Välkommen Till
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Nyhetsbrev augusti 2013
Tillfälle!

Kryp, Kryp, Kryp
Vi pratar oftast om reptiler, när vi snackar
terrariedjur, men det finns ju så mycket
mer!
Fågelspindlar, Skorpioner, Molusker och
Insekter är ju också väldigt intressanta.
I butiken hittar du ett flertal spindlar, som
du kan läsa om nedan, men även
Kejsarskorpioner, Spökskräckor (pinnar från
Australien) och Afrikanska Jättelandsnäckor.
Kom gärna in och ta en titt även på de lite
ovanligare terrariedjuren.
VÄLKOMMEN!
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

1.1 Chuckwalla, (f. 2002/2005), 2500:-/par
1.0 Yemenkameleont, (4år), 400:1.0 Majsorm (f. 2008), 400:0.1 Kungsboa, Bcc Guyana Redtail, 1950:(Bcc endast under augusti månad, gäller Bcc #1&2)

1.1 Taggsvansvaraner, 3500:-/par
Begagnat!
2st Exoterra 60x45x60, 750:-/950:-

(köp båda, få beg. Lysrörsarmatur (2x40w) på köpet)

1st Exoterra 45x45x60, inkl belysning, 950:1st Helglas 28x28x28 Topp, 200:1st Helglas 25x25x25, 190:1st Helglas 40x25x36 med lampsockel, 250:(extra bra ventilation i taket)

Lysrörsarmaturer, 1x40w & 2x20w, 200:-/st

Testa ett fascinerande terrariedjur!
Fågelspindlar finns i över 800 arter och lever i första hand på södra halvan av vår jord,
såsom Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.
Det finns Små, Stora, Marklevande, Trädlevande, Snabba, Lite mindre snabba, Lugna och
Aggressiva.
Det de alla har gemensamt är att de är giftiga. Det gäller alltså att veta vilken art man har och
hur giftig den är, så att man hanterar den på rätt sätt.
De flesta spindlar vi har i butiken kommer från Sydamerika, är ganska lugna till
temperamentet och har ett milt gift.
Man brukar jämföra giftet hos dessa arter med giftet från en geting.
En fågelspindel är väldigt intressant och lättskött. De flesta arterna klarar sig dessutom bra i
ett ganska litet terrarium. De passar därför utmärkt om man inte har så mycket tid och plats.
På Tropiska Rum kan du nu köpa spindeln, komplett med det terrarium som den idag lever i.
De flesta av spindlarna kan leva i detta terrarium hela livet. En del arter behöver dock lite större, när de
nått sin fulla storlek. Information om vad som gäller för de olika arterna får du i butiken.
Naturligtvis kan du även köpa spindeln utan terrarium.
På bilden uppe till vänster ser du en Lasiodora parahybana. Denna spindel kan bli 25cm stor (benspann)
och är en av de allra största arterna.
Till höger visas en Brachypelma smithii (Rödknäad fågelspindel), som är en av de vackraste spindlarna.
Denna spindel var en av de allra vanligaste i början när blev populärt med att hålla spindlar som husdjur.
Blir ca 15-18cm i benspann.

Välkommen in i butiken!
Butik:
Lertäktsvägen 1
312 40 Genevad

Öppet:
Lördag 12.00-17.00
Söndag 12.00-17.00

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,

