Avicularia braunshauseni
Druh Avicularia braunshauseni spadá do čeledi Theraphosidae a podčeledi Aviculariinae.
Jedná se o poměrně velkého zástupce rodu Avicularia. V dospělosti dosahuje okolo 7-8mi cm
v těle. U mláďat převažuje oranžové zbarvení s černou kresbou na zadečku, černým karapaxem a
černými konečky nohou. V průběhu života pavouk ztmavne, konečky nohou jsou oranžové
a objevuje se červené zbarvení na zadečku. Dospělostní zbarvení je tmavé s modrými či
zelenavými odlesky na karapaxu a předních nohou, konce nohou jsou oranžové, zadeček černý
s červenými chlupy po stranách, červené chlupy jsou též na zadních párech nohou. Dospělí samci
jsou sytě tmaví až černí s oranžovými konci nohou.
Povaha Avicularie braunshauseni je velmi mírná. Nejedná se o agresivní sklípkany.
Z tohoto hlediska jsou velmi vhodní pro začínající chovatele. Při obraně zvedají zadeček, vystřikují
neškodnou tekutinu a ustupují, přesto se nedoporučuje je vyhánět z hnízda nebo často vyrušovat,
neboť je to pro pavouka silně stresující. Jediný problém s rodem Avicularia je, že mají vysokou
úmrtnost mláďat. I při správné péči se stává, že sklípkani tohoto druhu umírají. Zatím se bohužel
nepodařilo zjistit příčiny tohoto jevu. To je také důvod, proč se druh Avicularia braunshauseni
nedoporučuje začínajícím chovatelům, přestože je jinak bezproblémový, jen mírně toxický a
poměrně rychle roste. Jedinci dospívají zhruba ve 12. svleku (to trvá cca 4 až 5 let), záleží vždy
na konkrétním zvířeti a životních podmínkách.
Pavouci druhu Avicularia braunshauseni spadají stejně jako ostatní zástupci rodu
Avicularia mezi stromové sklípkany. Lokality výskytu mají v Jižní Americe (Brazílie, Venezuela,
Kolumbie, Surinam, Peru,...). V přírodě obývají dospělí jedinci nejčastěji stromové patro, staví si
hnízda v broméliích, v záhybech kůry apod. Terárium pro Avicularii braunshauseni musí být
dostatečně vysoké, doporučujeme vybavit jej korkovou dutinou, případně doplnit živou rostlinou.
Více informací o stavbě terária pro stromové sklípkany a fotky terárií v našem článku:
Terária pro sklípkany.
Avicularia braunshauseni vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost, stejně jako trvalou vlhkost
substrátu, zároveň musí být krabička či terárium dobře odvětrané. Teplota by se měla pohybovat
kolem 25°C, ne níže než 20°C. Při chovu Avicularie braunshauseni platí obecné zásady, které jsme
popsali v našem článku Nejčastější otázky II (péče o sklípkana).
V případě nejasností či dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na: petra@g-spiders.cz
nebo martin@g-spiders.cz. Foto Avicularie braunshauseni naleznete v naší fotogalerii.
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