąć pod uwagę podczas wyjmowania gada z terrarium.

WSKAZÓWKA: Aby Gekon nie wyskoczył w niepożądane miejsce 
podczas wyjmowania go z terrarium, trzymaj go głową skierowaną w 
stronę Twojej klatki piersiowej. W przypadku skoku Gekon wyląduje 
na Tobie. Upadek na ziemie mógłby się skończyć dla zwierzęcia źle. 

 
- odrzucanie ogona 
Gekony posiadają zdolność autotomii. Oznacza to, że Gekon może 
odrzucić ogon w sytuacji silnie stresującej. Odrzucony ogon jest 
aktywny jeszcze przez około minuty.  
Uwaga! Ogon gekonowi nigdy nie odrośnie. Gekon podczas 
odrzucania nie odczuwa bólu, a krwawienie nie jest silne lub nie 
dochodzi do krwawienia. Gekon może żyć bez ogona, nie jest to dla 
niego znacznym utrudnieniem. W naturze większość dorosłych 
osobników to Gekony bezogonowe.  
 

WSKAZÓWKA: Aby zapobiec utracie ogona możesz trzymać 
gekony pojedynczo. 

- hierarchia  
Gekony nie przejawiają zachowań terytorialnych. Jednakże, w 
dużych grupach może dojść do „ustalania” hierarchii. Gekony będą 
wtedy podgryzać ogony swoich oponentów. Zachowanie to można 
zaobserwować u samców,  
jak i u samic. Do drobnych przepychanek dochodzi najczęściej 
podczas wprowadzania nowego osobnika do stada.  
 
 
WSKAZÓWKA: Zanim wprowadzisz nowego osobnika do grupy lub 
samotnego Gekona, wyjmij wszystkie zwierzęta, aby całkowicie 
zmienić wystrój w terrarium. Wtedy każdy Gekon będzie czuł się 
„nowy”. Możesz tę czynność powtarzać.  
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Gekony Orzęsione to naturalni „wspinacze”. Dlatego, wysokość 
terrarium jest o wiele bardziej istotna niż jego szerokość. Dla 
jednego dorosłego mieszkańca minimalna wysokość to 45cm. 
Natomiast, szerokość nie mniejsza niż 30cm. Młode gekony można 
trzymać w mniejszych wybiegach, np.: 20x20x30cm.  
Ze względu na niesforność młodych adeptów wspinaczki. Niższe 
terrarium będzie dla nich bezpieczniejsze. 
Dla parki gekonów orzęsionych polecamy terrarium o wymiarach 
45x45x60. 

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. 

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 dużego haremu polecamy terrarium o gabarytach 
60x45x60.

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..

W TERRARIUM
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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.  

Polecane terraria przy założeniu:

 
1 osobnika

Repti-Zoo Terrarium RK 30x30x45cm

 
2 osobników 

Repti-Zoo Terrarium RK 45x45x60cm

 
3 lub więcej osobników 
 
Repti-Zoo Terrarium RK 60x45x60cm 
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https://www.aquario.pl/terrarystyka/7992-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7992-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7994-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7994-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7997-repti-zoo-termometr-i-higrometr-lcd.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7997-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 zrębek drewnianych, kory, podłoża 
kukurydzianego oraz żwiru, piasku i ziemi. 
 
Gekon będzie unikać podłoża, gdyż w naturze przebywanie w 
niższych partiach lasu stresuje go, ze względu na większą ilość 
naturalnych wrogów. Dlatego, przy wyborze podłoża można 
kierować  się jedynie jego funkcjonalnością.  
 

Podłoże powinno być proste w utrzymaniu, powinno sprzyjać 
ukorzenianiu się roślin lub stabilnie utrzymywać sztuczne rośliny, a 
przede wszystkim powinno być chłonne musi dobrze oddawać 
wilgoć utrzymując odpowiednie warunki wewnątrz wybiegu.  

Podłożem spełniającym powyższe warunki jest podłoże z włókien 
kokosa. Należy jednak unikać tych nieprzebadanych, gdyż mogą 
posiadać groźne roztocza i pestycydy.  

Dlatego, szczególnie polecane jest prasowane podłoże kokosowe 
Komodo i Repti-Zoo. 

