Phelsuma guimbeaui rosagularis
Vinson & Vinson, 1969
1969 Phelsuma guimbeaui rosagularis
Mauritius Inst. Bull., Port Louis, 6(4):
283, Fig. 11 (2).
Typlokal: Les Mares, Mauritius
Förekomst: Endast på Mauritius högland
där den lever i de fuktigaste och kallaste
områdena. Arten är starkt knyten till vissa
endemiska trädarter från släktet Sideroxylon.
Utbredningsområdet ligger på ca: 300-650
meters höjd. Temperaturen varierar dagtid mellan 14°C till 25°C, avseende kallaste och
varmaste månaderna. Nattetid sjunker temperaturen till mellan 8°C och 15°C. Luftfuktigheten
varierar mellan 60-95%. Årsnederbörden ligger i snitt på mellan 3500 och 4000 mm. Ett stort
problem i området är som på många andra platser, avverkning av skogen och enligt ”Vinson”
är arten mycket sällsynt och kanske snart försvunnen.
Utseende: Hanarna når som vuxna en totalläng av ca: 16-17 cm, medan honorna är betydligt
mindre, med sina maximala 12-13 cm. Grundfärgen är som hos nominatformen metalic grön.
I nacken har den en mer eller mindre tydlig blå fläck. Ryggteckningen skiljer sig lite från
nominatformen genom att fläckarna har en mindre tendens att bilda längsgående punktband.
Hos P.guim.rosagularis har de i stället en tendens att bilda tvärgående mönster som ibland
blir zick-zack liknande. Färgen på fläckarna är också mindre intensivt orange, utan mer mot
det rost röda. Fläckarna fortsätter längs hela ryggen och även längs svansen. Färgen på hakan
är klart rosa/orange. Därav namnet(rosa(lat.)-rosa. Ungarna skiljer sig markant från de vuxna
djuren. Grundfärgen hos dessa är brun, och ryggen är marmorerad i grått och brunt. Vid ca:ett
års ålder övergår de till vuxenteckning.
Skötsel: På grund av sina höga krav på fuktighet och låga temperaturer så är det här inte
någon art för nybörjaren. P.guim.rosagularis kan med fördel hållas i små grupper med en
hane och flera honor. Givetvis så kräver det att terrariet inreds på så sätt att alla individerna
kan etablera egna små revir.
Lämplig storlek på terrarium för en grupp på 1.3är 60X50X90 cm. Temperaturen dagtid bör
inte överskrida 28°C, och kan nattetid få sjunka ner mot 15°C. Vintertid bör man om möjligt
sänka temperaturen ytterligare, framför allt nattetid. Den relativa fuktigheten ska variera
mellan 70-90%. Terrariet bör duschas minst en gång per dag, och för undjur, två gånger per
dag. Precis som nominatformen hör denna till gruppen ägglimmare. Äggen limmas oftast i de
bamburör som ska vara en obligatorisk inredningsdetalj hos alla daggeckos. Har man
möjlighet att flytta dem till en äggkläckare så kläcks de efter 50-55 dagar vid en temperatur
som varierar mellan, dagtid 31°C och nattetid 24°C. Ungarna mäter vid kläckning 40-43 mm.
Man kan utan problem hålla flera ungar
tillsammans utan aggressioner. Mycket viktigt är
att ungarna duschas minst två gånger per dag då
de annars lätt torkar ut. Trots vissa svårigheter har
P.guim.rosagularis nu odlats i flera generationer.
Odlade djur har också visat sig vara mer toleranta
beträffande både temperaturer och fuktighet än de
ursprungliga vildfångade individerna.
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