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Ова књига је посвећена тераристима-почетницима, као и 

онима који ће то тек постати.

Упознаћемо се са класификацијом, географијом, анатомијом 

и физиологијом тарантула, али акценат је пре свега стављен 

на најпознатије и мени омиљене родове и врсте, начин и 

услове  чувања тарантула у тераријумима. Надам се да ћу 

вам кроз ову књигу приближити чување ових фасцинантних 

бића, и да ћете се лакше одлучити да узмете своју прву 

тарантулу, а они који су већ упловили у тераристичке воде, 

да ће наставити да развијају и шире овај хоби.
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Увод

Када су паукови у питању, људи се деле на оне који им се диве и оне 
који их се плаше, па чак имају и фобију од њих. Ових других има 

много више. Разлога за то је безброј, а неки од њих датирају из нај-
раније младости. Први су свакако родитељи и околина, који вас од 
малена уче да су паукови и змије опасне животиње којима не треба 
прилазити, не треба им се дивити, па чак их не треба гледати ни на 
телевизији. Мој отац конкретно није волео да види змију ни на ТВ-у и 
пребацивао је канал када је угледа. А таквих људи, са безразложним 
страхом од непознатог, може се рећи и егзотичног, па чак и мистич-
ног, је много. 

Даље, имамо филмове и серије, који не морају да буду ни хо-
рори. Ето, узмимо за пример, Фрода и Сема из Господара прстенова, 
који се суочавају са огромном тарантулом, која је чувар пролаза пре-
ма Мордору, и чија је дужност да убије свакога ко покуша да прође. 
Или када у Бонду тарантула силази са плафона с намером да га убије, 
а он у последњој секунди избегава смрт. Да не говоримо о вестерни-
ма, где у више од половине филмова неко умре за десет секунди од 
уједа тарантуле или шкорпије. 
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Као последица бујне маште режисера, људи су створили фол-
клорне приче о злим пауцима, змијама, шкорпијама, којима је једини 
циљ и сврха постојања да науде човеку и једним уједом или убодом 
га убију за десет секунди, или се чак и њихов живот (или смрт) мере 
у корацима. Тако су настале приче о поскоку који скаче са дрвета чо-
веку за врат, о пауку који на дрвету банане само чека човека којег ће 
убити, о љубимцу питону који се протегне преко кревета како би „из-
мерио” да ли може да прогута свог власника, о тарантули која може 
да скочи 3 метра увис или удаљ итд. Таквих прича има безброј и све 
до једне су неистините, да не употребим неку много тежу реч. 
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Са друге стране, имамо и потпуно супротну причу у већини 
caresheetova, где њихови аутори тврде како су тарантуле потпуно без-
опасне и како је њихов ујед сразмеран убоду пчеле. Треба бити по-
штен и искрен и рећи да ни ово није тачно. Тј. може да буде, у случа-
јевима уједа врста са најслабијим отровом, које се најчешће и држе 
као кућни љубимци, али постоје и врсте са много јачим отровом, и 
чији ујед не само да ће болети много јаче од убода пчеле, већ може 
да остави и мање или више трајне последице. 

Како је ова књига посвећена тераристима-почетницима, као и 
онима који ће то тек постати, никако ми није намера да било кога 
одвратим од овог дивног хобија, него само желим што реалније да 
га представим, како будући хобисти не би били у заблуди било које 
врсте. 

Како нисам биолог, већ само хобиста, акценат ћу ставити на 
сам хоби, најпознатије и мени омиљене родове и врсте, начин и 
услове чувања тарантула у тераријумима, али пре тога би ваљало 
да научимо нешто о класификацији, географији, анатомији и 
физиологији тарантула.

