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Tiden går!

Halsbandsleguan. Full fart i terrariet!

Denna gång är jag lite sen, så det får bli ett
kombinerat nyhetsbrev för november och
december.

Ofta är det ju så att små djur är
kvicka och alerta, medan stora
djur är lite sävligare och kanske
rent av slöa.

Den här gången vill jag slå ett slag för Nyheterna som dykt upp i butiken de senaste
veckorna.

Detta gäller även leguanerna, där nog
de flesta reptilintresserade har sett en
femkilos Grön Leguan ligga och dåsa
under sin värmelampa.
Tvärtom är det då med de mindre leguanarterna, som nästa alltid håller igång
men som även är svåra att hantera eftersom de alltid vill rymma så fort de
får en chans.

Naturligtvis handlar inte allt om djuren. Det
finns ju även nya fina korkbarksprodukter
och mangroverötter i butiken, men visst är
djuren det bästa, så texterna handlar om
nyheterna från djurriket.
Du vet ju redan att allt annat du behöver
alltid finns i butiken.
Dessutom närmar vi oss julen, och naturligtvis ska vi ha lite julfest även på Tropiska
Rum.
Jag hoppas att våra julerbjudanden
är frestande nog för ett besök.
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

Halsbandsleguan

Halsbandsleguanen är någonting mitt emellan.
I terrariet är det hela tiden fullt ös. Det är alltid kul att sitta och titta,
medan djuren hoppar omkring med, till synes, obegränsad energi.
Vad som skiljer Halsbandsleguanen från andra små leguaner är att den
går att hantera. Det är nästan som att den vill att du plockar upp den
och den sitter snällt på handen och undrar vad som ska hända.
Att de sedan är nästan oemotståndligt söta gör ju inte saken sämre.
Är du sugen på en ödla som inte blir så stor (35cm med svans) så är
Halsbandsleguanen ett bra val.

JULERBJUDANDE!
V48-49:
20% rabatt på alla varianter av Korkbark
(Platta bitar, Rör och Grenar)
V50-51:
20% på allt som lyser
(UV-lampor, Värmelampor och Lysrör)
(OBS! Reservation för slutförsäljning! Skynda Skynda!)

Mjölksnoken, en färgglad maskeradfigur
Att Majsormen finns i flera färger är ganska allmänt känt, men visste du
att även Mjölksnoken kan se ut på lite olika sätt?
Ett säkert sätt att känna igen en Mjölksnok brukar vara på deras fantastiska sätt att
se giftiga ut genom att härma en Korallorms färger.
Färgerna är då alltid Röd/Svart/Gul/Svart/Röd. På denna färgkombination kan man
se att ormen inte är farlig, eftersom den giftiga Korallormens färgkombination är
Svart/Röd/Gul/Röd/Svart.
Ett mycket smart sätt att luras men lite konstigt eftersom Korallormen inte finns
på alla de ställen där man hittar Mjölksnokar. Men, men det verkar ju ändå som att
tricket fungerar.

Honduransk Mjölksnok

På bilden uppe till höger ser du en albinovariant av en Honduransk Mjölksnok, där även den gula färgen bytts ut
mot orange. Detta är en mycket vacker färgvariant. Denna Mjölksnok blir ca 150cm lång.

Mjölksnok
”Apricot”

Till vänster ser du det nyaste tillskottet bland butikens ormar. Denna färgvariant kallas ”Apricot” och med de
extrema färgerna ser ormen nästan konstgjord ut. Apricot-ormen är en variant av den Mjölksnok som populärt
kallas för Publean och hör till de mindre arterna med sina 90-100cm.
Mjölksnoken finns som sagt i ett flertal länder och varianter. Förutom Honduransk och Publean, så är även Sinaloe
-varianten populär som terrariedjur.

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,

