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Skötselråd Fågelspindel

Detta är ett skötselråd från Tropiska Rum Zoologiska.
Titta gärna in på vår hemsida, www.tropiskarum.se, för
senaste nytt.
Reservation för feltryck.

Art:

Rödknäad Fågelspindel - Brachypelma smithi

Ursprung:

Mexiko

Gift

Mild styrka

Längd:

ca 15-18 cm

Livslängd:

Hane 10 år, Hona 25 år

Könsskillnader:

Hanen har två hakar på frambenen, som han använder för att hålla sig fast i honan vid parning.
Honan har större bakkropp än hanen. Båda dessa skillnader gäller könsmogna djur.

Temperatur:

25-30° C

Foder:

Spindeln äter en till två gånger per vecka och utfodras mest med insekter såsom syrsor,
zophobaslarver och kackerlackor, men kan ibland ges en muspinkis som omväxling.
Friskt vatten ska alltid finnas i terrariet.

Bostad:

En marklevande fågelspindel har inga stora krav på utrymme.
Ett terrarium som är tre gånger så stort som spindeln räcker mer än väl. Ett gömställe, typ grotta
eller barkbit, placeras i terrariet.
Tänk på att terrariet inte ska vara för högt, eftersom spindeln kan skada sig om den faller från
taket.
Lämpligt bottenmaterial är ett ca 5 cm tjockt lager med torv, så att spindlen kan gräva en håla om
den vill.
Speciellt mycket städning behövs inte heller. Mest blir det att ibland plocka bort ett ömsskinn eller
avföring.
Spindeln vill ha en luftfuktighet på ca 70%. Detta fixar man genom att spraya ca varannan dag
med en blomspruta.

Giftiga djur:

Även om vi har spindlar som husdjur och kanske t.o.m. hanterar dem med händerna, bör man
vara medveten om att alla spindlar kan bitas och är giftiga.
Normalt sett är denna spindel inte farligare än en geting, men om man är allergisk kan det bli
värre.
Var alltid försiktig när du hanterar spindeln. Både för din egen skull och för spindelns.
I de allra flesta situationer, då en spindel känner sig hotad, springer den undan. Om den inte kan
fly så reser den på sig och visar gaddarna, samtidigt som den utsöndrar ett illaluktande sekret.
Den kan även skjuta iväg pälsstrån som tränger in i huden och kliar obehagligt.
Normalt sett gör den allt detta innan den biter, men man kan inte vara helt säker så ta det
försiktigt.
Som med de allra flesta djur så blir även en spindel lugnare ju mer man hanterar den, så trots
varningsorden ovan så har de flesta spindelägare en bra och lugn relation till sitt husdjur.
Det är dock inget keldjur, utan trivs bäst i sitt terrarium.
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Artskydd:

Alla arter av Brachypelma är listade enligt Cites B.
Detta innebär att du som ägare måste hålla reda på djurens ursprung (=varifrån du fått dem).
Du måste därför även lämna med ursprungsdokumentation när du säljer dessa djur.
Mer information om Cites får du i butiken, och på Jordbruksverkets hemsida.

Övrigt:

Om du vill testa att få ungar av fågelspindlar så finns det två saker att vara medveten om.
1. Det behövs en hona och en hane (självklart, javisst ;-)).
2. När spindlarna parat sig är risken mycket stor att du bara har en hona kvar, eftersom hon äter
upp hanen efter parningen (om han inte hinner undan).
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