Kdaj sem v stresu?

BoLEZNI, KI JIH LAHKO
PRENAŠAM

Stres leopardjemu gekonu predstavlja neprimerna skupina živali, neustrezni nastanitveni pogoji in prehrana.

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na
človeka (npr. salmonela in druge škodljive bakterije, ki so pogosto prebivalci črevesne mikroflore plazilcev).

Slabo počutje izraža z mirovanjem in izgubo
apetita, kar vodi v slabo telesno kondicijo in
zmanjšan obseg repa.
Priporočamo občasen parazitološki pregled
iztrebkov in dobro higieno terarija.

Po nakupu mu omogočimo nekaj dni
miru, da se privadi na novo okolje. V
tem času ga ne vznemirjamo.

KDO SEM?

Ukrepi:
Po rokovanju z živaljo skrbimo za dobro higieno
rok, da preprečimo širjenje povzročitelja. Ta se
lahko naseli v človeških prebavilih in povzroča
prebavne motnje.
Poostrena higiena se priporoča pri: otrocih,
starejših, nosečnicah in osebah z oslabelim
imunskim sistemom.
Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar.

Avtorji: 		
Maša Rajšp, Valentina Kubale, Jožko Račnik,
		Zlatko Golob
Oblikoval:
Matic Čič, ALUO

Leopardji gekon
(Eublepharis macularius)

Pričakovana življenjska doba
Telesna masa

50-80 g

Dolžina telesa

samci 28 cm,
samice 20 cm

Dnevna bivalna temperatura

Pazi na moj rep!
Debelina kolobarjastega repa odraža prehransko stanje gekona, saj v njem shranjuje
maščobne zaloge. Če se počuti ogroženega,
lahko rep odvrže! Ta se po 3-4 mesecih obnovi, vendar nikoli ni identičen prvemu.

20 °C

Temperatura vroče točke

35 °C

Denar
Obiski veterinarja
Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

22-28 °C

Nočna bivalna temperatura

Zahtevnost/čas

Gekona nikoli ne prijemamo za rep!

20 let

S ČIM SE PREHRANJUJEM?

kaj potrebujem ...

... TUDI primerno bivalno
temperaturo ...

So mesojedi. Odrasle hranimo 3x tedensko,
mladiče pa vsak dan.

Terarij velikosti 60 x 40 x 40 cm
(za en osebek)

150-200 €

Primerni insekti:
- črički
- kobilice
- ščurki

Podlaga: šota, lubje, pesek,
lesni sekanci ali papirnate
brisače v času karantene ali
bolezni

20 €

Kombinirano ali grelno žarnico, ki jih namestimo nad mrežo pokrova terarija. Uporabimo
lahko tudi grelno podlogo ali grelni kabel, ki
ga namestimo pod dno terarija.

Dekoracija terarija: rastline,
kamni, korenine, mah.

30-40 €

Priporočamo termostat, ki regulira
dolžino osvetlitve ter minimalno in
maksimalno temperaturo.

Posodi za hrano in vodo

15 €

Termometer in higrometer

5€

Pinceta za hranjenje

10 €

Hrana (insekti)

20 €

Vitaminsko mineralni dodatek

10 €

Osvetlitev: grelna ali
kombinirana žarnica, grelna
podloga ali grelni kabel

20-40 €

Nastavki za žarnice

5-30 €

Časovnik
(regulacija dolžine osvetlitve)

5€

Termostat: regulacija
optimalne temperature z
dnevnim in nočnim ritmom

50 €

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

300-450 €
20 €

Občasno jim lahko ponudimo:
- mokarje
- voščene vešče
- mišje goliče
Vse žuželke naj bodo pred hranjenjem
zdrave. Preden jih ponudimo jih posujemo z
vitaminsko mineralnim dodatkom.

socialna struktura
Priporočamo nastanitev v skupini enega samca in več samic.

VLAGA:
Potrebujejo tudi skrivališče, kamor damo vlažno šoto ali mah. Vlažno okolje potrebujejo predvsem v
času levitve.

... in primernega lastnika
Leopardji gekon je izredno zanimiv, živahen
in manj zahteven eksotični hišni ljubljenec.
Potrebuje skrbnega lastnika, ki mu nameni
ustrezne bivalne in prehranske pogoje ter
dovolj časa in denarja.

Je dolgoživ ljubljenec, ki potrebuje
redno oskrbo, zato preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali je
izbira prava?

