Phelsuma v-nigra pasteuri
Meier, 1984
1984 Phelsuma v-nigra pasteuri Meier, Salamandra,
Bonn, 20 (1): 35, Abb. 4.
Typlokal: Mayotte, Comorerna
Förekomst. Endemisk på ön Mayotte som ingår i
ögruppen Comorerna. Den lever företrädesvis på
bananplantor och kokospalmer, men förekommer även
bland lägre vegetation. Klimatet är tropiskt och
temperaturerna varierar mellan 20-30 grader Celcius.
Den relativa luftfuktigheten ligger mellan 70 och 80 %.
Utseende. Grunfärgen är ljusgrön med med röda
fläckar som sträcker sig från ryggens början till
svansroten. Fläckarna är som regel större än hos
nominatformen. Karakteristiskt för underarten är en
ljusblå fläck som täcker större delen av nacken.
Undersidan är gråvit. Som vuxen når den en total-längd
av ca: 120 mm. Ungarna ser ut som små kopior av de
vuxna djuren. Även hos dessa framträder den blå
fläcken mycket tydligt. Även svansen hos de unga individerna är oftast blåskimmrande.
Skötsel. Phelsuma v-nigra pasteuri hör till de mer lättodlade av underarterna. En fördel är att
det är en av få Phelsuma-arter som går allderles utmärkt att hålla i grupp. En lämplig grupp
kan bestå av en hane och fyra till fem honor.
Terrariet bör mäta 50X50X80 för en sådan
grupp. För att honorna ska få möjlighet att
etablera egna revir måste det finnas gömställen
åt alla. En frikostig vegetation är också att
rekomendera. Mindre Yucca-palmer har visat
sig fungera utmärkt och ger dessutom alla
individerna gott om möjligheter att undvika
varandra när så önskas. Temperaturen för den
här arten bör nå ett maximum under dagen på
ca: 35 gr. Celcius. Det gäller bara i området
nära solplatsen. I övriga terrariet kan
temperaturen variera mellan 22-28 gr. Celcius.
Nattetid kan den få falla till rumstemperatur.
Fuktigheten bör ligga mellan 70-75 % för att
djuren ska trivas. Ofta använder alla honorna
samma plats för att lägga sina ägg. Äggen
kläcks efter ca: 40-45 dagar och ungarna mäter
runt 35mm. Ungarna är lättast att föda upp var
för sig eller i stora grupper. Endast två ungar i
samma terrarium leder oftast till slagsmål.
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