
 
Phelsuma dubia                                                        
Boettger 1881 
1881 Pachydactylus dubius Boettger, Zool. Anz. 
         Leiptzig, 4:46. 
1883 Phelsuma dubium Boettger, Kat. Rept. Mus. 
         Senckenb., Frankfurt/M., 38. 
1942 Phelsuma dubia dubia Loveridge, Bull. Mus. 
         Comp. Zool., Cambridge, Mass., 89: 461. 
1966 Phelsuma dubia Mertens, Senckenb. Biol., 
         Frankfurt/M., 47 (2): 101. 
Typlokal: Majunga (Mahajanga), nord-västra        
                 Madagascar. 
 
Förekomst: Arten är en av de mest utbredda av alla 
Phelsuma arter. Den förekommer längs hela västra 
Madagascar. Även samtliga öar i ögruppen 
Comorerna tillhör utbredningsområdet. Vidare så 
förekommer den på ön Zansibar utanför Tanzania, 
samt på Tanzanias fastland. Under senare år har den 
även påträffats på ön St Marie ( P.schönneker 2001), utanför Madagascars nord öst kust. Den 
förekommer i mycket skiftande miljöer, och även i och runt männsklig bebyggelse. Klimatet i 
utbredningsområdet är generellt fuktigt och varmt.  
Utseende: Arten hör inte till de mest färgsprakande av släktets arter. Grundfärgen är oftast 
brun-grön, men varierar från helt brun till mer eller mindre grön. Ryggen är täckt av små röda 
fläckar som även de varierar i intensitet, mellan rött till brunrött. Från nosen till ögat går alltid 
en brunröd linje. Ögats iris är klarröd. En svag längslinje från frambenen till bakbenen är 
alltid synlig. Undersidan är gråvit. Hanarna når en längd av 16 cm, medans honorna sällan 
överstiger 14 cm. Kroppen på ungarna är brungrå med små klarblå prickar, och svansen har en 
karakteristisk gul färg. 
Skötsel: Phelsuma dubia hör helt klart till de allra lättaste arterna att hålla i terrarier, och är 
en idealisk art att börja sin bekantskap med. Arten hålls lämpligast parvis, då även honorna är 
mycket aggresiva mot varandra. Då den hör till de medelstora arterna bör terrariet hålla 

måtten 40X40X60 cm. Inredningen ska 
som hos övriga arter bestå av ett 
bottensubstrat som barkmull, myckert 
levande växter och bamburör av lämplig 
diameter. Temperaturen dagtid bör som 
max nå upp till 30°C och kan nattetid få 
sjunka till runt 20°C. Den relativa 
fuktigheten kan få variera mellan 40-
70%. Arten är ganska tollerant både vad 
gäller temperatur och fuktighet. P.dubia 
hör till de ägglimmande arterna och en 
hona lägger normalt 12-18 ägg på en 
säsong. Äggen limmas oftast i 

bamburören två och två. Vid en kläckningstemperatur på 28°C, kläcks de efter ca: 40 dagar. 
Ungarna mäter vid kläckning 37-42 mm, och hålle slämpligast en och en i små terrarier. Trots 
den kanske inte så intensiva färgteckningen så är detta en art jag varmt kan rekomendera som 
en idealisk nybörjar art ( kanske den allra bästa). 
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