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Brittsommar:-)

Tillfälle!

Nu sägs det att hösten ska komma, med fina gula och
röda löv på träden.

Jag har aldrig riktigt förstått tjusningen med att så
tydligt se att vintern är på väg. Jag älskar den svenska
sommaren och för varje dag som vi har över 10 grader
varmt så gläder jag mig åt att vintern dröjer.
Jag antar att jag är minst lika
tropisk som mina djur;-)

1.1 Chuckwalla, (f. 2002/2005), 2000:-/par
1.0 Yemenkameleont, (hane 4år), 200:1.0 Majsorm (f. 2008), 400:1.1 Taggsvansvaraner, 3000:-/par
——————————
BOKREA! ALLA BÖCKER 50:-/st,
OAVSETT TIDIGARE PRIS!!!

Den här gången fokuserar jag på en grupp reptiler som
tillhör mina absoluta favoriter; Landsköldpaddor.
Kanske texten, nedan, kan väcka även Ditt intresse.
Ha det bra, och välkommen in
i butikens tropiska värme!
Med vänlig hälsning/ Stefan

Begagnat!
1st Exoterra 60x45x60, 950:1st Helglas 25x25x25, 190:1st Helglas 40x25x36 med lampsockel, 250:(extra bra ventilation i taket)

Lysrörsarmaturer, från 200:-/st

Tema Landsköldpaddor
En Landsköldpadda är en av de trevligaste reptiler man kan ha som husdjur,
och dessutom får man oftast behålla sitt djur hela livet eftersom en Landsköldpadda blir mellan 60-100 år gammal.
Det finns sköldpaddor i olika storlek och utseende. En del gräver, en del dvalar på vintern,
några är små medan andra blir gigantiskt stora. Detta sagt så förstår du att det finns en sköldpadda för alla:-)
Leopardsköldpadda

Några av de vanligaste Landsköldpaddorna är den Ryska Stäppsköldpaddan och den Grekiska
Landsköldpaddan. Fördelen med dessa paddor är att de inte blir så stora (ca 20cm).
Andra vanliga arter är den Rödfotade Skogssköldpaddan som blir upp till 45cm stor, och Leopardsköldpaddan som kan bli 65cm.
Min personliga favorit är Afrikanska Leopardsköldpaddan. Den är fantastiskt vacker och hör till de arter som inte behöver dvala.
En Landsköldpadda älskar att vara ute i solen, så det är en stor fördel att kunna ha dem i en
utehage på sommaren. Med rätt väder och ett skydd så kan de t.o.m. vara ute på natten,
större delen av sommaren. Detta är dock lite individuellt, beroende på var arten lever vilt.

Rödfotad skogssköldpadda

Inomhus så ska en Landsköldpadda bo i ett väl ventilerat terrarium, helst helt öppet i taket.
Värme och UVB är viktigt, precis som för de flesta andra reptiler.
Fodret består mestadels av fiberrika bladväxter, hö och frukt, men här gäller det att kolla
noga för det skiljer en del beroende på vilken art du har. T.ex. så ska den Rödfotade Skogssköldpaddan ha en liten del animalisk foder.
Det finns idag väldigt bra torrfoder till Landsköldpaddor, som ihop med rätt sorts färska
grönsaker, kalcium och vitaminer, ger din livskamrat allt den behöver.

Välkommen in i butiken!
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Om du vill avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet, från Tropiska Rum Zoologiska,
skickar du ett mail till unsubscribe@tropiskarum.se,