Надам се да ћу вам кроз ову књигу приближити хоби и да ћете 
се лакше одлучити да узмете своју прву тарантулу, а они који су већ 
упловили у тераристичке воде, да ће наставити да се развијају и 
шире своју колекцију.
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Класификација и географија

Тарантуле су једни од најстаријих живих организама и припадају 
царству животиња које су по свом типу  зглавкари, у класи арaхни-

да, ред паукова. Припадају породици Theraphosidae, одакле се даље 
деле на потпородице, родове и на крају на врсте. Тренутно постоји 
између 1200 и 1300 откривених врста подељених у 148 родова, али 
како се сматра да постоји још око 100.000 још увек неоткривених вр-
ста паукова, надамо се да је и велики број тарантула међу њима. Не-
престано се откривају нове врсте и као такве, значајан број њих до-
спева и у хоби. Често се каже да оне имају два назива. Први, научни, 
назив, и други, уобичајени или common назив. Ипак, много је боље 
избећи овај други јер је врло непрецизан, долази до грешака у сми-
слу да иста врста може у различитим крајевима да добије различити 
назив или обрнуто. Много је боље и прецизније, додуше очигледно 
некима не и лакше, да се користе искључиво латински називи. Он се 
састоји од две речи, рода и врсте унутар рода, и то тако што се име 
рода пише великим, а име врсте малим словом (Grammostola pulchra).

Тарантуле живе широм земаљске кугле у веома различитим 
окружењима и стаништима. Насељавају готово целу Јужну Америку, 
јужни део Северне Америке као и средњу Америку, читаву Африку, 
Аустралију, као и јужну и југоисточну Азију. Има их и у Европи, у 
деловима Пиринејског, Апенинског полуострва, у Турској, а једна 
врста чак и на Кипру. Сходно томе, лако се може закључити да живе 
од тропских предела са високом влагом и високом температуром као 
што су Амазонија и југоисточна Азија, преко станишта са умереном 
влагом и температуром у Европи, до афричких и аустралијских 
пустиња са изразито високом температуром, а ниском влагом. Има их 
чак и у хладнијим, планинским пределима, тако да се простиру чак до 
Тибета у Азији. Све ово значи да су у питању сасвим различите врсте 
са различитим начином живота како би се што боље прилагодиле 
условима у којима живе. А у томе су, верујте, велики мајстори, можда 
и највећи на свету, иначе не би, после стотина милиона година 
постојања, и даље обитавали на земљи и преживели све оне услове 
од којих је десетине хиљада врста изумрло.
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Анатомија

Зглавкари су врло једноставна створења. Они немају скелет, тј. ко-
стур као сисари, птице, рептили или рибе. За разлику од њих, они 

имају неку врсту љуштуре која се зове егзоскелет. Он служи као штит 
од механичких повреда њихових осетљивих унутрашњих органа. Са-
чињен је од многобројних супстанци, а најважнија од њих је хитин, 
који је толико чврст, да онемогућава егзоскелету да расте, те зато та-
рантуле расту тако што се „пресвлаче”, тј. мењају стари егзоскелет за 
нови. 

Тело тарантуле састављено је од два главна дела: просоме 
(prosoma) и опистосоме (opisthosoma), које су физички спојене кон-
струкцијом која се зове педицел. Ова спона омогућава опистосо-
ми да се креће независно од просоме, што веома олакшава плете-
ње мреже. Горњи део просоме се назива карапас (carapace) и то је 
најчвршћи део тела, на којем се налазе и очи, док само два рода 
тарантула на карапасу имају неку врсту рога, а то су Ceratogyrus и 
Sphaerobothria. Доњи део просоме, зове се стернум, који је, заједно 
са карапасом, база за коју су причвршћене ноге. 

Тарантула има четири пара ногу, а свака нога се састоји од се-
дам сегмената: coxa, trochanter, femur, patella, tibia, metatarsus и tarsus. 
На врху сваког тарсуса налазе се мале канџе. Поред четири пара 
ногу, тарантула има и два екстремитета која подсећају на ноге, али 
нису. То су педипалпе, које су нешто краће од ногу, тј. имају један 
сегмент мање, а на врховима тарсуса уместо две, имају само једну 
канџу. Педипалпе имају три улоге. Њима се паук потпомаже док се 
храни, помоћу њих осећа вибрације и лакше се оријентише, а трећа 
улога је „резервисана” само за мужјаке. Наиме, када постану полно 
зрели, они добијају булбе, налик на боксерске рукавице, у које са-
купљају сперму и из којих је при парењу убацују у женку. Код неких 
врста, мужјаци после ultimate molt-a, тј. последњег пресвлачења, 
када постану полно зрели, на првом пару ногу добијају тибијалне 
куке, које им служе да се лакше „закаче” за женку, те им то олакшава 
парење. На горњем делу просоме се налазе зуби и хелицере који су 
причвршћени за карапас и повезани са отровним жлездама.
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Тарантула као кућни љубимац