 
WSKAZÓWKA: Podłoże, które jest  
w postaci sprasowanej kostce, umieść  
w ciepłej wodzie. Po około 30 minutach będzie gotowe do użycia. 
Możesz wysypać warstwę od 4 do 15cm. Duża ilość podłoża 
sprzyja ukorzenieniu się roślin.

 
Polecane podłoża: 
 
Repti-Zoo Podłoże z włókien kokosa  

Komodo Tropical Terrain Brick L - podłoże z włókien kokosa 8l
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https://www.aquario.pl/terrarystyka/7979-trixie-podloze-z-wlokien-kokosa-6970211805524.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7979-trixie-podloze-z-wlokien-kokosa-6970211805524.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8371-trixie-podloze-z-wlokien-kokosa-5023556460017.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8371-trixie-podloze-z-wlokien-kokosa-5023556460017.html


WYSTRÓJ

Przedmioty, które umieścisz w terrarium Gekona Orzęsionego, 
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 oraz zwiększenia przestrzeni 
życiowej. Jeśli chcesz użyć żywej rośliny, wybierz ostrożnie - 
poprzez zbadanie rośliny lub skonsultowanie się z weterynarzem - 
ponieważ niektóre rośliny mogą być toksyczne dla gadów.  
 
Przy pomocy giętej liany oraz sztucznych roślin wiszących możesz 
odtworzyć naturalne środowisko z szokująco zjawiskowym efektem. 
Wystarczy wykorzystać maksymalna  
i jednocześnie mocno zróżnicowaną roślinność sztuczną. 
Pamiętaj, aby stworzyć jak największą ilość kryjówek. Najbardziej 
ulubione będą te do których się ciężko dostać. Dobrym wyborem  
na stworzenie kryjówki jest po prostu gęstsza roślinność.  

 
WSKAZÓWKA: Wykorzystaj liany gięte. Doskonale spinają inne 
elementy wystroju. Z lian i sztucznych liści w formie wiszącej zrób 
prawdziwy leśny raj dla Gekona, a odwdzięczy się swoją 
ciekawością i godzinami zabaw na wysokościach.  

Polecane dekoracje: 
 
Liany gięte  
 
Rośliny wiszące 
 
Yusee Roślina - Kaktus Liściasty Czerwony
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https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=liana
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=liana
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=ro%C5%9Blina+wisz%C4%85ca
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=ro%C5%9Blina+wisz%C4%85ca
https://www.aquario.pl/home/9391-yusee-roslina-kaktus-lisciasty-czerwony-17x13x16.html
https://www.aquario.pl/home/9391-yusee-roslina-kaktus-lisciasty-czerwony-17x13x16.html


Na początku warto podkreślić jeszcze raz ważną kwestie. Gekon 
Orzęsiony nie jest zwierzęciem tropikalnym. Nie wymaga wysokich 
temperatur występujących w tropikalnych warunkach.

Najczęściej wystarczy temperatura zbliżona do pokojowej. 
Jednakże, należy również pamiętać, że gekony nie wytwarzają 
własnej temperatury ciała. Dlatego, ważnym jest dokładna kontrola 
temperatury, nawet podczas nieobecności właściciela. Pytanie:  
„jak zmierzyć temperaturę podczas naszej nie obecności?”  
nasuwa się samo. Istnieje termometr z pamięcią Repti-Zoo SH124 - 
aparat pomiarowy temperatura i wilgotność

Temperatura w ciągu dnia powinna wahać się pomiędzy 23st – 28st. 
W nocy ok. 20st

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

Żarówki grzewcze, nie są zalecane.  
Gekony prowadzą nocny tryb życia i nadmiar światła może je 
stresować. Dlatego najlepszym źródłem ciepła są maty grzewcze 

oraz kable. Podgrzewając terrarium od spodu doskonale uwalniają 
zawartą w nim wilgoć.  
 
Można również zastosować emitery ciepła. Używanie ich daje sporą 
ilość ciepła, wymuszą dodatkową cyrkulację powietrza oraz co 
ważne, nie emituje światła.

