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Samenvatting huisdierenbijsluiter | Luipaardgekko (Eublepharis macularius)   

Algemene kenmerken:  
Hagedis, schemer- en nachtdier. 
Lengte inclusief staart: tot 25 cm. 
Leeftijd: tot 20 jaar.  
 
Varianten: 
De luipaardgekko is van nature wit-geel met bruine en zwarte vlekken. Jonge dieren 
hebben gele banden. De ogen zijn groot met beweegbare oogleden en de staart lijkt 
gsegmenteerd. Er zijn twee ondersoorten, E. m. macularius en E. m. afghanicus. Ook 
zijn er veel kleurvormen (morphs), zoals albino, hypo, patternless, high yellow (gele 
grondkleur) en tangerine (met oranje). Ook bestaan er grotere ‘giant’ vormen.  
 
Natuurlijk gedrag: 
Luipaardgekko’s zijn grondgekko’s uit Iran, Pakistan, Afghanistan en India. Ze leven in 
halfdroog, steenachtig gebied. Overdag schuilen ze, ’s nachts jagen ze op insecten en 
kleine diertjes. Ze hebben geen hechtlamellen aan de tenen zoals andere gekko’s. Als 
de gekko wordt aangevallen kan hij een deel van zijn staart afstoten om de aanvaller 
te misleiden. Dat kost veel energie, want in de staart slaat hij reserves op. 
 
Huisvesting: 
Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium.  
Voor één luipaardgekko is een terrarium met een grondoppervlakte van minstens 
0,50m2 en een minimale hoogte van 40cm nodig. Zorg dat het terrarium goed 
geventileerd en tochtvrij is en kies een rustige plaats uit.  
Als bodem zijn schors, beukensnippers, kwartszand of platte stenen geschikt. Leg 
stenen vlak op de bodem tegen het instorten en lijm ze liefst aan elkaar vast. Stronken 
en stenen geven schuil- en klimmogelijkheid. Zorg voor een ondiep drinkbakje en een 
donker bakje met vochtig veenmos om eieren in te leggen en als hulp bij het vervellen. 
Maak met spotjes warmere en koudere gedeeltes in het verblijf, let op dat het 
terrarium koele plaatsen houdt. Houd de spots buiten bereik van de dieren en gebruik 
geen warmtestenen om verbranding te voorkomen. De temperatuur moet overdag 25 
tot 35 graden Celsius zijn, ‘s nachts 20 tot 25 graden Celsius. Hang een UV-b-lamp op 
zodat de dieren voldoende calcium kunnen opnemen. Laat het licht twaalf uur per dag 
aan staan en zet het op een schakelklok zodat er een vast dag-nacht ritme is. 
 
Winterrust: 
Geef de dieren zo’n twee maanden winterrust. Laat dan de temperatuur langzaam 
zakken tot 15-20 graden overdag, ’s nachts 5 graden lager, en verkort de dagen tot 8 
uur. Bouw dit na de winterrust geleidelijk weer op. 
 
Verzorging: 
Wen de luipaardgekko aan oppakken door hem voorzichtig op te scheppen, maar doe 
dat niet te vaak. Pak hem nooit bij zijn staart want dan kan hij deze afstoten. Houd het 
terrarium goed schoon, verwijder dagelijks voerresten en uitwerpselen. Ververs 
dagelijks het drinkwater. Vervang bodemmateriaal zodra het vies of nat wordt. Was 

altijd uw handen nadat u in contact geweest bent met de dieren of het terrarium, 
reptielen kunnen Salmonella overbrengen. 
 
Voeding: 
Geef dierlijk, levend voer zoals krekels en kakkerlakken, met mate aangevuld met 
meelwormen of wasmotten. Voer de voedseldieren zelf vooraf goed en bestrooi ze met 
een preparaat voor reptielen. Geef eventueel eens per week een pinkie (pasgeboren 
muis). Sommige dieren lusten ook wat zacht fruit. Geef extra calcium- en 
mineralenpoeder in een bakje. Voer hooguit drie keer per week, voor de winterrust 
minder vaak, tijdens de winterrust nauwelijks. Zorg steeds voor vers drinkwater. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde gekko is niet mager, is alert en heeft heldere ogen, mist geen tenen en 
heeft een schone huid en neus.  
Bij te weinig calcium kunnen gekko’s rachitis krijgen, wat misvormde en zwakke botten 
geeft, zoals kromme poten. Geef altijd een vitamine- en mineralen-preparaat én UV-b 
licht. Vrouwtjes kunnen legnood krijgen, vaak door kalktekorten. Verstopping kan 
ontstaan door het eten van substraat of door verkeerde voeding. Diarree kan wijzen op 
een infectie van de darmen, bijvoorbeeld door parasieten. Longontsteking, mondrot, 
mijt, moeilijk vervellen en infectie met Cryptosporidium komen ook voor. Is uw gekko 
ziek, ga dan naar een dierenarts met verstand van reptielen. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen speciale ervaring 
nodig. Zorg ervoor dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 
Koop geen wildvang dieren maar nakweek: deze zijn sterker en beter aangepast aan 
het terrarium. Let bij aanschaf op de gezondheid en kies liefst geen heel jonge dier. 
Eenmalige kosten: de gekko, het terrarium, techniek en inrichting.  
Terugkerende kosten: voedseldieren, calcium- en vitaminepreparaat, bodemmateriaal, 
elektriciteitskosten, vervanging van (UV-b) lampen, eventuele dierenartskosten. 
  
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de lu ipaardgekko en het prakt isch 
document ‘Het terrar ium’ op www.l icg .n l om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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