
 
Phelsuma barbouri                                           
Loveridge, 1942 
1942 Phelsuma barbouri Loveridge,    
Bull, Mus. Comp.Zool., Camberidge , 
Mass., 89: 458. 
Typlokal: Ett område mellan 
Tamatave och Tananarive, men där 
kan den inte längre hittas. Idag 
förekommer den på berget 
Ambohimirandrana. Där lever den på 
mellan 2000-2300 meters höjd. Berget 
ligger på centrala Madagascar. 
Förekomst: Phelsuma barbouri är som ovan nämnts en art som endast lever på mycket höga 
höjder. Träd och buskar förekommer inte på de höjderna, vilket gör arten till helt marklevande 
och den lever sitt liv bland de kala klipporna. Där använder de klippskrevor både som skydd 
och äggläggningsplatser. Klimatet på dessa höjder är kärvt med kalla och fuktiga nätter. 
Medeltemperaturen den kallaste månaden ligger på ca: 10°C, och den varmaste månaden på 
ca: 17°C. Den genomsnittliga nederbörden per år är 1675 mm. Området har också två till tre 
utpräglade torrmånader under vintern. Under kalla nätter är nattfrost inte helt ovanligt. 
Solstrålningen är synnerligen stark, och hänsyn till det måste tas för att framgångsrikt kunna 
hålla arten i terrarier. Vid ett besök på Madagascar (april, 2000) av undertecknad hittades 3 
P.barbouri även 6 km. norr om Tananarivo på 1300 m, men dessa individer var troligtvis 
rymmlingar från en närliggande reptilexportör. 
Utseende: Både hanar och honor blir ungefär lika stora, och når maximalt ca: 15 cm. 
Grundfärgen är metallisk grön, men kan på olika individer och genom olika 
sinnesstämmningar variera till metaliskt blå. På huvudet går ett mönster av tunna bruna linjer 
som börjar vid nosen och breder ut sig bakåt huvudet. Längs ryggens sidor går två breda 
bruna band, som kan vara mer eller mindre upplösta. Dessa slutar vid svansroten. Från ögats 
bakkant och längs sidolinjen går även här ett brett brunt band, som varierar i tydlighet. Över 
och underläppar är helt vita, och undersidan är grå blå. Variationen mellan individer kan vara 
stor, från helt marmorerade individer til de med mycket tydliga och markerade bruna linjer. 
Ungarna ser ut som små kopior av de vuxna djuren. 
Skötsel: Precis som hos de flesta daggeckos så bör man hålla P.barbouri parvis. Då arten är 
marklevande är ett terrarium med måtten 50X60X50 lämpligt för ett par. Inredningen bör 
bestå av ett bottensubstrat av sand. De ofta så använda 
bamburören kan man utelämna och i stället använda 
stenar som huvudsaklig inredning. Varva dessa med en 
sansiveria och ett par grenar (se bild). Ventilationen bör 
vara mycket mer tilltagen än hos övriga arter, och 
lämpligt är att hela taket täcks med nät. Även 
belysningen bör vara kraftigare. Själv så använder jag 
tre lysrör över mina P.barbouri terrarium, istället för 
som hos övriga arter, två st. En halogenspott placeras 
på lämpligt ställe för att ge djuren möjlighet att värma 
upp sig, samt för att underlätta matsmältning under de 
kallare perioderna. Temperaturen sommartid bör nå upp 
till 24°C dagtid, och kan nattetid få sjunka till 18°C. 
Vintertid är en dagtemperatur på 16°C lämplig, och 
nattetid 13°C. Lysrören är på 14 timmar per dag under 
perioden mars-october.  
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Under vintern ( november-februari), räcker det 
med 10 timmar. Halogenspotten är på mellan kl. 
11-14 varje dag året om. Den relativa fuktigheten 
bör ligga mellan 50-85%. Arten hör till 
ägglimmarna, och normalt så lägger en hona 6-10 
ägg per säsong. Äggen limmas oftast på bladen av 
Sansiverian, men ibland även i skrevor mellan 
stenarna eller på glaset. Vid en kläcktemperatur 
som varierar från 31,5°C dagtid till 24°C nattetid, 
kläcks äggen efter 65-70 dagar. Ungarna mäter vid 
kläckning 32-35 mm. Ungarna bör placeras en och 
en i små terrarier. Mycket viktigt är att ungarna de 
första veckorna får fri tillgång på foder. De verkar 
vara mycket känsliga de första två veckorna, men 
är efter den perioden relativt problemfria. De når 
vuxen storlek vid 8-10 månaders ålder. 
Könsmogna blir de efter 15-20 månader.  
          
 

 