WSKAZÓWKI: Jeśli, zdecydujesz się na emiter, dobierz jego moc 
do wysokości terrarium. Dodatkowo, pamiętaj, że zwierze będzie 
przebywać na pewnej wysokości. Możesz założyć wysokość ok. 3/4 
wysokości terrarium. Do emitera dokup klosz Repti-Zoo RL01B

Polecane produkty: 
 
Ceramiczny emiter ciepła 
 
Oprawa emitera 
 
Mata grzewcza 

TEMPERATURA
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https://www.aquario.pl/automatyka/9354-repti-zoo-sh124-aparat-pomiarowy-temperatura-i-wilgotnosc.html
https://www.aquario.pl/automatyka/9354-repti-zoo-sh124-aparat-pomiarowy-temperatura-i-wilgotnosc.html
https://www.aquario.pl/automatyka/9354-repti-zoo-sh124-aparat-pomiarowy-temperatura-i-wilgotnosc.html
https://www.aquario.pl/automatyka/9354-repti-zoo-sh124-aparat-pomiarowy-temperatura-i-wilgotnosc.html
https://www.aquario.pl/home/8514-repti-zoo-oprawka-z-kloszem-na-zarowke-75w-6970211802530.html
https://www.aquario.pl/home/8514-repti-zoo-oprawka-z-kloszem-na-zarowke-75w-6970211802530.html
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=emiter
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=emiter
https://www.aquario.pl/home/8514-repti-zoo-oprawka-z-kloszem-na-zarowke-75w-6970211802530.html
https://www.aquario.pl/home/8514-repti-zoo-oprawka-z-kloszem-na-zarowke-75w-6970211802530.html
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=mata+grzewcza
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=mata+grzewcza


Nie stosujemy żarówek UVB i innych źródeł promieniowania UVB. 
Mocne jasne oświetlenie stresuje Gekona Orzęsionego.  
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 i możliwością ustawienia ilości 
światła.  

Polecane produkty: 
 
Lampa LED 

OŚWIETLENIE
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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/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/terrarystyka/8435-repti-zoo-lampa-led-do-terrarium-6970211805692.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8435-repti-zoo-lampa-led-do-terrarium-6970211805692.html


WILGOTNOŚĆ

Wysoki poziom wilgotności może spowodować, że Twój gekon 
będzie bardziej podatny na infekcje. Idealny poziom wilgotności 
powinien wynosić 55% do 70%.  
 
Podłoże kokosowe zraszane dwa razy dziennie utrzyma wymaganą 
wilgotność.  
Możesz wspomóc się fontanną uwielbianą przez gekony. Fontanna 
oprócz dostarczenia odpowiedniej wilgotności dostarczy „żywej” 
wody do picia. Gekony zdecydowanie bardziej wolą zlizywać wodę 
płynącą z liści, niż pobierać ją z podłoża.  
 
WSKAZÓWKA: Jeżeli, zdecydujesz się na zraszanie ręczne, staraj 
się polewać rośliny i ścianki terrarium. Udostępnisz w ten sposób 
gekonom „żywą” wodę. 

 
 
Polecane produkty: 
Fontanna  
Zraszacz ręczny 

Zraszacz automatyczny 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https://www.aquario.pl/home/9540-repti-zoo-fontanna-dla-kameleonow-gekonow.html
https://www.aquario.pl/home/9540-repti-zoo-fontanna-dla-kameleonow-gekonow.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8022-repti-zoo-zraszacz-cisnieniowy-reczny-15l-6970211803674.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8022-repti-zoo-zraszacz-cisnieniowy-reczny-15l-6970211803674.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7516-repti-zoo-terrarain-zraszacz-6970211804817.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7516-repti-zoo-terrarain-zraszacz-6970211804817.html


Akcesoria mają za zadanie ułatwić Ci opiekę nad zwierzęciem oraz 
uczynić je przystępniejszym dla hodowanego pupila. 
 
Miseczka wieszana 
Jak już zapewne wiecie, Gekon woli unikać „parteru”. Zatem, podaj 
mu pokarm i wodę na pewniej wysokości, wykorzystując miseczkę 
wieszaną. 
 
Pęseta bambusowa 
Pęseta jest idealnym narzędziem do karmienia. Ważne jest, aby 
przyzwyczajać zwierzaka do tej metody karmienia. Dzięki pęsecie 
możemy kontrolować jego dietę oraz podawać witaminy.  
Wybierz tę bambusową, gdyż jest ona dedykowana dla zwierząt. 
 
