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Typlokal: Nord-Väst Madagascars kust.
Förekomst: Arten förekommer endast på tre
mycket små lokaler på nordvästra Madgascar. Där
lever den i kustområdet i rester av primärskogen.
Den föredrar Bambu, men hittas även på andra
större träd i området. Här lever den tillsammans
med bla. Phelsuma seippi, Phelsuma mad.grandis
samt Phelsuma abbotti checkei. Klimatet i
området är enligt (Sick 1979) följande.
Genomsnittlig årsnederbörd: 2232 mm.
Årsmedeltemperatur: 25,7°C.
Regnperioden pågår mellan November och Mars.
På grund av artens lilla utbredningsområde och
utsatta läge påbörjades ett ”Studbook Project” på
6 olika Zoologiska parker år 2000. Syftet är att
genom kontrollerad avel bevara arten för
framtiden. 22 individer från 8 olika blodslinjer
donerades som avels djur av undertecknad samt
medlemmar i organisationen, Intressengruppe
Phelsuma.
Utseende: Phelsuma klemmeri hör till de allra mindsta arterna och blir som vuxen 12-13 cm.
Kroppen och huvudet är mer tillplattade än hos övriga arter. Huvudet är metalliskt gult med
små svarta prickar. Kroppens ovansida och svansen är metalliskt blå, med ett brunaktigt parti
som sträcker sig från ryggens mitt till svansens början. Längs sidorna går ett brett svart band,
som börjar bakom ögat och slutar strax efter bakbenen. Benen är brunfärgade med små klarblå
fläckar. Undersidan är helt vit. Trots sin litenhet, så hör denna art enligt mitt eget tycke till de
allra vackraste arterna innom släktet.
Skötsel: Till att börja med så måste jag utdela en liten varning. Genom sin litenhet och platta
kroppsform är Phelsuma klemmeri en rymmare av rang ! Var noga med att ha ett terrarium
som är helt rymmningssäkert. Även springan mellan skjutdörrarna måste tätas med en
borstlist eller annat. Bortsett från detta lilla problem så är arten en ypperlig terrarieinnevånare.
Den kan med fördel hållas i små grupper av en hane och flera honor. Ett lämpligt terrarium
för en lite grupp är 40X40X60 cm.
Inredningen ska bestå av mycket levande växter och gärna ett flertal bamburör som placeras
stående mellan terrariets tak och botten. Temperaturen bör på det varmaste stället nå upp till
28°C, och kan nattetid få sjunka till rumstemperatur. Den relativa fuktigheten kan variera
mellan 65-80%. Arten har visat sig vara mycket enkel att hålla och föda upp i fångenskap, och
är trots sin sällsynthet i naturen vanligt förekommande på försäljningslistor från seriösa
uppfödare. Äggen läggs som hos övriga arter oftast två och två en gång per månad. Vid en
kläckningstemperatur på 28°C kläcks äggen efter 40-45 dagar. Ungarna mäter då ca: 30 mm
och är direkta kopior av de vuxna djuren. Ungarna kan födas upp i små grupper på 4-6 djur
under de första 5 månaderna. Efter det måste de separeras så att inte fler hanar i gruppen
riskerar att börja slåss. Phelsuma klemmeri är en art som varmt kan rekomenderas även till en
nybörjare inom släktet.
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