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Landsköldpaddor!

En vän för livet!

När nu tillståndet för att sälja listade djur är
klart, så kommer det att dyka upp lite av
varje i butiken.
Först in är landsköldpaddorna!
Just nu finns Rödfotad skogssköldpadda och
Leopardsköldpadda.
Fler arter dyker upp senare.
Dessutom finns nu en ny liten charmig ödla i
butiken.
Det är den Zimbabwiska gördelödlan. Denna
lilla krabat blir endast 15cm lång, och är lite
speciell eftersom den föder levande ungar
vilket ju inte är så vanligt bland ödlorna.

Landsköldpaddan blir din
vän för livet!
Det finns många trevliga reptiler, men bland mina favoriter så kommer landsköldpaddor väldigt högt upp på listan.
Rödfotad skogssköldpadda
En landsköldpadda blir mellan 60-100 år gammal (ibland äldre) och går därför ofta i arv.

Båda sköldpaddsarterna och gördelödlan är
listade enligt Cites B.
Mer information om Cites och hantering av
listade djur får du i butiken.

Skötseln av en landsköldpadda skiljer naturligtvis lite beroende
på art, men generellt är de ganska lättskötta.
De ska helst gå i en öppen låda, eftersom luftcirkulation är viktigt. Detta innebär att man ganska enkelt kan snickra ihop sitt
eget sköldpaddsterrarium. Därefter sätter man in UV och värme, anpassat efter den art man väljer.
Fodret är mestadels vegetariskt, och idag finns väldigt bra helfoder till landsköldpaddor (se erbjudandet nedan).
Vissa sköldpaddor ska ha en liten del animaliskt foder (t.ex.
skogssköldpaddan på bilden ovan) och då finns även detta tillsatt i det färdiga fodret.

Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

Naturligtvis lägger man till hö och/eller lite färska grönsaker,
allt efter artens behov.
Mer info om Landsköldpaddor hittar du på vår hemsida.

Foder för landsköldpaddor.
Vi har nu fått in ett mycket bra foder i lösvikt, från ZooMed,
Det finns två sorter: En för Skogssköldpaddor och en för övriga
gräsätande landsköldpaddor.
ERBJUDANDE!
Skriv ut, och ta med dig nyhetsbrevet nästa gång du besöker
Tropiska Rum, så får du köpa lösviktsfoder för landsköldpaddor för 89:-/kg (ord. pris 119:-/kg).
Leopardsköldpadda

(Gäller en gång per kund, t.o.m. 2012-08-31)

Välkommen in i butiken!
Butik:
Lertäktsvägen 1
312 40 Genevad

Öppet:
Lördag 12.00-17.00
Söndag 12.00-17.00

Kontakt:
Tel:
073-704 31 27
E-post: info@tropiskarum.se
Webb: www.tropiskarum.se

Om du vill avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet, från Tropiska Rum Zoologiska,
skickar du ett mail till unsubscribe@tropiskarum.se,

