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Nu närmar sig våren!

Ända från Kina

När jag sitter och skriver detta
borde jag nog varit ute i solen
istället.

Japalura splendida är en liten agam från sydvästra Kina,
som i Sverige fått namnet Grön Bergs-agam.

Det är riktigt fint väder och isen
på trädgårdsdammen smälter så snabbt så att
det nästan syns medans man står och tittar.
Nu är ju fint väder inte bara bra, för oss med
butik. Detta har varit den lugnaste veckan på
mycket länge, men tack vare vädret så är
man på gott humör ändå:-)
På djurfronten så går man nu och väntar på
ett några avelsdjur ska fatta att det är vår;-)
Om de gör detta så kan det dyka upp lite kul
ungar i butiken under sensommaren, men
även nu har det hittat in lite nytt som du kan
se till höger.
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

Majsormstillfälle mm!
Det händer ibland att djur blir för stora för butikens terrarier, och då måste flytta lite mer akut än vanligt.
Just nu är det några majsormar som behöver nya ägare.
Dessa säljs till extra bra priser.

Snow:

född 2011-06-22, (ord. 595:-) NU

300:-

Född 2011-09-xx, (ord. 795:-) NU

400:-

Fluorescent:
Avelspar:

Ca 4 år (ord. 995:-/par) NU

Man säger ju att ”Kärt barn har många namn”, och i det här
fallet så är några av de engelska populärnamnen mycket festligare än det svenska, eller vad sägs om:

Japalura Tree Dragon,

Neon Tree Dragon,

eller favoriten Banana Split Mountain Dragon:-).
Det är en liten ödla, som med svansen blir 20-30cm lång
(ibland 35cm) och det mesta är svans.
Denna lilla agam är ett yrväder som ändå är känd för att kunna
bli riktigt tam. Om man pysslar lite med den så ska den bli ungefär som en Skäggagam, men i miniatyrformat.
Att jag kallar den för yrväder beror på att den verkligen utnyttjar
hela terrariet. I butiken är de i ett högt terrarium, med nättak,
och de är lika mycket i taket (hängande) som på andra ställen.
De är väldigt aktiva.

700:-/par

Dessutom en Blåtungad skink:
Född 2011-09-01 (ord. 1495:-) NU 1200:Och en Skäggishona:
Ca 3 år
NU 500:-

De är väldigt enkla att ha som terrariedjur.
Trivs bäst i rumstemperatur, med ca 25 grader. En solplats
med 30 grader uppskattas, men det viktigaste är att det inte blir
för varmt. UVB är ett måste.
Luftfuktigheten ska vara väldigt hög och det bästa är om man
kan ha rinnande vatten, t.ex. ett vattenfall, i terrariet.

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,

