Phelsuma v-nigra comorograndensis
Meier 1986
1986 Phelsuma v-nigra comorograndensis
Meier,Salamandra, Bonn, 22(1): 17,Abb.4.
Typlokal: Nioumadzaha, Grand Comoro.
Förekomst. Endemisk för Grand Comoro
och förekommer där endast i närheten av
typlokalen. På övriga delar av ön
förekommer korsningar med nominatformen
som är introducerad på ön.(Meier).
Levnadssättet är lika som för P.vn.v-nigra.
Utseende. Grundfärgen är grön med ett
utbrett blått skimmer som sträcker sig från nacken, längs hela ryggen och svansen. Ryggen är
täckt av ett större antal små röda fläckar. Från de två rödaktiga tvärbanden på huvudet och bak
längs rygglinjen går en hel eller delvis bruten röd längslinje. Längs sidan framträder en
gråbrun sidolinje.Undersidan är Undersidan är gulvit.
Skötlsel. Har först de senaste året importerats, och spridits i terrariesammanhang, vilket gör
uppgifterna lite knapphändiga. Temperaturen bör ligga mellan 28-30 gr. C. dagtid, och kan
under natten få sjunka till rumstemperatur. Fuktigheten bör ligga runt 75 %. Man kan hålla en
hane och flera honor i samma terrarium, förutsatt att det finns tillräckligt med gömställen för
alla djur. Alla djuren ska också ha möjlighet att etablera egna revir.Ett lämpligt terrarium bör
mäta 50X50X80 cm för en mindre grupp. Terrariet bör också vara välplanterat. Precis som
hos P.vn. pasteuri så använder ofta alla honor samma ställe för att lägga ägg. Vid en
temperatur på mellan 26-31 gr. C kläcks ungarna efter 40-50 dagar.
Phelsuma v-nigra anjouanensis Meier 1986
1986 Phelsuma v-nigra anjouanensis Meir, Salamandra,
Bonn, 22 (1): 15,Abb.3.
Typlokal: Mutsamudu, Anjouan.
Förekomst. Endemisk för ön Anjouan på Comorerna. Förekommer i täta populationer och i
många skiftande habitat såsom, kokospalmer, bananplantor, agave, och buskterräng. Den
förekommer även på marken längs kustlinjen.
Utseende. Översidan är klargrön och täckt med ett stort antal mycket små röda fläckar, som
nästan bildar ett nätliknande mönster. På nacken förekommer endast ett fåtal fläckar. På
huvudet finns två röda tvärband. På undersidan är hakan och bröstpartiet vitgrått, och längre
bakåt övergår färgen till gröngrått. Som vuxen når den en total-längd av 110 mm.
Skötsel. Få uppgifter finns, men enligt McKeown (1993, The General Care and Maintenance
of Day Geckos) föredrar den här underarten lite torrare klimat. Annars som övriga underarter.
Så vitt undertecknad vet så förekommer den ej i Europeiska eller Amerikanska samlingar.
Phelsuma v-nigra spec. 2001
Exporterades våren 2000 från Comorerna via Madagascar till stora delar av världen som en
ännu ej beskriven art. Troligtvis så rör det sig om en korsning mellan nominatformen P.vn.vnigra och P.vn.comorograndensis. Självklart så bör dessa individer hållas separat för att inte
ytterligare korsa underarterna tills närmare beskrivning gjorts.
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