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Tillfälle!

Nu händer det saker i terrarierna.
De senaste veckorna har det blivit ungar av Grön
Bergsagam (Japalura splendida), Jungfrugecko och
Skäggagam. Det är höjdpunkten på året när man får
lite småttingar att ta hand om:-)
Bilder hamnar löpande på vår Facebook-sida.
Vill man ha lite smått till våren, så kan man köpa ägg
från vandrande pinnar. Som du ser nedan har vi ägg av
två sorters pinnar till försäljning.
Med vänlig hälsning/ Stefan

1.1 Chuckwalla, (f. 2002/2005), 2000:-/par
1.0 Majsorm (f. 2008), 400:1.1 Taggsvansvaraner, 2800:-/par
——————————
BOKREA! ALLA BÖCKER 50:-/st,
OAVSETT TIDIGARE PRIS!!!
Begagnat!
1st Helglasterrarium 25x25x25cm, 190:Lysrörsarmaturer, från 200:-/st

Ägg från Vandrande Pinnar till salu!
Vandrande pinnar är nog bland de mest lättskötta terrariedjuren man kan ha,
men inte mindre intressanta för det.
Det finns en mängd olika ”pinnar” och den vanligaste är den Indiska pinnen, som blir ca 9cm
och som verkligen ser ut som en smal pinne, men de pinnar som visas på bilderna blir bra mycket större än så.

Pharnasia ponderosa, hona

Det som är både tråkigt och fascinerande. med vandrande pinnar. är deras livscykel. De flesta
arterna lever ca 10 månader och är könsmogna efter ca halva tiden. Därefter ägnar de all tid åt
att para sig och lägga ägg.
”Para sig”!?! Är inte vandrande pinnar hermafroditer och kan
para sig själva?
Nej, det är inte riktigt sant. Det som är sant är att honorna kan
lägga obefruktade ägg och att dessa ändå utvecklas ock kläcks.
Det tråkiga är att dessa ägg tar mycket längre tid på sig att utvecklas (ca dubbla tiden), och att det (iaf oftast) bara föds honor.
Om man har både honor och hanar så kläcks äggen snabbare och
du får ungar av båda könen.

Nu på hösten/tidig vinter, så har pinnarna oftast levt sitt liv, och kvar blir då ett antal ägg, som det
gäller att ta hand om på bästa sätt, så att de kläcks till våren, och då påbörjas en ny livscykel.
Vi har ett antal befruktade ÄGG till salu av två av de mäktigaste vandrande pinnarna.
Pharnasia ponderosa är den stör sta vandr ande pinnen (iaf som jag känner till) med sina 32cm.
På bilden uppe till väster ser du en grön hona. Hanarna är bruna och mycket mindre än honorna.
PRIS 20:-/ägg
Extatosoma tiaratum är Austr aliens näst tyngsta pinne, och kallas även Spökskräcka. Till höger syns en grön hona, men de kan även bli bruna. Hanarna är bruna och blir mindre än honorna.
Dessutom kan de flyga riktigt bra. PRIS 10:-/ägg

Extatosoma tiaratum,
Spökskräcka, hona
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