
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Harjasgekko (Rhacodactylus ciliatus)  
Rhacodactylus-suvun gekot ovat kotoisin Uuden 

Kaledonian saarilta. Rhacodactylus ciliatus-gekot elävät 

saariryhmän pääsaaren eteläosassa ja ainakin yhdellä 

pienemmällä saarella. Harjasgekkojen luultiin jo kuolleen 

sukupuuttoon, mutta vuonna 1994 laji löydettiin 

uudelleen. 

Uuden Kaledonian metsät ovat suurimmaksi osaksi 

kaadettu ja harjasgekon elinalueet ovat siten vakavasti 

kaventuneet. Myös laiton kerääminen on vähentänyt 

harjasgekkokantaa entisestään. Tällä hetkellä 

harjasgekko luokitellaan vaarantuneeksi lajiksi, ts. laji on 

jo uhanalaisuuden kynnyksellä.  

 

Harjasgekon esiintymisalue. Kuva: Wikipedia 

Ulkonäkö 
Harjasgekon pituus kuononpäästä peräaukkoon vaihtelee 

n. 9-10cm välillä ja naaraat ovat koiraita kookkaampia. 

Hännän pituus on noin puolet ruumiin pituudesta ja 

aikuinen harjasgekko painaa 35-55g. Harjasgekot elävät 

10-15 vuotiaiksi. 

 

Harjasgekko. Kuva: Wikipedia 

Pää on suuri ja kolmion muotoinen ja silmien päältä 

lähtevien harjasmaiten suomujen  mukaan gekko onkin 

saanut nimensä.  

Harjasgekon varpaissa ja hännän pään sisäpinnassa on 

sarveismuodostumat, joiden avulla gekko kiipeää 

sileääkin pintaa.  Harjasgekko pystyy katkaisemaan 

häntänsä pelästyessään ja paetessaan saalistajalta, mutta 

toisin kuin esimerkiksi sisiliskoilla häntä ei koskaan enää 

kasva takaisin. Gekko pystyy kuitenkin elämään 

hännättömänä ja luonnonvaraisista harjasgekoista suurin 

osa ovat hännättömiä. 
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Väritys 
Värityksiä löytyy useita erilaisia, joista osa on erikseen 

jalostettuja. Harjasgekot muuttavat väriään kasvaessaan 

sekä vuorokaudenajan mukaan. Päivisin gekot ovat 

vaaleimmillaan ja yöllä taas väri on kirkkaimmillaan. 

Harjasgekon eri värimuunnoksiin voi tutustua 

esimerkiksi Ciliatus.com-sivustolla. 

Elinympäristö ja hoito 
Uuden Kaledonian saarilla vuosittaiset lämmönvaihtelut 

ovat pieniä. Alimmillaan lämpötila on noin 15 astetta ja 

ylimmillään 30 asteen tietämillä. Saarilla myös sataa 

runsaasti ja päivän pituus on aina 12h. Harjasgekolle 

riittää siis vankeudessa huoneenlämpö, joka ei saisi 

nousta koskaan yli 27 asteen. Ilomankosteus olisi hyvä 

vaihdella 50-80% välillä ja valaistukseksi riittää normaali 

huoneen hajavalo, joka luo gekolle vuorokausirytmin. 

Yöaktiivisena lajina gekko ei tarvitse UV-valoa, koska 

päivisin eläin piilottelee maassa.  

Jos haluaa pitää terraariossa eläviä kasveja, tarvitsevat ne 

valon lähteen mutta se ei saa lämmittää terraariota. Tähän 

tarkoitukseen sopiikin erilaiset LED-valot tai 

uudentyyppiset loisteputkilamput, joiden värilämpötila 

on päivänvaloa vastaava, yli 5000K. 

 

Korkea lasiterraario kiipeilevälle lajille. Lämpölamppua ei 

harjasgekolla voi pitää, sillä terraario lämpeää liikaa. Kuva: 

Wikipedia 

Terraario 
Harjasgekko on kiipeilevä laji ja sen varpaissa sekä 

hännänpään alapinnassa on tarttumiseen erikoistuneita 

suomuja, joiden avulla gekko saa otteen sileästäkin 

pinnasta. Kädellä kiipeilevän gekon jalat tuntuvatkin 

hieman tahmeilta mutta tunne tulee törröllään olevista, 

pitkänomaisista suomuharjanteista. Kun gekko ei halua 

käyttää näitä tarttumasuomuja, nostaa se liikkuessaan 

varpaiden päät ilmaan. 

Harjasgekko tarvitsee asumuksekseen korkean terraarion. 

Terraarion koosta löytyy erilaisia suosituksia lähteestä 

riippuen, mutta yhdelle gekolle miniminä voisi pitää 120 

litraista terraariota, jossa suurin mitta on korkeus, esim  

50*30*80cm.  

