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ABSTRAKT 
 

KÁNTOR, Attila: Bionómia druhov vtáčkarov rodu Acanthoscurria. [Bakalárska 

práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied. Školiteľ: PaedDr. 

Janka Schlarmannová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie Bakalár v odbore Biológia. 

Nitra: FPV, 2010, 44 s. 

 

Pavúky existujú na našej Zemi už niekoľko miliónov rokov. Dnes už poznáme mnoho 

druhov pavúkov od tých najstarších foriem zachovaných v živici, až po tie najmladšie 

vývojové formy, ktoré aj dnes žijú medzi nami. Práca prináša zameranie na Juhoamerický 

rod Acanthoscurria pochádzajúci z čeľade Theraphosidae. Tieto veľké pavúky, správne 

nazývané vtáčkare sú v práci všeobecne charakterizované z hľadiska anatómie, morfológie, 

etológie. Ďaľšie kapitoly sa zameriavajú len na vtáčkare rodu Acanthoscurria, ich 

charakteristické znaky, systematické zaradenie a determinácia. Práca charakterizuje 

najznámejšie druhy vtáčkarov rodu Acanthoscurria ich pôvod, podmienky chovu a 

zvláštnosti. V kapitole metodika a materiál sa užšie zameriava len na druh Acanthoscurria 

geniculata.  

 

Kľúčové slová: Vtáčkar. Anatómia. Etológia. Determinácia. Acanthoscurria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

KÁNTOR, Attila: Species bionomics baboon spiders of genus Acanthoscurria. 

[Bachelor Thesis]. Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Natural 

Sciences. Supervisor: PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD. Degree of Qualification: 

Bachelor in specialization in Biology. Nitra : FNS, 2010, 44 p. 

 

Spiders exist on Earth several million years. Today we know many species of spiders 

of the oldest forms preserved in resin, to the newest forms of development that still live 

among us. The work focused on South American spider genus Acanthoscurria from the 

family Theraphosidae. These large spiders are properly called baboons, work well 

characterized in terms of anatomy, morphology, ethology. Other chapters focus only on 

Acanthoscurria genus baboons, their characteristics, systematic classification and 

determination. The work is characterized the most famous species baboons of genus 

Acanthoscurria, their origin, housing and peculiarities. Chapter methodology and material 

focuses more on the species Acanthoscurria geniculata. 

 

Keywords: Baboon spider. Anatomy. Ethology. Determination. Acanthoscurria. 
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Úvod  

 

Pavúky sú na našej planéte omnoho dlhšie ako človek. Prví zástupcovia skupiny 

Araneida sa objavili na Zemi už v období devónu, t. j. asi pred 395 miliónmi rokov. Ich 

rozvoj začal pred 350 miliónmi rokov v období karbónu a trvá do dnes. Najstaršie 

zachovalé pavúky, zaliate v živici sú známe z pobrežia Baltského mora, sú staré asi 38 

miliónov rokov (Klátil, 1998). 

V Európe sú vtáčkare známe od roku 1646, kedy podľa jedinca z Brazílie chovaného 

v zajatí popísal stavbu jeho tela nemecký bádateľ Marckgrave. V roku 1705 po svojej 

výprave do Surinamu namaľovala Maria Sibylla Merianová vtáčkara podčeľade 

Avicularinae na mŕtvom vtákovi (Obr. 1). Od anglického bádateľa Batesa pochádza z roku 

1863 prvá písomná správa o pozorovaní vylučovania enzýmu pri vonkajšom trávení – 

taktiež u zástupcu podčeľade Avicularinae (Klátil, 1998). 

Vedecký popis vtáčkarov začínal viac menej v 18. storočí. Popísaných druhov bolo ale 

pomerne málo, dva z nich majú do dnes svoje pôvodné meno. Veľký rozmach vo výskume 

týchto živočíchov zaznamenalo 19. storočie, kedy bolo popísaných 292 druhov. Medzi 

najznámejších vedcov toho obdobia patria Ausserer, Simon, Koch, Keyserling, Pickard – 

Cambridge, Walkenauer, Pocock a Thorell. V 20. storočí pribudli mená ako Strand, 

Chamberlin, Mello-Leitao, Gerschmann, Smith, Schmidt a iní (Klátil, 1998). 

Označenie vtáčkar nie je tak známe pre širokú verejnosť ako meno tarantula. 

V slovenčine toto pomenovanie nie je zoologicky správne. Meno tarantula sa používa 

v angličtine, kde „the tarantula“ znamená vtáčkar. Názov vznikol už v stredoveku ako 

pomenovanie pre pavúka Lycosa tarentula. Potom prešiel z Európy do Ameriky a vrátil sa 

k nám ako všeobecné označenie pre veľké jedovaté pavúky. Vedecké meno tarantula 

použil Fabricius, keď v roku 1879 popísal rod z čeľade Tarantulidae patriaceho do radu 

Amblypygi. Sú to bičovce obývajúce Strednú Ameriku a Antily (Klátil, 1998). 

