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Występowanie: Indie.
Środowisko naturalne: Zamieszkuje wilgotne lasy. Często można go znaleźć pod
powalonymi drzewami, korzeniami, a także w norach.
Wielkość: 7-10 cm.
Wygląd: Dominującym kolorem jest czerwono-brązowy do czarnego. Odnóża i telson
przybiera kolor od żółtego do czerwono-brązowego. Manus gęsto pokryty granulkami. Telson
intensywnie pokryty włosami, oraz bardzo bulwiasty.
Jad: Gatunek słabo jadowity. Ukłucie może spowodować jedynie krótkotrwały ból, swędzenie
i zaczerwienienie.
Przebieg życia: Przechodzą 6-7 wylinek, jednak najczęściej 6 czyli dorastają w wieku L7.
Warunki hodowlane
Terrarium: Przy młodszych możemy zastosować różne pojemniki po sałatkach, czy innych.
Dla jednego dorosłego jak i pary tych skorpionów najlepiej zastosować minimalną wielkość
terrarium 30x20 cm. Wtedy też będziemy mogli zachować u niego odpowiednie warunki.
Możemy umieścić w nim kawałki kory czy też korzeni, pod którymi wykopie norę, oraz naczynie,
w którym systematycznie będziemy uzupełniać wodę.
Temperatura: W środowisku naturalnym temperatura jest wysoka, dlatego też możemy
utrzymywać na poziomie 28-30°C.
Wilgotność: 70-90%.
Podłoże: Włókno kokosowe, torf, mieszanka z gliną. Ze względu na upodobania skorpiona
do kopania minimalna grubość podłoża jaką powinniśmy zapewnić to około 10 cm.
Rozpoznawanie płci: Najpewniejsza metodą jest sprawdzenie wieczka płciowego. Samce
mają je bardziej owalne, natomiast wieczka samic są bardziej trójkątne. Ponad to samce
posiadają dłuższy femur oraz rzepkę pedipalpy. Liczba zębów pektyn dla obu płci wynosi 12-18
sztuk.
Rozmnażanie: Brak potwierdzonych danych.
Uwagi: Polecany początkującym hodowcom. Może żyć w niewielkich grupach.
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var data = new google.visualization.DataTable();
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