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Tillfälle!
Nytt från mässan!
Så har det då åter varit tropikmässa i
Kristianstad, Expo Syd.
Den här gången blev det inte så många djur inköpta.
Undantaget var två stycken (1.1) Halsbandsleguaner,
av den gula varianten (Crotaphytus insularis), som nu
går i butikens bakutrymme, i väntan på ett ledigt
terrarium i butiken.
Halsbandsleguaner är mycket trevliga små leguaner,
som alltid håller igång.

1.1 Chuckwalla, (f. 2002/2005), 2000:-/par
1.0 Yemenkameleont, (4år), 400:1.0 Majsorm (f. 2008), 400:1.1 Taggsvansvaraner, 3000:-/par
——————————
BOKREA!
ALLA BÖCKER 50:-/st,
OAVSETT TIDIGARE PRIS!!!
Begagnat!
2st Exoterra 60x45x60, 750:-/950:-

VÄLKOMMEN IN
I BUTIKEN!

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

1st Exoterra 45x45x60, inkl belysning, 950:1st Helglas 25x25x25, 190:1st Helglas 40x25x36 med lampsockel, 250:-

MVH/
Stefan Sandinge

(extra bra ventilation i taket)

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

Rödögd Krokodilskink — En charmig liten drake
Den Rödögda Krokodilskinken (Tribolonotus gracilis) är en fascinerande liten ödla.
Krokodilskinken kommer från Indonesien, där den lever i subtropiskt klimat, med
mycket vatten och fuktiga gömställen. Terrariet inreder man med torv och mossa,
en stor vattenskål och gärna ett vattenfall. Dessutom kan man med fördel plantera
så mycket levande växter som möjligt.
Om man har turen att få tag i ett avelspar, så är det ganska enkelt att få dem att
föröka sig, om man ger dem rätt förutsättningar.
Honan lägger bara ett ägg i taget, och sköter om detta i ca tre månader innan det
kläcks. Man behöver alltså ingen äggkläckare. Med lite tur så lägger de ägg 2-3
gånger per år. Ungen är självständig redan från början, men kan med fördel
stanna hos föräldrarna och på detta sätt så kan man få en liten grupp i terrariet.
På bilden, till vänster, ser du en vuxen Krokodilskink, med den karakteristiska
röda ringen runt ögonen.
Till höger visas en unge. Man ser detta på det spräckliga huvudet, och på att den
ännu inte fått den röda ringen runt ögonen.

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,