Termometr i higrometr 
Kontrola parametrów to ważny element udanej hodowli. Urządzenie 
z pamięcią ułatwi Ci kontrolowanie warunków, nawet podczas Twojej 
nieobecności. 
 
 

NIEZBĘDNE AKCESORIA
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https://www.aquario.pl/terrarystyka/7947-repti-zoo-miseczka-wieszana-podwojna-6970211804312.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/7947-repti-zoo-miseczka-wieszana-podwojna-6970211804312.html
https://www.aquario.pl/home/9372-repti-zoo-peseta-bambusowa-zagieta-28cm-6970211804176.html
https://www.aquario.pl/home/9372-repti-zoo-peseta-bambusowa-zagieta-28cm-6970211804176.html
https://www.aquario.pl/home/9354-repti-zoo-sh124-aparat-pomiarowy-temperatura-i-wilgotnosc.html
https://www.aquario.pl/home/9354-repti-zoo-sh124-aparat-pomiarowy-temperatura-i-wilgotnosc.html


CZYSTOŚĆ W TERRARIUM

Utrzymywanie czystości w terrarium jest ważną częścią prowadzącą 
do prowadzenia zdrowego wybiegu dla zwierzęcia.  
 
Codziennie: 
Usuwaj odchody, martwe zwierzęta karmowe, nie świeży pokarm.  
Myj elementy wystroju ubrudzone odchodami. Myj miskę na wodę  
i pokarm. 
 
Co 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.  
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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


POKARM I WITAMINY

Podawaj świeżą wodę codziennie. Za każdym razem myj miskę na 
wodę.  
 
Za popularność tego Gekona w hodowlach domowych odpowiada 
między innymi łatwość w ich karmieniu.  
 
Podstawą, a zarazem całością ich diety może stanowić pokarm 
Komodo Complete Diet for Crested Gecko's, który występuje  
w 3 różnych smakach.  
Pokarm testowany na tysiącach konsumentach przez ponad 10lat, 
jest najlepszym i kompletnym pokarmem dla Twojego Gekona 
 
WSKAZÓWKA: Podawaj Komodo Complete Diet for Crested 
Gecko's 3 razy w tygodniu. Pokarm może być usunięty nawet  
po upływie 24 – 36 godzin.   
 
Jeżeli jednak zamierzasz karmić Gekona owadami, którymi gad na 
pewno nie pogardzi, pamietaj, aby kupować tylko te przebadane. 
Niestety, w Polsce żaden sprzedawca żywej karmówki, nie słyszał 
lub nie chciał słyszeć o takich badaniach.  

Gekon karmiony żywą karmą będzie potrzebować dwóch zestawów 
witamin oraz uzupełnienie diety. 
 
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.

Proponowane produkty: 
 
Komodo Crested Gecko Complete Diet 
 
Komodo Calcium Supplements for Carnivores 135g - witaminy 
dla mięsożerców 
 
Komodo Beastie Feast 300g - pokarm dla karmówki 
 
Komodo Advanced Gecko Diet + Vitamins 75g 
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https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Komodo+Crested+Gecko+Complete+Diet+60g
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Komodo+Crested+Gecko+Complete+Diet+60g
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Komodo+Crested+Gecko+Complete+Diet+60g
https://www.aquario.pl/module/ambjolisearch/jolisearch?search_query=Komodo+Crested+Gecko+Complete+Diet+60g
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8365-komodo-calcium-supplements-for-herbivores-115g-witaminy-dla-roslinozercow-5023556454054.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8365-komodo-calcium-supplements-for-herbivores-115g-witaminy-dla-roslinozercow-5023556454054.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8365-komodo-calcium-supplements-for-herbivores-115g-witaminy-dla-roslinozercow-5023556454054.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8365-komodo-calcium-supplements-for-herbivores-115g-witaminy-dla-roslinozercow-5023556454054.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8323-komodo-beastie-feast-300g-701029832404.html
https://www.aquario.pl/terrarystyka/8323-komodo-beastie-feast-300g-701029832404.html
https://www.aquario.pl/pokarmy/8657-komodo-advanced-gecko-diet-vitamins-75g-701029832244.html
https://www.aquario.pl/pokarmy/8657-komodo-advanced-gecko-diet-vitamins-75g-701029832244.html