Најзад смо дошли и до дела због којег ова књига и постоји – чување 
тарантула из хобија, односно као кућних љубимаца. Да ли уопште 

постоји разлика између ова два појма? Мислим да постоји, али исто 
тако у највећем броју случајева или једно прерасте у друго, или не-
стане. Јер, кога ви знате да се задржао на једној тарантули? Ко узме 
једну, после одређеног времена или схвати да то није за њега па се 
реши и те једне, или после прве узме другу, трећу, десету. Ова књига 
је наравно посвећена овој другој групи. 

Да ли је тарантула љубимац за мене? – На почетку овог по-
главља бих се задржао на људима који још нису узели свог првог па-
ука, и још увек размишљају да ли је тарантула прави љубимац за њих. 
У већини упутстава о чувању (caresheetova) као да наговарају људе 
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да узму тарантулу по сваку цену и да је она љубимац за свакога, али 
наравно да није тако. За ових нешто више од десет година како се 
бавим овим хобијем, наслушао сам се свакаквих прича зашто људи 
узимају егзотичне животиње за кућне љубимце. Неке чак и нису за 
књигу. Углавном је то млађа популација која се врло брзо заинтере-
сује за нешто, али исто тако још брже изгуби интересовање па паук 
остане на чувању код родитеља, и то ако има среће да они хоће да 
се брину о њему. Постоје случајеви где деца узимају тарантулу само 
да им старији брат/сестра/родитељи не улазе у собу. Наравно, чести 
су случајеви где деца узимају тарантулу да би испали неустрашиви у 
друштву јер имају „опасну животињу”.

 Или неко дете узме паука па му родитељи не дају да га држи 
у кући, а онда га неко друго дете узме иако не зна апсолутно ништа 
о њима. Или оне веома честе реченице: „Хоћу љубимца, али да не 
морам много да бринем о њему, да не морам да га шетам, храним, 
четкам сваки дан” и „Мама ми не дâ да држим било шта што прља 
по стану” итд. Сви ови разлози су погрешни, а наравоученије је: 
ниједног љубимца не узимајте импулсивно, него се за сваку живо-
тињу добро распитајте и ишчитајте, па добро размислите да ли је 
желите и да ли можете да јој пружите све потребне услове за живот. 
Јер заиста превише животиња се узме без размишљања, па када 
досаде несавесним власницима, заврше мртве или живе у очајним 
условима, па чак и на слободи. На крају, треба имати на уму да та-
рантуле могу да поживе и 20–30, па и више година. 

Дакле, ако сте се дефинитивно одлучили да узмете прву таран-
тулу као љубимца, треба да научите што више о њима, о начину жи-
вота, чувања итд. Осим литературе и сајтова, идеално би било када 
бисте знали неког хобисту или још боље одгајивача, како бисте ужи-
во видели како он чува своје животиње, у каквим тераријумима, како 
одржава температуру, влагу, како их храни... Региструјте се на неки 
тераристички форум, тамо има заиста много корисних информација, 
дељења искустава, фотографија итд. 

Како изабрати прву тарантулу? – ОК, дефинитивно сте реши-
ли да је тарантула прави љубимац за вас и прочитали све што сте на-
шли о овим фасцинантним створењима, а сада је питање: коју врсту 
изабрати од стотина могућности? Можда ће вам се нека врста најви-
ше свидети визуелно, али то није најбитнији критеријум при одабиру 
прве тарантуле. Јер, неки паук може да вам се свиди изгледом, а да је 
рецимо веома отрован, или веома дефанзиван (како би неки погре-
шно рекли агресиван), или оба. Или да поседује посебно незгодне 
иритирајуће длачице. Или рецимо да је прескуп или захтеван за чу-
вање. На све то треба обратити пажњу. 