 

Harjasgekon poikanen. Kuva: Jan Enlund 

Poikasta ei heti asuteta lopulliseen terraarioonsa. Liian 

suuressa tilassa poikanen kokee olonsa turvattomaksi 

eikä halua syödä, tai ruokaeläimet piiloutuvat tehokkaasti 

eikä poikanen löydä ruokaa.  

Vastakuoriutuneelle harjasgekolle paras asumus on 

muutaman litran muoviastia, johon tehdään ilmareikiä ja 

jossa on tiiviisti kiinnimenevä kansi. Myynti-ikäisenä ja 

kokoisena, muutaman kuukauden ikäinen harjasgekon-

poikanen voidaan asuttaa esim. 25L SmartStore-

laatikkoon.  Muoviastia rei’itetään esim. kolvilla tai 

asennetaan hyttysverkkoa suurempien reikien päälle. 

Astiaan laitetaan pohjalle talouspaperia, kiipeiltäväksi 

esim. bambu-keppejä ja tekokasveja, matala vesiastia ja 

maahan joku pieni luola tai vessapaperin hylsy.  

Lämpö- ja kosteusmittarit ovat myös hyvä olla 

poikasasumuksessakin, jotta oikeiden olosuhteiden 

seuraaminen on helppoa, sillä poikanen on aina herkempi 

pielessä oleville olosuhteille.  

Lämpötilaksi riittää huoneenlämpö, 22 astetta on optimi, 

kosteus voi vaihdella 50-80% välillä. Oli asumus mikä 

tahansa, terraarion tuuletus kannattaa huomioida, sillä 



 

 

 

 

seisova kostea ilma sairastuttaa eläimen ja homehduttaa 

terraarion sisältä.  

Harjasgekkopoikasen voi yleensä siirtää lopulliseen 

terraarioonsa viimeistään vuoden ikäisenä, jopa 

aikaisemminkin, jos gekko syö hyvin ja kasvaa 

normaalisti. Terraarion pohjalle voi laittaa turvetta tai 

turve-hake sekoitusta, kunhan varmistetaan ettei gekko 

vahingossakaan syö sitä. 

Aidot kasvit ylläpitävät tehokkaasti terraarion kosteutta, 

joten ne ovat suositeltavia. Oikeiden kasvien kanssa 

täytyy vain miettiä valaistus tarkoin, jotta se ei lämmitä 

terraariota. Valo sinällään ei gekkoja haittaa vaan antaa 

niille luonnollisen päivärytmin esimerksi kellokytkimellä 

ohjattuna. 

Kasvien tyvet on hyvä suojata esim. soralla tai hakkeella, 

ettei gekko käy kuopsuttamassa kaikkia multia pitkin 

terraarion pohjaa. Elävien kansvien on hyvä olla 

myrkyttömiä, vaikka harjasgekko ei olekaan kasvinsyöjä. 

 

Terraarion pohjalla kasveja sekä kiipeilyn sopivat bambukepit. 

Kuva: Ulla Enlund 

Kiipeilyyn sopivat erilaiset luonnonoksat, bambu-kepit ja 

terraarion taustaan voi itse tehdä ns. kalliotausta-

jäljitelmän tai laittaa vaikka kookoslevyä, jotta turvallista 

kiipeilypinta-alaa on runsaasti. Silkki- ja muovikasvit 

tuovat kestävää vehreyttä ilman hoitamisen huolta. 

Harjasgekot rakastavat koloja, joita voi luoda vaikka 

kookosmökeillä, laittamalla niitä pohjalle tai  laittamalla 

kokonaisen, koverretun kookoksen roikkumaan 

terraarion katosta. 

Ravinto 
Harjasgekot ovat sekaravinnonsyöjiä. Poikasena ne 

syövät enimmäkseen hyönteisiä, kypsien hedelmien 

täydentäessä ruokavaliota. Aikuisen harjasgekon ravinto 

koostuu suurimmalta osalta kypsistä hedelmistä ja 

loppuosa ravinnosta on hyönteisitä. 

Harjasgekkojen leuat eivät ole kovinkaan vahvat ja 

hampaat ovat pienet, joten tarjottava ruokaeläin ei saisi 

olla suurempi kuin gekon silmien väli. Hedelmät taas 

muussataan pehmeäksi “hilloksi”.  

Ruokaeläimiksi sopivat oikeankokoiset heinäsirkat ja 

torakat, kihara-siipiset kärpäset, vahakoin perhoset ja 

hyvänä proteiinilähteenä niiden toukat. Jauhomadot eivät 

ole sopivaa ruokaa harjasgekolle liiallisen kitiinikuoren 

takia. 

Jos pelkää pohjamateriaalin joutumista liskon suolistoon, 

voi sirkat, vahakointoukat ja torakat laittaa terraarioon 

korkeareunaisessa, läpinäkyvässä astiassa. Gekko oppii 

nopeasti hakemaan ruokansa tästä astiasta ja omistaja 

pystyy seuraamaan lemmikkinsä syömistä helposti, mikä 

mahdollisia ruokahalun muutosten tarkkailun. Gekot 

rakastavat kuitenkin ruokansa metsästämistä, joten 

esimerkiksi sirkkoja voi päästää terraarioon vapaaksikin. 

