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Vestafrikansk
Viftefingergekko
(Ptyodactylus togoensis)

Tekst: Svavar Martin Andreasen
Det var den 8 marts, og året var 2014.
Gutterne og jeg var på vej til Hamm messen, nu skulle det være. Jeg havde holdt
en længere pause med gekkoerne, og
ville gerne igang igen. Jeg havde tidligere
holdt: Gekko gecko, Gekko grossmannii,
Hemidactylus brookii, Hemidactylus frenatus, Hemidactylus platyurus, Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica, Tarentola annularis, Cyrtodactylus
consobrinus, Stenodactylus petrii, Stenodactylus sthenodactylus, Teratoscincus
microlepis, Tropiocolotes steudneri,
Eublepharis macularius, Hemitheconyx
caudicinctus. Jeg havde ikke noget bestemt i sinde, men ville bare have noget
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med hjem, og det skulle helst være gekkoer, selvom jeg dog også havde en svaghed for firben, skinker, snoge og kvælerslanger. Messen var en smule skuffende,
da man ikke kunne være der for mennesker, og udvalget af dyr var meget præget af det samme, kongepythonmorpher, kornsnoge, kronegekkoer, leopardgekkoer i alverdens farver og en
masse andet lidt for almindeligt efter
min smag. Timerne gik, og jeg havde stadig ikke fundet noget af særlig interesse,
og vi gik en sidste runde inden vi ville
hjemad igen, og denne gang masede vi
os igennem i et hjørne vi ikke havde været ved tidligere på dagen, og her var

nogen vildtfangede viftefinger gekkoer
jeg ikke før havde set, de så spændende
ud og var utrolig billige. Jeg slog til og
købte alle 4. De blev købt under navnet
Ptyodactylus ragazzii, men jeg fandt ud
af senere, at der rent faktisk var tale om
en anden nærtstående art, ved navn
Ptyodactylus togoensis.
Gekkoerne kom efter hjemkomsten i et
terrarie der var 80x100x60 cm (længde x
højde x dybde) med skydeglas, og der
blev indrettet med rødt ørkensand som
bundlag, samt opbygget klippelandskab
ud af granitklumper jeg havde samlet på
molen, lidt grene og et par plastikørkenplanter samt en vandskål i mod-
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Fig. 2. Mit terrarium til de voksne viftefingergekkoer

satte ende af varmekilden, som var en
100 watt varmepære. Gekkoernes
hæftelameller var ikke så gode så de
kunne sidde på glasset uden at glide
ned, og det virkede som en stressfaktor
for dyrene, så jeg fik hurtigt lavet klippebaggrund på bag og sidevægge, ud af
flamingo og Alfix. Gekkoerne blev en af
de første dage efter hjemkomsten undersøgt, og jeg kunne konstatere at de
alle sammen havde små røde blodmider
primært under arme og ved andre hudfolder. Jeg tog forsigtigt en efter en med
pincet og fik dem fjernet og gjorde
efterfølgende grundigt rent og desinficerede alt inventar. Efter omkring 14
dage begyndte de for alvor at være aktive, og jeg skal da hils og sige at disse
gekkoer har attitude. De var utrolig hurtige og hoppede omkring både om dagen og natten, og deres stemme blev da
også flittigt brugt. Gekkoernes appetit
fejlede bestemt heller ikke noget, og de
sprang på alt hvad der blev serveret. Jeg
fodrede dem som oftest med græshopper eller fårekyllinger rystet i vitaminpulver (Nekton Rep og Nekton MSA), og
ellers melorme når jeg løb tør. De var
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ret vilde og meget forsigtige i starten,
men vænnede sig ret hurtigt til min
tilstedeværelse og vidste at når jeg kom
og åbnede med krukken i hånden, ja så
var der mad. Jeg så dem aldrig drikke af
vandskålen, men den var dog altid til
rådighed alligevel med frisk vand.

Fig. 3. Voksen og ungdyr i terrariet

Med hensyn til dyrenes køn så var de
svære at bestemme ud fra udseende,
og jeg fandt ud af at den nemmeste
måde at afgøre deres køn, var ud fra
deres måde at være på, og med tiden
lærte man dem at kende, og kunne godt
se at hannen var mere kraftigt bygget
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og havde et større hoved. Min gruppe
var heldigt sammensat af 1 han og 3
hunner og efter kort tid opdagede jeg
to æg. jeg havde ikke fået æg før på
denne måde og vidste ikke ret meget
om det, men prøvede mig frem. jeg
lavede en lille indhegning omkring de to
æg som var klistret på væggen, ud af
soldevæv og dampspærretape, da jeg jo
ikke kunne tage dem ud af terrariet,
fugtede sandet i nærheden for at der
ikke skulle blive for tørt, selvom jeg
godt vidste at det var hårdskallede æg
og at de sikkert godt tålte et tørt klima,
og så var det bare at vente. efter lange
87 dage klækkede de så, og jeg var lykkelig. ungerne var vildt flotte og de var
hurtige til at spise. De kom i et lille terrarie som blev indrettet ligesom de stores, og her var de så, indtil de var så
store så de kunne komme ind til de andre. Jeg har ikke taget tid på dem men
jeg var overrasket over hvor hurtigt de
voksede. Der gik nu et godt stykke tid
før der kom æg igen, men så i 2017 kom
der igen æg, denne gang ikke to men
mange. Jeg lavde pludseligt så mange
unger så jeg mistede tallet, der var dog
æg som aldrig klækkede, men som var
levende hele vejen op til det sidste, det
virkede som om at de ikke kunne bryde
ud måske p.g.a. at skallen var blevet for
hård, men dog klækkede de fleste af
dem.
Som tiden gik og der kom flere gekkoer
til, blev det sværere at holde dem sammen fordi der gik ged i sammensætningen, og de viste sig at være ret så territoriale, det resulterede i at jeg måtte
have mange terrarier igang, men de var
stadig lige interessante at iagttage. Jeg
fik solgt en del af ungerne og fik et nyt
arbejde samt børn, og havde lige pludselig ikke tid til dem mere, og endte
med at sælge dem alle sammen. Havde
jeg haft tiden og pladsen havde jeg helt
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klart beholdt dem. Det har været meget
lærerigt for mig at holde denne art, og
hvis man er gekkonørd og godt kan lide
noget særligt som alle andre ikke har, så
vil jeg helt klart anbefale dem.
Min nuværende gekkostatus: Jeg vil
gerne have viftefingergekkoer igen på
et tidspunkt, evt. en anden art, og har
en tysk kontakt som kan skaffe mig dem
når jeg er klar, måske om et par år. Min
største søn er idag 3 snart 4 år og er ret

Fig. 4

49

vildt med dyr, og jeg valgte derfor for
nyligt at anskaffe mig nogle tykhalegekkoer (Hemitheconyx caudicinctus) igen,
da det er en rolig art som han kunne få
lov at være lidt med i, samtidig med at
jeg synes at der er en lidt glemt art i
hobbyen, så det skal være mit projekt i
mellemtiden, og der er allerede babyer ;)

Nyklækkede unger af viftefingergekko