Услови за држање тарантула у тераријуму
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Као што смо већ поменули на почетку, тарантуле живе на заиста 
много различитих места на свету, тако да је свака врста еволуира-

ла тако да се што боље прилагоди условима живота у датом хабитату. 
Зато је битно да свакој врсти обезбедимо минималне услове за жи-
вот имитирајући станиште из којег потиче. На сву срећу, у највећем 
броју случајева ово није претерано велики проблем, а услови за чу-
вање тарантуле у хобију су: тераријум и његове димензије, одговара-
јућа подлога и склониште, температура, влага и вода, вентилација и 
наравно храна.

Тераријум – Тарантула се мора држати у тераријуму, и то због 
неколико услова: због безбедности самог паука, због безбедности 
власника и укућана, да се не би изгубила итд.  За почетак треба напо-
менути да су тарантуле, уз свега неколико изузетака, канибали, и да 
не може да се држи више јединки у истом тераријуму. Дакле, бар за 
почетнике, правило је – једна тарантула, један тераријум. 
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Када су димензије тераријума у питању, то пре свега зависи од 
врсте (да ли је терестријална, арбореална или фосоријална, тј. да ли 
живи на земљи, на дрвећу или у земљи), као и од величине саме је-
динке. Тарантуле се могу чувати буквално у било чему што је сигурно 
од бекства. Ја лично држим слингове у пластичним провидним кути-
јицама које купујем у продавницама пластике и које прилагодим тако 
што обезбедим остале неопходне услове. Арбореалне и фосоријалне 
врсте држим у идентичним, ужим а вишим кутијицама, с тим што фо-
соријалним врстама напуним подлогу у висини 2/3 кутијице да могу 
да копају и направе себи рупу, а арбореалним много мање, али ста-
вим кору дрвета или неко друго склониште. Терестријалне слингове 
држим у кутијицама које имају већу површину за кретање, а мању 
висину. За пример ћемо дати три слинга (терестријални, арбореални 
фосоријални), и сваки има рецимо по 5 цм распон ногу. Терестријал-
ну бих држао у кутијици отприлике 15x10x7 цм и ставио бих 2–3 цм 
подлоге, арбореалну 7x7x15 цм уз такође неких 3 цм подлоге, а копа-
ча бих држао у истој кутијици али бих ставио најмање 10 цм подлоге. 
Све ово су оквирне димензије које дајем као пример и могу да буду 
и мање и веће. Наравно, паук ће расти и то не мора да значи да по-
сле сваког пресвлачења морате да му мењате „кућу”, само треба пази-
ти да се не деси да има премало простора због могућих проблема са 
пресвлачењем. Неко неписано правило за слингове је да би требало 
да имају минимум 2 пута дијагоналног распона у најдужој димензи-
ји, у зависности од врсте. Како тарантула расте, после неких 7–8 цм 
у распону, пребацујем их у сразмерно веће пластичне кутије (такође 
из радње са пластиком), а после тога (са неких 11–12 цм распона) их 
пребацујем у стаклени тераријум у којем ће бити до краја живота. Јед-
на ствар која је веома битна код великих терестријалних врста је да 
не смеју да имају превисоке тераријуме јер, иако су тешке и троме, а 
самим тим и врло неспретне у пењању, оне се редовно пењу и падају 
са зидова тераријума или чак и плафона. Пошто то може да их повре-
ди, па и убије, препоручује се да тераријуми тих великих врста не буду 
виши од 25, максимално 30 цм, или да без подлоге висина не буде већа 
од дијагоналног распона паука. Ево сада неких примера димензија те-
раријума за одрасле јединке: мање терестријалне 30x20x20 цм; веће 
терестријалне 35x30x20 цм; огромне терестријалне (нпр., T. blondi, T. 
apophysis,  L. parahybana, P. antinous) 50x30x25 цм; мање арбореалне 
20x20x30 цм; веће арбореалне 25x25x35 цм; копачи 20x20x30 цм, при 
чему је најмање 20 цм подлоге. Још једном понављам, ово су услови у 
којима ја држим своје паукове. То не значи да је то 100% исправно, као 
ни да неки други начини чувања нису адекватни. Заправо, све док ис-
пуњавате основне услове који ће задовољити паука, све је ОК. Многи 
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Држање тарантуле у рукама – ”Handling”