Označovanie pre vtáčkare je zaujímavé v iných jazykoch. V nemčine Vogelspinne 

(vtáčí pavúk), vznikol pravdepodobne z farebnej kresby Márie Sibylly Merianovej z roku 

1705, kde je zachytený veľký pavúk hodujúci na vtákovi – odtiaľ meno vtáčkar. Po česky 

sa vtáčkare nazývajú „sklípkani“. Francúzi označujú vtáčkare pod menom „Mygales“ 

a meno „The baboon spider“ (paviání pavúk) pochádza z južnej Afriky. Toto africké 

označenie sa dotýka vzhľadu aj vlastností týchto pavúkov. Z južnej Ameriky je známe 
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pomenovanie „araňas peludas“ (chlpaté pavúky) alebo „araňas pollitos“ (kuracie pavúky) 

(Klátil, 1998). 

Obr. 1 Slávna rytina zachytávajúca ohromného pavúka na mŕtvom vtákovi (Merian, 1705). 



 8  

1. Ciele bakalárskej práce 

 

• Bakalárska práca je zameraná na: 

• popis života vtáčkarov čeľade Theraphosidae, konkrétne rodu Acanthoscurria; 

• popis anatomicko – morfologických zvláštností vtáčkarov;  

• popis vybraných druhov vtáčkarov rodu Acanthoscurria, ich determinačné znaky, 

bionómia a rozšírenie; 

• pozorovanie rastu vtáčkarov Acanthoscurria geniculata, ich vývin, etologické 

zmeny, farebné zmeny počas rastu, samotný rast, prijímanie potravy, vplyv teploty 

na rast vtáčkarov.  
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2. Prehľad literatúry 

 

2.1 Všeobecná charakteristika vtáčkarov 

 

Najrozšírenejším a najpočetnejším živočíšnym kmeňom na zemi sú článkonožce 

(Arthropoda). Do tejto skupiny patria bezhryzadlovce (Amandibulata), ktoré nemajú 

vyvinuté hryzadlá. Jediný žijúci podkmeň bezhryzadlovcov tvoria klepietkavce 

(Chelicerata). Vtáčkare patria do podkmeňa Chelicerata a podradu Mygalomorphae (Klátil, 

1998). 

Systematicky sa ku vtáčkarom zaraďujú predovšetkým všetci zástupcovia čeľade 

Theraphosidae, ktorá patrí už do spomínaného podradu Mygalomorphae, čiže vtáčkarovité. 

Vtáčkare obývajú rozličné životné prostredia, od tropických dažďových pralesov až po 

stepi a púšte. Podľa životného prostredia, v ktorom žijú ich rozdeľujeme na stromové, 

zemné a norové (Wirth, 2002). 

Stromové vtáčkare sú druhy, ktoré žijú na stromoch prípadne v ich blízkostiach, kde si 

stavajú pavučinové hniezda. Majú typickú stavbu tela prispôsobenú na lezenie a celkový 

život na stromoch napr. Avicularia versicolor (Obr. 2) (Wirth, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Avicularia versicolor  - subadultný samec (Kántor, 2010). 
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Zemné vtáčkare sú druhy, ktoré žijú na pôdnom substráte poprípade v norách, ktoré si 

sami hrabú pomocou svojich silných klepietok (chelicery) a pedipálp. Tieto druhy sa môžu 

tiež ukrývať medzi kameňmi, pod hnijúcim drevom, či v opustených norách hlodavcov, 

napr. Brachypelma smithi na Obr. 3 (Wirht, 2002).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Brachypelma smithi - semiadultná samica (Kántor, 2010). 

 

Medzi norové vtáčkare patria pomerne veľké druhy, ktoré väčšinu svojho života 

strávia skryté vo svojich hlbokých norách, ktoré si sami vyhrabali, napr. Citharischius 

crawshayi na Obr. 4 (Wirth, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Citharischius crawshayi  - semiadultná samica (Kántor, 2010). 
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Čo sa týka výskytu, vtáčkare žijú v tropických a subtropických klimatických zónach 

Ázie, Európy, Afriky, Ameriky a Austrálie. V Európe sú rozšírené od Portugalska 

a Španielska, napr. na Cypre žije vtáčkar rodu Chaetopelma (Wirth, 2002). 

Vtáčkare sú aktívne až za súmraku a behom celej noci, kedy sa vydávajú na lov 

koristi. Nepatria k druhom, ktoré pradú siete, ale sú naopak číhajúcimi lovcami, ktoré obeť 

prepadajú po priblížení sa k ich úkrytu. Ich potravou býva predovšetkým hmyz. Väčšie 

vtáčkare sa živia aj malými cicavcami, plazmi či vtákmi. Vtáčkare sú neznášanlivé nielen 

voči iným druhom, ale aj k vlastným. Po stretnutí dvoch vtáčkarov nastáva vždy boj na 

život a na smrť (Wirth, 2002). 

