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1962 Phelsuma flavigularis Mertens
Senckenb. biol., Frankfurt/M.,
43(2): 94, Sid 8, Fig. 4,5.
Typlokal: Perinet (Andasibe), ÖstMadagascar.
Förekomst: Arten förekommer bara på
typlokalen, dvs. i Perinet området på östra
Madagascar. Här lever den på 950-1150
meters höjd företrädesvis på Ravanela
palmer. Enligt Pronk så förekommer arten
även i ett område norr om Taolanaro på
sydöstra Madagascar. I området kring
Perinet hittar man även P.lineata lineata
och Phelsuma quad. quadriocellata samt
P.mad.boehmei. Medeltemperaturen på
årsbasis varierar i området, från den
kallaste månaden på 14°C till 22°C den
varmaste.Den relativa fuktigheten i
utbredningsområdet är hög , och varierar
mellan 60% dagtid och upp till 90% nattetid. När undertecknad besökte området år 2000 i
April, låg temperaturen på morgonen vid 9-tiden på mellan 8 och 10°C. Vartefter solen kom
upp steg temperaturen snabbt till 28°C.
Utseende: Grundfärgen är mörkt grön, men varierar mot ljusgrönt med en blåaktig ton när
djuret är i praktfärg. Ryggen är täckt med små röda prickar från nacken till svansroten. Från
huvudets bakre del och längs nacken går ett rostrött streck. Tvärs över huvudet går två röda
tvärband. Överläppen och ringen runt ögat är himmelsblå. Hakan är som namnet antyder
citrongul. Svansen är något utplattad och ger ett lite bredare intryck. Som vuxen når den en
storlek på maximalt 17 cm. och kan därmed räknas till de medelstora arterna. Honorna blir lite
mindre och når sällan över 14 cm. Ungarna har samma färg som de vuxna djuren.
Skötsel: På grund av den fuktiga och kalla miljö där arten lever, så hör den inte till någon av
de lättare artena att hålla i terrarium. Den är även ännu så länge mycket ovanlig i
terrariesammanhang, och bör överlåtas till personer med stor erfarenhet av känsligare
Phelsuma arter. I de flesta fall så går den att hålla parvis, men om aggression uppträder
mellan könen, så måste de separeras omedelbart. Hanarna kan om det går riktigt illa döda en
hona som han inte anser passa.
Terrariet för ett par bör mäta 50X50X70, och ska inredas med mycket växter och
gömmställen. Detta för att ge djuren en möjlighet att undkomma varandra, och växterna
dessutom för att uppehålla den höga luftfuktighet som arten kräver. Temperaturen dagtid bör
ej överstiga 29°C, och bör nattetid sänkas så långt som möjligt. Optimalt är en sänkning till
18°C, och vintertid ytterligare några grader. Den relativa fuktigheten ska kan få variera
mellan 70-90%. Djuren måste duschas minst en gång per dag. Äggen limmas företrädesvis i
bamburören och kläcks vid en temperatur på 28°C efter ca: 50 dagar. Ungarnas teckning
liknar föräldrarnas och de mäter vid kläckning 38-42 mm. Dessa bör hållas en och en i små
terrarier under uppväxten. Både ungar och vuxna djur gynnas starkt av att under
sommarmånaderna hållas i utomhusterrarier av nät. Även hos denna art kläck bara en mycket
liten andel hanar i fångenskap.
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