Ово је још једна тема где се мишљења размимоилазе. Генерално, 
тарантуле су љубимци за посматрање, а не за држање по рукама 

и играње са њима. Наравно да сваки почетник има жељу да узме па-
ука у руке и то је сасвим нормално. Ипак, треба бити врло пажљив, 
нарочито када је неко почетник. Опасност постоји и за власника и 
посебно за паука. Власнику може да се деси да га тарантула наглим 
покретом преплаши, запраши длачицама или у најгорем случају ује-
де. Тарантула наравно може проћи много горе. Свака од ствари које 
сам навео ће сигурно навести власника да одреагује, и то углавном 
тако што ће рефлексно да отресе паука са руке, а то у великом броју 
случајева значи и смрт нашег љубимца. Ако сте већ чврсто решени 
да узмете паука у руку, морате бити апсолутно мирни и трудити се да 
не реагујете на било шта што он уради. Такође, препоручљиво је да 
вам руке буду што ближе поду или столу, како би, ако паук евентуал-
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 Бекство из тераријума

Ово је ситуација са којом ће се већина терариста пре или касни-
је суочити. До бекства може доћи на разне начине: тако што за-

боравимо да затворимо тераријум после храњења, досипања воде 
или чишћења, или га не затворимо добро (као мој случај са уједом 
P. metallicа), или чак и тако што тарантула прегризе недовољно јаку 
мрежу за вентилацију (да, и то ми се десило). Свакако је најбоље 
спречити овакве случајеве тако што ћемо бити пажљиви и затварати 
тераријуме како треба сваки пут (или користити адекватну вентила-
цију), али најлакше је бити генерал после битке. Када до бекства већ 
дође, постоје ствари које можемо да урадимо како бисмо што лак-
ше нашли бегунца. Пре свега, одмах треба избацити псе, мачке или 
друге љубимце из собе где се налази одбегла тарантула. Уколико је 
нпр., пас спази, огромна је шанса да ће неко завршити мртав, таран-
тула ако је пас убије физички, а пас ако га тарантула убије отровом. 
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Здравствени проблеми

О здравственим проблемима и болестима тарантула се нажалост 
врло мало зна. Једини начин на који би могло да се сазна више 

о њиховој патологији је да се врше аутопсије мртвих тарантула, 
али то је, због конституције њихових унутрашњих органа, веома 
компликовано и изузетно је мали број људи на свету који су ква-
лификовани за тако нешто. Због свега овога ми не можемо знати 
ни да ли је тарантула стварно болесна, а камоли од чега и како то 
лечити. Остаје нам само да нагађамо и да се на основу искустава 
из хобија потрудимо да помогнемо колико можемо. Нажалост, у 
највећем броју случајева можемо само да чекамо и да се надамо 
да ће све бити ОК. Ипак, постоје случајеви где можемо да помог-
немо уколико приметимо симптоме да са тарантулом нешто није 
како треба:

 дехидрација и/или неухрањеност: ово се углавном деша-
ва када се узме тарантула од другог хобисте или одгајивача. Паук 
може да дехидрира или да буде неухрањен као последица немар-
ног чувања или да се то деси у транспорту, где не може доћи до 
изгладњивања, али може до дехидрације. Прво што тада треба 
урадити је да се стави у посуду са влажним убрусом и поставити је 
на широку, плитку посуду са водом како би могла да пије. Просома 
треба да буде потопљена у воду, али треба добро пазити да опи-
стосома, на којој се налазе плућа, мора да буде изнад воде, како 
се паук не би удавио. Оставити је око један сат да пије воду или 
уколико је потребно, поновити поступак још једном или двапут. 
Код неухрањености, поред тога што треба повисити температуру 
тераријума на 30–35°C, постпупак је једноставан када тарантула 
хоће да једе. Тада јој се сваки или сваки други дан понуди нешто 
од хране, и после недељу дана ће све бити како треба. Међутим, 
некада су превише слабе да би јеле, и онда можете покушати да 
убијете плен и оставите испред тарантуле преко ноћи, што лако 
може да успе; 