Harjasgekon ravinnoksi sopivat kaikki muut hedelmät 

paitsi sitrushedelmät.  Hedelmäpohjaiset vauvanruoat 

ovat helppo tapa täydentää hedelmäruokavaliota. 

Kannattaa aina lukaista purkin kyljestä, mitä ruoka 

sisältää ja ohjeena voidaan pitää että mitä nuoremmalle 

lapselle ruoka on tarkoitettu, sen sopivampaa se on.  

  
Harjasgekon erikoisruokaa. Kuva: Ebay.com 

 



 

 

 

 

Harjasgekoille markkinoidaan myös valmista 

ruokasekoitusta, ”crested gecko diet”, joka sisältää 

kaiken eläimen tarvitsemat ravintoaineet. Kyseessä on 

veteen sekoitettava jauhe, josta tehdään gekolle 

syötettävä tahna. Erikosruuan lisäksi suositellaan ainakin 

ruokaeläinten syöttämistä. 

Ravinnon mukana harjasgekolle täytyy tarjota 

lisäravinteita. Kalsiumia on hyvä lisätä joka ruokaan, 

sillä on kokonaisvaltainen vaikutus gekon hyvinvointiin, 

esim. kiipeilykykyyn. Laadukas, matelijoille  tarkoitettu 

vitamiinilisä on tarpeellinen mutta annostuksen kanssa 

kannattaa olla tarkkana, jotta välttää yliannostusksen.  

 

Harjasgekko voi nukkua myös oudossa asennossa. 

 Kuva Ulla Enlund 

Sairaudet 
Gekot ovat yleensä helppohoitoisia ja kestäviä 

hoidokkeja, eivätkä ne sairastu helposti. Niille on helppo 

järjestää sopivat olosuhteet ja tarpeeksi monipuolisella 

ravinnolla ne saavat harvoin puutostiloja. 

Liian korkea lämpötila on kuitenkin haitallinen ja 

pitkittynyt altistuminen korkeammille lämpötiloille voi 

johtaa jopa kuolemaan. Tämä on erityisen tärkeä ottaa 

huomioon kesähelteillä, jolloin asuntojen lämpötilat 

saattavat nousta tavallista korkeammiksi.  

Riittävästä ilmankosteudesta on tärkeää pitää huolta. 

Liian alhainen ilmankosteus saattaa aiheuttaa ongelmia 

nahanluonnin osalta, nahkaa jää esimerkiksi varpaiden tai 

hännänpään ympärille. Terraarion sumuttelu ja kosteus 

pehmittää nahkaa ja edesauttaa sen irtoamista. Nahan 

luotuaan liskot syövät tavallisesti vanhan  nahkansa, 

joten nahanluontia ei välttämättä huomaa lainkaan, jos se 

on onnistunut.  

Huono ruokavalio sekä kalkin ja D-vitamiinin puutostila 

voi aiheuttaa liskolle aineenvaihdunnallista luukatoa 

(MBD – Metabolic Bone Disorder).  Sairaus on 

kohtalokas, joten eläinlääkärissä käynti on suositeltavaa. 

Harjasgekon hankinta 
Harjasgekot alkoivat yleistyä Suomen lemmikki-

markkinoilla 2000-luvun puolenvälin jälkeen, tosin näitä 

gekkoja ei vieläkään eläinkaupoissa juurikaan näe. 

Suomen harjasgekkokanta onkin suurimmalta osalta 

harrastajien ansiota, ja yksityishenkilöiden kasvattamia 

harjasgekonpoikasia on aika ajoin alan internetpailstoilla 

myytävänä.  

Suomen rajojen ulkopuolella, esim. Ruotsissa 

harjasgekkoja kasvatetaan jo paljon laajemmin. Koska 

maidemme välillä matkustaminen on helppoa, ei ole 

ollenkaan huono idea hakea gekkoaan Pohjanlahden 

takaa varsinkin jos haluaa itse tuottaa poikasia. Tällöin 

on uuden geenipohjan hankita jopa suositeltavaa.  

 

Ruotsista tuotu keltainen brindle-värinen harjasgekko nimeltään 

Dot. Kuva: Ulla Enlund 

Teksti: Ulla ja Jan Enlund 

Lähteet: 

http://koti.welho.com/pahvena1/ - Rogue Starin sivusto 

http://www.ciliatus.com/content/ - jenkkiläinen sivusto 

http://www.herpetomania.fi/marikan_herppisivut/rhacoda

ctylus-artikkeli.html - Marika Rökmanin artikkeli 

gekoista 

http://www.herppi.net – harrastajien suosittu sivusto 

http://www.terraarioelaimet.net – harrastajien sivusto 


