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Występowanie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Kosowo,
Czarnogóra i Serbia.
Środowisko naturalne: Zamieszkuje otwarte tereny a także lasy, gdzie ukrywa się pod
kamieniami, gałęziami, w zaroślach. Często kopie nory.
Wielkość: Osiąga wielkość w granicach 3-3,5 cm.
Wygląd: Kolor zróżnicowany od jednolitego czarnego do jasno brązowego. Ciemniejszy
kolor przybierają pedipalpy wraz z prosomą. Nieco jaśniejszy mesosoma, metasoma. Odnóża
oraz telson mogą widocznie jaśniejsze popadające niekiedy w żółty.
Jad: Gatunek słabo jadowity, nie jest niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Do ukłucia
dochodzi bardzo rzadko. Może spowodować jedynie lekkie swędzenie, zaczerwienienie.
Przebieg życia: Dojrzewa przeważnie po 5-6 wylinkach, czyli wieku L6-7. Młode dorastają
po około półtora roku.
Warunki hodowlane
Terrarium: 12x12 cm jest wystarczającą wielkością dla jednego a nawet pary dorosłych
tego gatunku. Młode możemy trzymać w pojemnikach po kliszy fotograficznej, pojemnikach na
mocz, oraz podobnych. W ściankach należy zrobić otwory adekwatne do wielkości osobnika.
Umieścić w nim możemy płaski kamień, kawałek kory czy liście - dla zapewnienia schronienia
podopiecznemu.
Temperatura: Wystarczającą temperaturą dla tego gatunku będzie 20-25°C, z nocnym
spadkiem o kilka stopni. W środowisku naturalnym przeżywają w dużo niższych temperaturach,
więc nie należy się martwić jeśli przez parę dni nie możemy im zagwarantować wyższej
temperatury.
Wilgotność: 60-80%. Dla zapewnienia tej wilgotności możemy utrzymywać całe podłoże
lekko wilgotne. Dodatkowo możemy umieścić niewielkie naczynie z wodą.
Podłoże: Najodpowiedniejsza będzie mieszanka torfu (lub włókna kokosowego) z piaskiem i
gliną. Grubość około 5 cm.
Rozpoznawanie płci: Samce posiadają grubszy telson, oraz widoczną szczerbę pomiędzy
palcami szczypiec. Samice posiadają 7-9 zębów na pektynach, samce 7-11.
Czytaj dalej...
Rozmnażanie: Skorpiony te nie przejawiają agresji w stosunku do siebie, mogą żyć w
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większych grupach. Samice wydają młode dwa razy w roku, w ilości nie przekraczającej 30
sztuk.
Uwagi: Polecany dla początkujących hodowców. Gatunek bardzo spokojny, nieprzejawiający
agresji.
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function call(){} google.load('visualization', '1', {'packages': ['geochart'],
'callback':call}); google.setOnLoadCallback(drawRegionsMap);
function
drawRegionsMap() {
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addRows(7);
data.addColumn('string', 'Country');
data.addColumn('number',
'Wiarygodnosc [%]');
data.setValue(0, 0, 'Albania');
data.setValue(0, 1, 100);
data.setValue(1, 0, 'Bosnia and Herzegovina');
data.setValue(1, 1, 100);
data.setValue(2, 0, 'Bulgaria');
data.setValue(2, 1, 100);
data.setValue(3, 0, 'Croatia');
data.setValue(3, 1, 100);
data.setValue(4, 0, 'Macedonia');
data.setValue(4, 1,
100);
data.setValue(5, 0, 'Kosovo');
data.setValue(5, 1, 100);
data.setValue(6, 0,
'Montenegro and Serbia');
data.setValue(6, 1, 100);
var options = {};
var container
= document.getElementById('map_canvas');
var geochart = new
google.visualization.GeoChart(container);
geochart.draw(data, {width: 800, height: 500,
colors: ['#BDF590','#267114'], region: '150'}); };
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