 проблеми у пресвлачењу: до проблема у пресвлачењу 
може доћи из неколико разлога. Додуше они нису научно доказа-
ни, али су врло вероватни и зато треба да урадимо све што је у на-
шој моћи да те разлоге отклонимо. Први, и вероватно једини где 
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Размножавање

Ово је део хобија где много више „искуства” имам у теорији, него у 
пракси. Свега неколико пута сам до сада покушао да парим таран-

туле, и то безуспешно. Никада ме то није превише занимало јер не 
знам шта бих радио са толиким пауковима, осим са неколико ретких 
врста са којима нисам имао среће. Можда ће се, ако буде више среће 
и добре воље, то и променити у будућности. Рецимо у овом тренутку 
чекам да видим да ли су ми успела парења A. seemanni и C. lividus.

Успешно размножавање тарантула у вештачким условима је 
вероватно најтежи део овог хобија. Много коцкица треба да се по-
клопи, или је можда боље рећи да хобиста мора да их посложи, да 
би се добиле мале тарантуле. За почетак, морамо имати полно зре-
ле, одрасле јединке исте врсте. Међутим, како није лако наћи свеже 
пресвучене, полно зреле мужјаке у понуди, некада се морају узети 
и полуодрасли и сачекати последње пресвлачење. Полно зреле 
мужјаке је релативно лако разликовати од женки и полуодраслих 
мужјака, али уколико још нису прошли ultimate molt, може бити вео-
ма тешко. Неки од начина како да знате да разликујете пол су: а) сви 
полно зрели мужјаци имају булбе (боксерске рукавице) на педипал-
пама, а неке врсте имају и тибијалне куке на првом пару ногу, како 
би се лакше закачили за женку; б) полно зреле женке су код већине 
врста упадљиво веће од мужјака; в)мужјаци неких врста изгубе боју 
након последњег пресвлачења (а неки и пре ultimate molta почињу 
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Родови и врсте

У овом делу књиге ћу вам представити своје омиљене родове и 
врсте тарантула, неке основне податке о њима, одакле потичу, 

како се чувају у кућним условима, као и неке занимљивости везане 
за њих. Већину ових врста имам или сам их имао (и имаћу их опет), 
а поједине су ми велика жеља и надам се да ће ускоро све те жеље 
бити испуњене. Како имам више омиљених родова и врста и не знам 
како другачије да изаберем којој бих дао предност, поређаћу их абе-
цедним редом. Имајте на уму да су подаци о димензијама терарију-
ма, температури, влаги, брзини раста, максималној величини, јачини 
отрова, иритирајућим длачицама итд., резултат неког мог искуства и 
читања литературе и да може да буде одступања (нпр., температура 
која је наведена је она на којој бих ја чувао паука, али то не значи да 
тако мора), и да су то неки оптимални услови за чување наведених 
врста. Нећу се детаљно упуштати у услове за чување сваке врсте, јер 
су услови за већину врста исти или врло слични и о томе сам писао, 
већ ћу се осврнути само на неке посебне услове уколико их дата вр-
ста захтева.
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Acanthoscurria geniculata

 

Уобичајени назив: Brasilian giant 

white knee

Тип: Терестријална, Нови свет

Порекло: Северни Бразил  

(Амазонија) 

Описана: 1841, Coch

Тераријум: 40x30x25 цм

Температура: 23–27°C

Влага: 65–75%

Максимална величина: 24 цм 

распон ногу, 12 цм тело

Брзина раста: 4,5/5

Јачина отрова: 

Иритирајуће длачице: 3/5 

A. geniculata, sling
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Ово је прва тарантула коју сам икад имао и од ње је све по-
чело. Топло је препоручујем свим будућим хобистима за првог 
паука јер није дефанзивна, ретко се одлучује на ујед већ јој је при-
марна опција одбране повлачење, увек је гладна, расте огромна 
(једна од највећих врста на свету) и одрасле јединке се никад не 
крију у јазбини или у склоништу. Ако има неку ману, то је што се 
неке јединке лако одлучују да баце длачице. Оне нису превише 
опасне, али свакако треба пазити да не дођу у контакт са очима 
или дисајним органима.