Primárnou obranou mnohých vtáčkarov je ich schopnosť uvoľniť spŕšku dráždivých 

chĺpkov, známych ako obranné chĺpky. Tieto chĺpky rastú na brušku pavúka, ktorý ich 

ľahko uvoľňuje rýchlym trením zadných končatín o bruško. Chĺpky sú pichľavé a môžu 

spôsobiť slabé až intenzívne podráždenie v závislosti od toho, kde dopadnú. Ich 

vdýchnutie malými cicavcami môže mať aj smrteľné následky. Väčšina vtáčkarov si 

obranné chĺpky vykopáva, pred zvliekaním alebo do okolia svojej nory, aby odradili 

zvieratá, ktoré by mohli vtáčkarovi ublížiť, najmä vtáky a drobné cicavce (Uhlenbroek, 

2009). 

Všetky druhy vtáčkarov, rovnako ako všetky druhy ostatných pavúkov disponujú 

živočíšnym jedom, ktorý slúži na obranu a lov. Dôležité je, že pri jednotlivých rodoch sa 

líši zložením a predovšetkým účinkom na rôzne skupiny živočíchov a človeka. 

Rozlišujeme dva základné spôsoby kontaktu s jedom vtáčkarov. Jedným je priame 

pohryznutie a druhým je uvoľňovanie obranných chĺpkov z bruška (abdomen). Tento 

spôsob obrany je typický pre väčšinu amerických vtáčkarov, napr. rodov Aphonopelma, 

Acanthoscurria, Brachypelma, Lasiodora, Megaphobema, Theraphosa a ďalších. Obranné 

chĺpky môžu spôsobiť na koži svrbenie a začervenanie postihnutého miesta. Tieto chĺpky 

majú schopnosť dobre prenikať do tkanív, môžu spôsobiť rôzne alergie. V horšom prípade 

sa môžu dostať do oka a spôsobiť zápal spojiviek (Kovařík, 1998).  

Účinok jedu na človeka pri uhryznutí vtáčkarom nie je príliš preskúmaný. 

K uhryznutiu dochádza len veľmi zriedka, a optimisticky znie aj fakt, že doteraz nebol 

popísaný konkrétny prípad, kedy by uhryznutie vtáčkarom čeľade Theraphosidae malo za 

následok smrť. Medzi americkými vtáčkarmi neboli odhalené druhy vyslovene nebezpečné 

človeku (Kovařík, 1998). 

Podľa Bücherla (Bücherl, 1971) však môže byť výnimkou Acanthoscurria juruenicola 

(Obr. 5),  ktorého sa obávajú miestni indiáni z Mato Grosso a pokladajú jeho uhryznutie za 
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smrteľné. Bolo zistené, že jed zo žliaz vtáčkara Acanthoscurria atrox dokáže usmrtiť až 30 

myší. Jed niektorých obrovských vtáčkarov rodu Grammostola najúčinnejšie pôsobí na 

plazy a obojživelníky, ktoré dokážu usmrtiť za 1-2 minúty (Kůrka, 1984). 

Vtáčkare sa dožívajú dosť vysokého veku, pri samiciach je to od 15 do 25 rokov. Pri 

samcoch je to po dosiahnutí pohlavnej zrelosti len 6 mesiacov až 3 roky (málokedy). 

Veľkosť vtáčkarov je rôznorodá. Najväčším vtáčkarom je Theraphosa blondi, ktorého telo 

môže merať až 11 cm a s nohami dosahuje veľkosť okolo 30 cm. K najmenším zástupcom 

patria vtáčkare rodu Cyriocosmus, ktorých dospelé samice merajú niečo cez 2 cm v tele 

a v rozpätí nôh 4-5 cm. Veľká väčšina vtáčkarov má však v tele niečo cez 5-6 cm s nohami 

do 10-12 cm  (Wirth, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Acanthoscurria juruenicola  - samica (Kántor, 2010). 

