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Què és un Gecko? 
El Gecko és un rèptil de la família Gekkonidae, 
la qual inclou més de 800 espècies que 
habiten a les zones amb climes càlids i 
tropicals.  
Un dels 
principals 
trets que 
caracteritze
n la major 
part dels 
Gekkonidae 
són les 
ventoses 
que tenen 
als extrems de les potes, les quals els 
permeten caminar per sostres i parets. A més, 
els Geckos són capaços d’emmagatzemar 
importants reserves de menjar i aigua a la cua. 
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On viuen? !
El nostre Gecko necessitarà un terrari amb 
unes dimensions mínimes de 60 x 40 x 50 cm. 
Si el Gecko que hem triat prové de 
Madagascar o Sud Amèrica, el decorat haurà 
de ser el més semblant possible a una selva 
tropical, amb moltes fulles i molta humitat. Si, 
pel contrari, el nostre Gecko és originari 
d’Àfrica o Austràlia, haurem de decorar el 

terrari amb roques, troncs i coves on poder 
amagar-se, i no necessitarà tanta humitat.  

La temperatura ideal és d’entre 27 i 30 graus 
durant el dia i entre 22 i 24 graus durant la nit. 
 Aquesta temperatura l’aconseguirem amb 
una bombeta d’infrarojos, col·locada 
estratègicament a un extrem del terrari per 
aconseguir una zona càlida i una altra més 
fresca. A més, per tal que el nostre Gecko 
pugui sintetitzar les vitamines i el calci que li 
proporcionem, haurem de tenir una llum de 
UVB-UVA (en cas de Geckos diürns).  

Al fons del terrari hi posarem un substrat de 
coco en cas que el nostre Gecko sigui tropical. 
Si és de clima desèrtic optarem per sorra fina 

especial per a rèptils. 
 

Què mengen? 
La majoria de Geckos són 
totalment carnívors, per 
això els alimentarem amb 
cucs (tenebrio, zophoba), 

grills, llagostes i altres insectes. Convé que 
reforcem la seva alimentació amb  vitamines 
en pols, que barrejarem amb el menjar tres 
cops per setmana. 

En cas que el nostre Gecko sigui omnívor 
(ciliatus, phelsuma), a part d’insecte viu li 
donarem fruites, verdures i flors. 

 
Com es reprodueixen? 
Quan arriba l’època de cria (normalment a la 
primavera) els mascles persegueixen a les 
femelles persistentment fins que aquestes es 
mostren receptives.  
És important que no s’aparellin abans que la 
femella tingui un 
any de vida, ja que 
el desgast de calci 
que això comporta 
podria resultar 
perillós.  
Un cop s’han 
aparellat, 
col·locarem un 
recipient dins el 
terrari amb 
vermiculita, que 
haurà d’estar 
sempre humida, on 
la femella hi posarà 
els ous entre dos i 
sis setmanes desprès de la copula. 
Si es mantenen a bona temperatura, al cap de 
6-10 setmanes eclosionaran els ous. 
. 

 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un Gecko, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Com s’han de netejar? 
Un cop a la setmana treurem tot el substrat i 
netejarem el fons del terrari amb aigua, 
assegurant-nos d’esbandir-lo bé. 
La decoració la netejarem amb aigua ben 
calenta, procurant no utilitzar cap producte 
químic. És important no netejar els vidres de 
l’interior amb neteja-vidres, ja que si els 
llepessin podrien intoxicar-se. 
Caldrà que revisem diàriament que no hi hagi 
restes de muda o d’excrements, així com grills 
o cucs morts. 

 

Com s’han de tractar? 

Generalment els Geckos són fàcils de 
manipular.  

Cal tenir en compte que alguns Geckos són 

nocturns, per tant serà millor que durant el dia 

els deixem descansar al seu terrari. Quan se 

senten amenaçats són capaços de 

desprendre’s de la cua, per la qual cosa mai 

els haurem d’agafar per aquesta extremitat. 

Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema no cal dur el 
nostre animal al veterinari, tot i així sí que és 
important desparasitar-lo cada 6 mesos. Per 
això és necessari pesar la nostra mascota i 
portar una mostra de femta a la clínica per 
què la puguin analitzar 
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