Живи у амазонским прашумама Бразила где је влага рела-
тивно висока (али не толико висока као где рецимо живи T. blondi), 
тако да никада не треба да остане без воде у посуди, а пожељно је 
и подићи ниво влаге прскањем (али не превише) када се досипа 
вода у посуду. Слингови се могу хранити латералисима, и цврчци-
ма сразмерне величине, полуодрасле јединке одраслим латерали-
сима, цврчцима или суперцрвима, а одраслим је та храна превише 

A. geniculata, одрасла женка
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Brachypelma emilia

Уобичајени назив: Mexican 

redleg

Тип: Терестријална, Нови свет

Порекло: Мексико

Описана: 1856, White

Тераријум: 35x20x20 цм

Температура: 21–29°C

Влага: 60–70%

Максимална величина: 16 цм 

распон ногу, 8 цм тело

Брзина раста: 1,5/5

Јачина отрова: 

Иритирајуће длачице: 3/5

B. emilia, одрасла женка
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Последња Brachypelma на овој листи је emilia. Као и auratum и 
boehmei, има прелепе боје. Такође има веома слаб отров, али у лите-
ратури сам читао да њене длачице изазивају јачу иритацију од било 
које друге Brachypelme. На сву срећу, ова врста је веома мирна и рет-
ко баца длачице, а још ређе уједа и зато је много хобиста препоручу-
је као можда и најбољу Тарантулу за  почетак, изузетно ако желите да 
је хендлујете. Ипак, ја бих то узео са дозом резерве, бар када је у пи-
тању узимање слинга, јер је из мог искуства ово једна од три-четири 
врсте која најспорије расте од свих тарантула (уз G. roseu, G. pulchru и 
дефинитивног победника P. muticusa). Тако да, ако вам је први паук B. 
emilia, саветовао бих вам да обавезно буде преко 10 цм. Чува се исто 
као и све Brachypelme, а додао бих још само да заузимају најсевернију 
и највећу територију од свих тарантула из свог рода, на западној оба-
ли Мексика. Такође, животни век ове врсте је међу најдужим у свету 
тарантула. Женке могу да живе 30 година, а мужјаци и преко 5.



Nhandu chromatus

Уобичајени назив: Brazilian red 

and white

Тип: Терестријална, Нови свет

Порекло: Бразил

Описана: 2004, Schmidt

Тераријум: 35x30x25 цм

Температура: 23–29°C

Влага: 65–75%

Максимална величина: 20 цм 

распон ногу, 9 цм тело 

Брзина раста: 4/5

Јачина отрова: 

Иритирајуће длачице: 3/5

N. chromatus, одрасла женка



N. chromatus је једна од најбољих „display” тарантула за почет-
нике. Када мало порасту, увек су на отвореном, никад се не крију, 
ретко су дефанзивне (мада увек има изузетака), отров им је при-
лично слаб, али често умеју да бацају длачице ако их неко узнеми-
ри. Такође, врло се лако размножавају и у кокону буде велики број 
јединки, тако да су изузетно приступачне. Штавише, из мог иску-
ства, ово је паук који се редовно (уз L. parahybanu) добија на поклон 
од одгајивача када се купе слингови других врста. Све ово их чини 
једним од најчешћих љубимаца у хобију.

Тераријум треба да буде стандардне величине, или мало 
већи, јер расту и до 20цм у распону. Врло су отпорни на различите 
температуре, а влага треба да буде благо повишена, дакле потреб-
на је посуда са водом коју повремено прелијете да тресет буде вла-
жан. Храну ретко одбијају, осим пред пресвлачење и као последи-
ца тога веома брзо расту. Женке живе и преко 15 година, а мужјаци 
3 до 4 године. Све у свему, уколико сте апсолутни почетник, свака-
ко узмите ову врсту у обзир.

N. chromatus, одрасла женка
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