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З ДОСВІДУ УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ EUBLEPHARIS 

MACULARIUS(BLITH). 

Ткаченко Г.М., Собакарь Ю.Л., Собакарь Л.П. 

Полтавський ДПУ імені В.Г.Короленка 

Антропогенні зміни навколишнього середовища згубно впливають на 

рептилій внаслідок їх консервативності щодо умов існування. Негативне ста-

влення до “гадів” у минулому(а деякою мірою і в наш час) визначало їх пере-

слідування і фізичне знищення. У останні десятиріччя значної шкоди завдає 

також нерегульована комерційна експлуатація герпетофауни. Тому сьогодні 

зусилля герпетологів-розводчиків та аматорів-тераріумістів по розробці тех-

нологій утримання, розведення та введення в культуру(в поєднанні з законо-

давчим регулюванням) для багатьох видів рептилій може стати єдиною наді-

єю на виживання в майбутньому. Розробка стартових методик звичайно про-

водиться на видах найбільш невибагливих. Один з ідеальних об`єктів для 

цього – плямистий еублефар(або леопардовий гекон).  
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Eublepharis macularius (Blith) належить до родини Геконів 

(Gekkonidае). Розповсюджений у Східній та Південно-Західній Азії. Мешкає 

у кам`янистих передгір`ях та напівзакріплених пісках. Нічна тварина[1]. У 

викладеному нижче матеріалі наведені деякі власні спостереження. 

Еублефари невибагливі до освітлення, тому необхідну тривалість дня 

забезпечували освітленням загального приміщення. Температура утримання 

27-30С вдень(влітку до 34С) та 22-25С вночі. Тварини охоче п`ють воду, 

додаткового зволоження не потребують. Ґрунту в тераріумі-річковий пісок. 

Для дорослих тварин раціон складався з крупних цвіркунів(окрім імаго) у 

кількості 4-5шт.на тварину двічі на тиждень. Один раз на тиждень, особливо 

у репродуктивному сезоні, раціон доповнювали голими мишенятами (1-2 шт. 

на особу). Вітамінізацію здійснювали1-2 рази на тиждень опилюванням кор-

мових об`єктів ветеринарним вітамінним препаратом “Кальфостонік”. Два 

рази на місяць тваринам пропонували змолоту суміш крейди та гліцерофос-

фату кальцію, яку вони охоче злизували. 

На протязі листопада-грудня геконам створили умови для “зимівлі”: 

роздільне утримання, зниження температури до 14-18С, обмеження харчу-

ван-ня:1-2 комахи у 10-15 діб в дні, коли температура становить близько 17С 

(при нижчих — процеси травлення порушуються і доволі часто спостеріга-

ється відригування напівперетравленої їжі);воду пропонували 2 рази на мі-

сяць. У січні поступово відтворили звичайні умови утримання, а також двічі 

на протязі тижня опромінили тварин ультрафіолетом за допомогою медичної 

ртутно-кварцевої лампи з відстані 1м впродовж 5 хв. Нами був використаний 

груповий спосіб утримання Eublepharis macularius:1самець і 4 самки. Вік еуб-

лефарів у групах розмноження становив від 10 місяців до 4-х років. Аналізу-

вався матеріал, що був отриманий від п`яти репродуктивних груп у 2003р.  

Відкладання яєць починалася з січня-лютого і тривала до червня-

липня. За цей період самки робили від 4-х до 8-ми кладок по 2 яйця в кожній, 

які вони ретельно закопували в пісок. Зважаючи на те, що до перенесення 

яєць в інкубаційний контейнер може пройти певний час, а у сухому ґрунті 

яйця швидко втрачають воду, пісок на невеличкій ділянці утримували зволо-

женим. Для інкубації використовували невеликі пластикові контейнери з 

перфорованими кришками. Контейнер заповнювали зволоженим вермікулі-

том (на 5 часток заздалегідь прожареного вермікуліту - 4 частки води за ма-

сою) шаром 2,5-3см. Яйця занурювали на 2/3 у субстрат на відстані 1-1,5см і 

закривали кришкою (після чого бажано більше не торкатися їх, тому що це 

може викликати загибель ембріону на будь-якій стадії розвитку).Впродовж 

інкубаційного періоду один раз за 5-7 діб перевіряли стан кладок: вилучали 

яйця, що втратили тургор, або уражені грибком, при необхідності зволожува-

ли субстрат перевареною водою. Кладки експонували в темряві при темпера-

турі:1)(навесні) вдень28-29С, вночі-23-25С; 2) (влітку) внаслідок неможли-

вості у жаркі місяці (червень-липень) достатньо знижувати нічну температу-

ру, на протязі доби утримувалась t =29-34С.В першому випадку інкубація 

тривала 44-55 діб, у другому – 38-48 діб. Тобто температурний фактор явно 
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впливає на тривалість інкубаційного періоду. 

 Молодь має інше, ніж у дорослих тварин забарвлення – чергування 

темних та світлих смуг. Згодом проявляється плямистість. Статеві ознаки 

з`являються у віці 3-4 місяців(у самців чітко виражені преанальні пори та 

припухлість в основі хвоста).Перша линька відбувається через 3-4 доби після 

виведення і майже одразу молодь починає годуватися. Корм-цвіркуни розмі-

ром 0,6-0,8см (опилені кальфостоніком)у кількості 4-5 комах на одну тварину 

щоденно. Розміри кормових об`єктів збільшувались поступово.  

Аналіз статевого розподілу потомства показав, що, в цілому, самок ви-

велося більше, ніж самців. З березня по червень співвідношення самок і сам-

ців було відповідно 69,5% та 30,5%; з червня по серпень-56% та 44%. Напев-

не, більший вихід самців в літні місяці можна пояснити підвищеними темпе-

ратурами на протязі всього(або майже всього) терміну інкубації. Проте, не 

виключені й інші фактори, наприклад, особливий стан тварин на початку 

репродуктивного сезону (одразу після виходу з зимівлі) може сприяти фор-

муванню переважно самок. Але це припушення потребує додаткових дослі-

дів. 

Для успішного ведення культури необхідно чітко фіксувати репродук-

тивну лінію: карбувати батьків, кладки та отримане потомство, робити відпо-

відні записи та ретельно відбирати молодь на заміну. В першу чергу нами 

вилучалися із маточника самки, в потомстві яких спостерігалися генетичні 

збої: уроджений короткий або деформований хвіст, недорозвинуті очі (такі 

випадки неодноразово відзначалися у декількох самок з різних репродуктив-

них груп). Неприпустимо долучати до розмноження особин з ознаками рахі-

ту. Також, при відборі молоді враховувалась якість репродуцентів, а саме: 

кількість кладок за сезон, % виходу та життєздатність молоді, забарвленість 

потомства. Окремо слід зазначити притаманну Eublepharis macularius мінли-

вість забарвлення, що дає багатий селекційний матеріал. Навіть від нормаль-

но забарвлених батьків нами була отримана молодь з яскраво-жовтим та блі-

до-жовтим (майже безбарвним) кольором, з асиметричним, дрібно- та круп-

ноплямистим малюнком, а також майже чорних особин. Схрещенням подіб-

них або різних мутацій можна покращити існуючі, або отримати нові форми.  
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