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GECKO LEOPARDO

O gecko leopardo (Eublepharis macularius) é um pequeno lagarto de hábitos noturnos, oriundo do
sudeste asiático. Pertence ao grupo das osgas, mas distingue-se por apresentar pálpebras com
mobilidade, ao contrário da generalidade dos répteis deste grupo, que têm as pálpebras
transparentes, fundidas numa escama protetora semelhante à das serpentes.
Apesar de pequeno, o gecko pode ser bastante longevo. Tem uma esperança média de vida variável
entre 10 e 15 anos, mas alguns exemplares podem atingir a idade de 30 anos.

Alojamento
Os geckos leopardos podem ser alojados isoladamente ou em grupo, desde que haja apenas um
macho em cada terrário. Para grupos de 2 ou 3 geckos, é suficiente um aquário de vidro com 90 x
38 x 30 cm (cerca de 35 a 40 L de capacidade), sendo a altura mínima recomendada de 15 cm. Estes
animais têm uma grande capacidade para subir superfícies lisas, pelo que o terrário deverá ser
coberto. Para este fim, deve utilizar uma rede metálica, de modo a proporcionar uma ventilação
adequada do alojamento.
No fundo, como substrato, pode utilizar papel de cozinha, jornal, casca de orquídea ou areia fina.
NUNCA deve usar areia grossa, casca de milho, casca de avelã nem areia com cálcio no alojamento
do gecko leopardo.
É muito importante proporcionar um abrigo com elevado teor de humidade, essencial para uma
mudança correta da pele e onde o gecko se possa sentir seguro. Para este fim, pode usar uma caixa
ou um vaso tombado, que é preenchido com musgo humedecido. Este musgo deve ser aspergido
diariamente com água e o abrigo deve ser lavado semanalmente.

Aquecimento e iluminação
Dado que o gecko leopardo é um réptil insectívoro de hábitos noturnos, não é essencial
proporcionar iluminação ultravioleta.
O aquecimento do terrário pode ser veiculado por uma placa, fio ou lâmpada de aquecimento. É
importante dispor de dois termómetros, colocados em extremidades opostas do terrário, à altura
frequentada pelos répteis, para determinar a temperatura a que estão expostos. Os dispositivos de
aquecimento devem ser regulados de forma a manter uma temperatura variável entre 21ºC (na
extremidade fria) e 29 – 31ºC (na extremidade quente do terrário). O período de iluminação não
deve exceder as 12 horas diárias.
Na Natureza, os geckos entram numa fase de menor atividade no inverno, chamada brumação. Em
cativeiro, devemos simular este estado, descendo a temperatura ambiente para valores máximos
de 24 – 27ºC e reduzindo o período de iluminação diário a 10 horas, durante 2 a 3 meses.

Alimentação
Os geckos leopardo alimentam-se de insetos. A dieta de base é constituída por grilos, com a
dimensão máxima de metade do tamanho da cabeça do gecko. Para conferir variabilidade à dieta,
pode fornecer aos seus geckos baratas e larvas variadas (ex. Tenebrio sp., Zophoba sp. ou bichos da
seda).
As presas devem ser alimentadas com uma dieta de elevada qualidade nas 24 horas que antecedem
o fornecimento ao réptil. O ideal será fornecer apenas as presas que podem ser consumidas num
intervalo de 15 minutos (em média, 4 a 6 presas por gecko).
Pode colocá-las num recipiente de faces baixas, para que não fujam e de modo a evitar que os
répteis ingiram substrato ao consumirem as presas. Os juvenis podem ser alimentados cada 24 a 48
horas, mas os geckos adultos só devem ser alimentados 2 a 3 vezes por semana. A suplementação
com cálcio também varia com a idade: no caso dos exemplares juvenis, as presas devem ser
pulverizadas com suplemento diariamente; nos adultos, a suplementação só deve ser efetuada
cada 2 a 3 refeições (ou seja, não mais de uma vez por semana).
Deve disponibilizar aos geckos água limpa, colocada num recipiente raso, que é mudada
diariamente. Também deve ter sempre no terrário um pequeno recipiente com cálcio em pó (ex.
uma tampa de frasco). ©

