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Fåglar på Tropiska Rum!
Även om huvudinriktningen alltid är reptiler,
så ligger även fåglarna mig varmt hjärtat.
Just nu har jag fyra ungar av Rödpannad
Kakariki, som är klara till försäljning.
Kakarikin är en väldigt nyfiken och busig
liten papegoja.
I sortimentet finns även lämpliga burar, tillbehör och foder.
På reptilsidan har vi fått in ungar av
Marockansk dabbagam.
Dabbagamen är en helt underbar liten växtätare, som blir både tam och färggrann.
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

En pigg liten buse!
Den Rödpannade Kakarikin
är en liten parakit från Nya
Zeeland.
Kakarikin är väldigt nyfiken
och busig, och vill alltid vara
med där det händer saker.
I sitt hemland, Nya Zeeland,
Rödpannad Kakariki
är Kakarikin utrotningshotad
och är därför uppsatt på EU’s Cites A-lista, över starkt hotade
arter.
Trots detta är det ok att sälja fåglar som är uppfödda i fångenskap, förutsatt att de har en fast fotring och uppfödarbevis.
Detta beror på att Kakarikin är ganska lätt att få att föröka sig i
fångenskap.
Eftersom Kakarikin är en aktiv fågel, krävs en ganska stor bur,
och helst ska fågeln även få flyga omkring fritt så ofta som möjligt.

ERBJUDANDE! Om du skriver ut, och tar med dig, detta nyhetsbrev när
du köper en Rödpannad Kakariki, så får du 10% rabatt på bur och tillbehör som du köper vid samma tillfälle.
(Gäller de fyra ungar som finns till salu just nu, dock längst t.o.m. 2012-09-30)

Marockansk Dabbagam!
Den Marockanska Dabbagamen kommer från nordvästra Sahara och är en riktig
soldyrkare. I terrariet försöker vi efterlikna öknen så mycket som det går, med
sand på botten och gott om gömställen. En stark sollampa ska ge 50-55 graders
värme. På ”svala” sidan ska det vara 30 grader.
Dabbagamen lever av växter och fröer, så en bra komponerad måltid består av fiberrika salladssorter och fågelfrön. Naturligtvis pudrat med Kalcium och D3-vitamin.
Eftersom Dabbagamen lever i Sahara så ser den aldrig vatten. Den är p.g.a. detta
extremt bra på att ta tillvara all fukt den får i sig.
Detta betyder att den inte ska ha någon vattenskål i terrariet. Sin vätska får Dabbagamen från sitt foder och att man duschar lite lätt med en blomspruta varje morgon.
Uppe till vänster ser ni vuxna Dabbagamer. Nere till höger syns en av de ungar som
finns i butiken. Ungarna är födda 2012-07-06.

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,

