OKAPIRU
Eurycantha calcarata

Hurjasta ulkomuodostaan huolimatta okapiru on
hiljakseen liikuskeleva, myrkytön ja harmiton kasvissyöjä.

K

ummitussirkkojen laajan
suvun lajeilla on ominaista oksaa, lehteä, tai
vaikkapa kaarnanpalaa jälji-televä ulkomuoto, jonka avulla eläin
pystyy naamioitumaan saalistajiltaan lähes täydellisesti.
Kummitussirkkoihin kuuluva
okapiru on nimensä mukaisesti
piikikäs, litteähkö, rusehtava ja
monen mielestä kaikkea muuta
kuin kaunis kummitussirkka. Laji
on monen muun kummitussirkan tavoin kuitenkin tutustumisen arvoinen. Se on omalla,
mystisellä tavallaan hyvinkin
mielenkiintoinen
terraarion
asukki.
Okapiru on kotoisin Papua
Uudesta-Guineasta, jossa se
viettää aikaa lähinnä maassa
lehtien, karikkeen ja aluskasvillisuuden seassa kulkien.
Okapiru osaa myös kiipeillä,
joten sen saattaa tavata puunrungoilta ja oksistostakin, mutta
enimmän aikaa se viettää maan
tasalla.
Okapiru on myrkytön, mutta
täysin puolustuskyvytön se ei
kuitenkaan ole.
Sen kylkiä peittää rivi teräviä
okaita jotka suojaavat sitä
lintujen ym. ahdisteluilta luonnossa. Tämän lisäksi okapirun
takajaloissa on terävät okaat,
joita urokset käyttävät reviiritaisteluissaan ja joilla okapiru
pystyy puolustautumaan kokiessaan olevansa uhattu. Okapiru
potkii takajaloillaan ja pistelee
takajalkojen okailla ahdisteli-

jaansa. Ihmisellekin tämä puolustustapa saattaa tulla tutuksi,
mikäli okapirua tartutaan liian
voimallisesti kiinni. Käsittele siis
okapiruasi aina hellävaroen,
vaikkakaan sen hyökkäykset
eivät ole ihmiselle vaarallisia.
Okapiru on suhteellisen kookas selkärangattomaksi eläimeksi. Pituutta naaraalle saattaa
kertyä 13 cm ja ne saattavat painaa noin 25 g. Urokset ovat
hieman pienempiä, pituudeltaan
noin 11 cm.
Okapirut elävät noin 18 kuukautta.
TERRAARIO
Okapiru-urokset saattavat
tapella reviireistään rajusti, joten
niitä ei ole suositeltavaa sijoittaa
terraarioon kuin yksi. Naaraat
ovat sosiaalisempia, joten niitä
voidaan huoleti pitää useita
samassa.
Okapirun terraariossa on terraarion pohjapinta-ala korkeutta
ratkaisevampaa.
Jonkinlainen
minimi yhdelle tai kahdelle sirkalle on 35 x 30 cm kokoinen
pohja ja 20 cm korkeutta, isompi
aina parempi, luonnollisesti.
Varmista terraarion riittävä koko
jo ostotilanteessa Faunattaren
henkilökunnalta.
Lajin voi asuttaa muoviseen
ns. faunaboksiin, lasiseen terraarioon tai akvaarioon, jonka
kansilasit korvataan verkolla.
Okapiru ei osaa lentää, mutta se
saattaa kiivetä esim. silikonisaumaa pitkin akvaariosta pois,

joten verkkokansi on suositeltava, jotta kuusijalkainen lemmikki ei lähde omille teilleen.
Pohjamateriaalina
terraariossa voidaan käyttää turvetta,
vermikuliittia, kaarnahaketta tai
näiden yhdistelmiä. Pohjamateriaalia ei tarvitse olla kovin
paksulti, sillä okapiru ei juuri
kaivele. Pohjamateriaali vaihdetaan puhtaaseen tarvittaessa,
okapirujen lukumäärästä ja terraarion koosta riippuen noin
kahden kuukauden välein.
Pohjalle on hyvä laittaa
kukkaruukun puolikkaita, oksia,
juurakoita, kaarnanpaloja tai
muita piilopaikoiksi soveltuvia
somisteita.
Terraarioon voidaan laittaa
somisteeksi kasveja, joko oikeita
tai muovisia. Ne antavat terraarioon luonnonmukaisen ilmeen
ja oikeat kasvit myös luovuttavat terraarioon kosteutta.
Muista kuitenkin, että okapiru
on nimenomaan kasvissyöjä,
joten se saattaa mielellään
verottaa aitoa kasvillisuutta.
Terraarioon
ei
tarvitse
erillistä lämmitystä, mikäli lämpötila pysyy 22 asteen yläpuolella öisinkin. Okapirut sietävät kuumempaakin, joten terraariota voidaan valaista vaikkapa
hehkulamppu-"spotilla",
joka
valon lisäksi luovuttaa terraarioon myös lämpöä.
Terraariota on hyvä kevyesti
sumuttaa vedellä joka päivä.
RAVINTO

Okapiru on kasvissyöjä. Sen
luonnollista
ravintoa
ovat
karhunmarjapensas, tammi, ruusut, orapihlaja ja muratti.
Terraario-oloissa käytetään paljon vadelmanlehtiä, yrttejä kuten sitruunamelissa, basilika,
timjami, salvia ja persilja. Eri
salaattilajikkeita, ohueksi viipaloituja hedelmiä ja voikukanlehtiä kannattaa koettaa myös.
Okapirut ovat joskus valikoivia
tarjotun ruoan suhteen, oikeanlainen dieetti löytyy usein vain
kokeilemalla montaa eri vaihtoehtoa.
Vetensä
okapirut
juovat
mielellään vesipisaroista joita
terraarion seiniin ja somisteisiin
tulee kun terraariota sumutellaan. Monet okapirut osaavat
juoda
vesikupistakin, joten
voithan sellaisenkin mahdollisuuden niille antaa.
Erillisiä vitamiinilisiä ei tarvita.

LISÄÄNTYMINEN
Lisääntymiseen tarvitaan pariskunta yli 6 kk vanhoja okapiruja.
Sukupuolet tunnistaa vertailemalla okapirujen takaruumiin
kärkeä. Kärjessä oleva "uloke"
on naarailla pidempi kuin uroksilla.
Okapirut munivat munia terraarion pohjalle sinne tänne.
Munat erottaa paljaalla silmälläkin. Munat kannattaa kerätä talteen ja hautoa ne erillisessä haudonta-astiassa. Haudonta-astiaksi soveltuu vaikkapa hyvin pesty
margariinirasia tai muovinen pakasterasia. Rasian kylkeen pistellään ilmareikiä ja rasia suljetaan
kannella.
Haudontamateriaaliksi
soveltuu esim. vermikuliitti, joka
kastellaan vedellä painosuhteessa 1 osa vermikuliittia, 1 osa
vettä.

Munia haudotaan noin 28
asteen lämmössä, ilmankosteuden rasiassa ollessa noin 80 %.
Haudonta-aika on suhteellisen
pitkä, noin 4-6 kuukautta.
Kuoriutuvat poikaset hoidetaan kuten aikuisetkin.
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