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1995 Phelsuma borbonica (agalegae) mater Meier, Salamandra, 

Rheinbach, 31 (1): 35, Abb.4-5. 
Typlokal: Basse Vallée, Reunion. 
 
Förekomst. Arten är endast känd från ett litet område på 
över 700 meters höjd. Där lever den på gränsen till 
primärregnskogen. På grund av den extremt höga 
luftfuktigheten frodas mossor och orchideér i mängd. 
Temperaturer och luftfuktighet i området påminner mycket 
om värdena för nominatformen P.borbonica borbonica. 
Usteende. Hanarna når en totallängd av 160 mm, och 
honorna ca: 135 mm. Grundfärgen är metallic blå med 
klarröda fläckar. Fläckarna är oftast något större än hos 
nominatformen. Även här bildar de mer eller mindre 
regelbundna tvärband på svansen. Hos de vuxna djuren är 
huvudet och halsen klart gulbrunt. Bakbenen är även de blå 
med stora röda fläckar. Frambenen är precis som huvud 
och hals gulbruna. Ringen runt ögonen är blå. Kroppens 
undersida är oftast något mörkare än hos nominatformen, 
och varierar mellan smutsvit till gråbrun. Färgen hos 
ungarna är oftast lite kraftigare än hos P.borbonica 
borbonica. De längsgående fälten är mer mot det blågröna än rent gröna, fläckarna lite 
kraftigare brunröda. 

Skötsel. Även den här arten är definitivt inget för 
nybörjaren. Terrariet bör mäta 50cmX50cmX80cm, 
och vara rikligt planterat. Viktigt är också att man 
placerar det så att man har möjlighet att erbjuda 
djuren de kalla och fuktiga nätter arten kräver. 
Lämplig temperatur och fuktighet ( se P.borbonica 
borbonica). Precis som hos nominatformen kan 
man hålla djuren i små grupper om en hane och 3-4 
honor.Arten är ägglimmare och de första äggen 
läggs oftast i början på April. Äggen kläcks efter ca: 
90 dagar, och ungarna mäter vid kläckning 45-47 
mm. I ett litet terrarium med rikligt med 
gömmställen, kan man hålla 2-4 ungar tillsammans. 
Ungarna bör duschas två gånger per dag för att 
undvika uttorkning, på grund av för torr luft. Vuxen 
storlek når de efter 10-12 månader, men det vuxna 
djurets färger och det gula huvudet framträder inte 
förrän vid ca: två års ålder. Även den här arten 
bibehåller i F2 och F3 generation, de vilda 
individernas klara färger. Etablering av 
avelsgrupper bör vänta tills det att ungarna blivit ett 
och ett halvt till två år. Var noga med att observera 
eventuella aggressioner mellan djuren.  

En dag gamla ungar av Phelsuma borbonica (agalegae) mater. 
 
 
 

 Copyright © 2002-2004. Magnus Forsberg Sweden 
www.phelsuma.se 


