Popa spurca crassa
Arten härstammar från Etiopien och
Tanzania. Popa spurca crassa
påminner om en liten torr kvist och
lever i savannliknande områden.
Arten är alert och förvandlar sig till
en stilla gren om den blir störd
Arten är tämligen liten och honorna
blir som vuxna 6-7 cm, hanarna
något mindre.
Föda
Arten äter det mesta, syrsor, vaxmott, bananflugor, kackerlackor, hus- och spyflugor.
Jag rekommenderar dock att om man matar med syrsor att se till bönsyrsan äter syrsan
omedelbart, eftersom syrsor äter det mesta kan dessa äta upp bönsyrsor som är under öms.
De flesta bönsyrsor äter flygande kryp, så om inte din bönsyrsa äter krypande foderinsekter,
kan man prova att presentera födan med en liten pincett i luften.
Som alla bönsyrsor kan honorna leva upp mot ett år, medan hanarna max blir 4-5 månader.
Alla bönsyrsor är väldigt känsliga under öms när de är små och genom att duscha inredningen
kontinuerligt underlättar man ömsning.
Terrariet
Det är en lättskött och tålig art vars terrarie inreds med torra kvistar med torv på botten.
Terrariet bör vara minst 3 gånger så högt som bönsyrsan är lång och 2 gånger bönsyrsans
längd dvs. är din bönsyrsa 5 cm, bör terrariet vara minst15 x 10 x 10 cm. Det som är viktigast
är att bönsyrsan får plats att ömsa, när de ömsar hänger de sig upp och ner i taket och faller
långsamt ur sitt gamla ”skinn”, finns det grenar eller annat i vägen kan bönsyrsan skadas
eftersom de som nyömsade är mycket sköra.
Lämplig temp är 25c till 30c, men klarar även lägre temperaturer.
En del rekommenderar att bara duscha arten en gång i veckan, men jag rekommenderar
betydligt mer, jag duschar mina småttingar en gång om dagen eller varannan dag, medan de
vuxna duschas 2 ggr i veckan. Bottensubstratet ska inte bli surt bara fuktigt.
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