
 
Phelsuma guttata                                         
Kaudern,1922 
1922 Phelsuma guttata Kaudern,Zool.Jb. 
   (Syst.), Jena, 45:418, Bild 12, Fig 1-1a. 
1939 Phelsuma guttatum Rendahl, Zool. 
    Jb. (Syst.), Jena, 72:268 
Typlokal: Fandrarazana, Nord Ost Madagascar. 
 
Förekomst: P.guttata förekommer på Madagascars 
östkust från Toamasina (Tamatave) upp till 
Masoalahalvön samt på ön St.Marie (Nosy Boraha). 
Den lever frammför allt i den lägre vegetationen 
under större träd och palmer i låglandsregnskogen. 
På St. Marie kan den också påträffas bland 
mänsklig bebyggelse. Klimatet är väldigt fuktigt, 
med en årlig nederbörd på 3640 mm i snitt. 
Medeltemperaturen den varmaste månaden är 26°C, 
och den kallaste har en medeltemperatur på 21°C. 
Regnperioden med dagliga regn är under perioden 
November till Mars. 
Utseende: P.guttata är väldigt slank till sin 
kroppsbyggnad och har en smalt spetsigt huvud. 
Totalt blir den ca: 13 cm, och honorna är bara 
obetydligt mindre. Grundfärgen är mörkt grön/blå. 
Ryggen har ett antal röda och svarta fläckar glest 
utspridda. Sidorna är marmorerade i gul/grått. Från nosen och genom ögat går ett rostfärgat 
(ibland svart) streck som fortsätter bakom ögat. Enstaka individer kan även ha en blåaktig 
nackfläck. Undersidan är gulvit. På nosen har den en roströd triangel. Ögats iris är 
orangefärgat. Även benen har samma gul/grå marmorering som sidorna. Ungdjuren ser ut som 
små kopior av de vuxna, men med en lite blekare framtoning. 
Skötsel: Arten är ännu så länge relativt ovanlig innom terrariehobbyn, men börjar så smått att 
bli vanligare. Den är relativt anspråkslös att hålla, så länge som man kan erbjuda både en hög 
luftfuktighet, samt ett torrare ställa att sola på. Lämplig storlek på terrariet är 40X40X50, och 
arten hålls bäst parvis. Temperaturen dagtid bör nå upp till 30°C och kan nattetid få sjunka till 
20°C. Fuktigheten ska som tidigare nämts vara hög, och lämpligt är 80-90%.  
Inredningen bör vara ganska tät med levande växter, och givetvis de obligatoriska 
bamburören(eller liknande). Arten lägger normalt ca: 6-7 dubbelägg per år. Äggen kan läggas 
dels i rören som hos övriga arter, men också ibland under blad och liknande på botten av 
terrariet. I en äggkläckare som håller en dagtemperatur av 30°C och med en nattsänkning till 
24°C, kläcks äggen efter 42-48 dagar. Ungarna mäter då 38-42 mm.  
Precis som hos övriga arter håller man ungarna bäst i separata terrarier. Under de första två 
månaderna är de ganska känsliga och kräver mycket regelbunden matning. Gärna varje dag. 
P.guttata når könsmogen ålder efter ca: 9 månader, men som hos många daggeckos bör paren 
inte introduceras för varandra förrän de nått 1.5-2 års ålder. Honor som paras för tidigt har en 
tendens att bli småväxta då productionen av ägg kostar på för mycket.  
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