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Sommar och sol, nästan;-)
Ni har flera gånger, i vinter, sett
mig skriva om min önskan till värmen.

Nya djur i butiken
Celebesboa (Vinkelnosboa)

Candoia carinata paulsoni är en
liten Boa-art från Salomon-öarna.

NU HAR VI FÅTT SMAKA PÅ DEN!
Idag har mina sköldpaddor fått vara ute i
trädgården, för första gången iår, och när
jag gjorde iordning fåglarnas voljär så kom
min stora leguanhona ut och lapade i sig lite
av försommarsolen.
I butiken finns det djur som aldrig förr. Nästan alla terrarierna är fulla och man märker
att även dessa djur känner av den kommande sommarsäsongen.
Alla djuren äter med extra frisk aptit och
vissa av dem springer runt i våryra, och försöker para sig med, mer eller mindre villiga
partners.
Livet leker:-)
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

Nya ungar av Ögonfransgecko
Ögonfransgeckon har, enligt
mig, två riktiga fördelar framför
många andra ödlor.
1.
Det är den sötaste av
dem alla!
2.
Det är den mest lättskötta ödlan som jag känner
till, vilket gör den perfekt för
både nya reptil-ägare och för
den mer erfarne.

Perfekt för den som vill ha en Boa,
men som inte har plats med något
jätteterrarium, eftersom hanen blir
max 100cm. och honan max 140.
Detta boasläkte (Candoia) kallas
även Vinkelnosboa, eftersom deras nos har ett speciellt utseende, med extra skarp vinkel inåt.
Individerna (1.1) i butiken är ungar, födda i november 2012.

Flyggecko

Flyggeckon, Ptychozoon
kuhli, är en lite annorlunda
gecko, eftersom den kan
flyga. Ja ja, kanske inte flyga
som en fågel, men den har
”simhud” mellan tårna och
flikar med hud på sidorna av
kroppen och huvudet, som
den fäller ut när den hoppar
och kan därför ”glidflyga” lite.
Även svansen är utvecklad
för att hjälpa till
Med denna teknik så kan det
komma extra långt när den hoppar.
Flyggeckon kommer från Malaysia och närliggande öar, och
blir ca 20cm lång.

Dvärgskäggagam

Ungarna som nu hittat vägen till Tropiska Rum, är
födda i mars, så det är riktigt söta små geckos:-)
Kom gärna in och titta på de små. Jag kan nästan
garantera att du blir förtjust i dem.

Dvärgskäggagamer har vi haft
tidigare, men inte på ett tag.
Nu har vi ett par (1.1) som är
födda i augusti 2012.
Detta är jättecharmiga skäggisar,
som ju har den fördelen att de inte
blir lika stora som den vanliga
Skäggagamen, utan endast ca
30cm.
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