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Snart på Tropiska Rum!
Lördagen den 22:a september föddes äntligen våra efterlängtade Kungsboa-ungar.
Att de var extra efterlängtade beror på att
de är renrasiga Guyana Redtail, och därför
inte är lika ofta förekommande som den
”vanliga” Kungsboan, även om det vetenskapligt är samma orm.

Alternativt terrariedjur 1
Fågelspindlar finns i en stor mängd
arter, och har varit populära terrariedjur i ganska många år.
De är både lättskötta och intressanta att
studera.
Fågelspindlar
Grammostola rosea
finns i
många länder, framförallt i Sydamerika och Asien. De spindlar som finns i
butiken just nu kommer från Sydamerika. Att jag valt Sydamerikanska
spindlar beror på att de generellt sett
är ganska lugna och inte lika giftiga
som många av de Asiatiska spindlarna.
De spindlar som du ser här är ungefär
lika giftiga som en geting.

Ungarna kommer att läggas ut till försäljning
så snart de ömsat och ätit några gånger (om
drygt en månad), men det går att boka djur
redan nu, om man vill. Det finns endast 6 st.
Priset på dessa juveler är 2500:-/st.

Euathlus truculentus

I övrigt handlar detta nyhetsbrev om Spindlar och Skorpioner. Jag hoppas att du tycker
att detta är intressant läsning.
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

ERBJUDANDE! Om du skriver ut, och tar med dig, detta nyhetsbrev när du köper en Spindel eller Skorpion, så får du
10% rabatt på terrarium och tillbehör som du köper vid
samma tillfälle.
(Gäller t.o.m. 2012-10-31)

Alternativt terrariedjur 2
Skorpioner, har vi alla fått lära oss, är mycket giftiga och sticker sin gadd i alla
som kommer för nära. Detta gäller dock inte för alla arter, och generellt kan
man nog säga att skorpioner gör som de flesta djur, dvs. springer och gömmer
sig hellre än att fajtas.
På bilden ser du en Kejsarskorpion. Detta är den största skorpionen, och kan nå en total
längd på över 20 cm.
Kejsarskorpionen lever i västra Afrika och är en mycket lugn skorpion. Den använder ytterst
sällan sin gadd, utan använder istället sina kraftiga klor, för att fånga och döda sitt byte.
Skulle skorpionen använda sig av gadden, så är den ändå ganska harmlös för människan,
eftersom giftet är ungefär som en geting, precis som för spindlarna ovan.
Nu ska man naturligtvis ändå vara försiktig, och uppsöka läkare om man blir stucken, ifall
man är överkänslig.

Pandinus imperator

Skorpionen tillhör familjen Spindeldjur. Man kan se detta på att den har åtta ben, precis som en spindel. En kul sak med skorpioner är att de föder levande ungar. Honan bär ungarna på ryggen och tar hand om dem deras första tid i livet.
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