 

 

2.2 Anatómia, morfológia a fyziológia vtáčkarov 

 

Telo pavúka rozdeľujeme na dve základné časti a to na: 1. hlavohruď (cephalothorax), 

kde sa nachádza 6 párov končatín a 2. bruško (abdomen), ktoré u vtáčkarov nie je 

článkované. Obe časti cephalothorax aj abdomen sú k sebe pripojené tenkou stopkou 

(petiolus). Hlavohruď nesie na chrbtovej strane kompaktný štít (carapax). Ten je najlepšie 

viditeľný na zvlečke pavúka (Obr. 6). Nápadným útvarom na štíte (carapax) je jamka 
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(fovea), ktorá je vliačená smerom do vnútornej časti, kde vytvára tŕň slúžiaci na úpon 

mohutných svalov cicavého žalúdka. Na štíte sa ďalej nachádza očný hrbolček, na ňom sa 

nachádzajú 4 páry jednoduchých očí. Ich zorné polia sa prekrývajú a pavúk tak registruje 

zrakové podnety v značne širokom uhle. Klepietka (chelicery) vznikli z prvého páru 

končatín. Sú dvojčlánkové a pohybujú sa rovnobežne s osou tela. Z toho vyplýva, že sú 

ortognátne (odtiaľ meno podradu vtáčkarov Orthognatha) a zásadne sa líšia od ostatných 

pavúkov. V bazálnom článku klepietka je umiestnená jedová žľaza a jej vývod ústi tesne 

pod špičkou druhého článku. Druhý článok slúži ako dve smrtiace injekcie, ktorými 

vtáčkar uchopí, znehybní korisť a vstrekne do nej jed. Všetky pavúky sú jedovaté, 

výnimkou nie sú ani vtáčkare. Samozrejme väčšinou je ich jed pre človeka neškodný 

(Klátil, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6 Karapax vtáčkara Acanthoscurria geniculata (Kántor, 2010). 

 

Ortognátne chelicery sa môžu pohybovať nezávisle jedna od druhej. Jedová žľaza je 

umiestnená v bazálnom článku. Sem patria naše vtáčkare a vývojovo staršie pavúky. 

Labidognátne chelicery majú vývojovo mladšie pavúky, nedokážu pohybovať nezávisle 

s oboma chelicerami. Chelicery týcho pavúkov sa pohybujú oproti sebe ako kliešte. Jedová 

žľaza je veľká, umiestnená až v hlavohrudi. Do tejto skupiny patria napr. skákavkovité 

(Salticidae), lovčíkovité (Lycosidae), pokútnikovité (Agelenidae) a iné (Kůrka, 1984). 

Druhý pár končatín sa premenil na hmatadlá (pedipalpy). Tieto môžu mať 

u pavúkovcov rôzne tvary (klepetá u škorpiónov). U vtáčkarov majú podobu kráčavých 

nôh, sú však o jeden článok kratšie. Bedrové články hmatadiel (gnathocoxy) ohraničujú 

spolu s hornou (labrum) a dolnou perou (labium) ústny otvor, ktorým začína tráviaca 
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trubica. U dospelých samcov majú pedipalpy dôležitú úlohu pri párení. Posledný článok 

hmatadiel sa mení na kopulačný orgán zložený z dvoch častí - z vlastnej zásobárne spermií 

(bulbus) a tenkého špicatého útvaru (embolus), ktorý je pri kopulácii zasúvaný do 

pohlavného otvoru samice. Celý tento orgán samcov je v normálnej polohe sklopený, je 

teda ťažšie viditeľný (Klátil, 1998). 

Ostatné 4 páry kráčavých končatín slúžia k pohybu. Kráčava noha má tieto časti: 

bazálne je coxa (panvička), ktorá je napojená na hlavohruď a je takmer nepohyblivá, 

trochanter, ktorý na rozdiel od panvičky umožňuje pohyb okolo svojej osi, femur (stehno), 

patella (koleno), tibia (holeň), metatarsus (predchodidlo), tarsus (chodidlo). Sú spravidla 

zložené z ôsmych článkov, pričom posledné dva články nesú na spodnej strane zvláštne 

chĺpky (scopulae). Práve tieto chĺpky tvoria husté, krátke na konci vetvené vankúšiky, 

ktoré slúžia ako prísavky gekonov. Umožňujú tak vtáčkarom pohyb po hladkom povrchu 

(sklo, listy rastlín a pod.). Najlepšie majú tieto vankúšiky vyvinuté stromové vtáčkare, kde 

sú kvôli tomuto posledné dva články tarsus a metatarsus značne hrubšie ako ostatné časti 

končatín. Spodnú stranu vtáčkarov tvorí nečlánkovaná pevná doštička nazývaná prsný štít 

(sternum) (Klátil, 1998).  

Bruško (abdomen) vtáčkarov je vakovitého tvaru. Môže mať však valcovitý, 

pretiahnutý, či oválny tvar, vždy podľa druhu vtáčkara. Na konci bruška sú umiestnené dva 

páry snovacích  bradaviek; jeden pár je kratší a nepohyblivý, druhý pár dlhší a pohyblivý 

(Klátil, 1998). 

Snovacie žľazy sú umiestnené v brušku a vyúsťujú na snovacích bradavkách, ktoré 

vznikli pôvodne z končatín. Typy sietí sa líšia medzi skupinami, niektoré pavúky sieť 

vôbec nepoužívajú k lovu koristi (vtáčkare) (Rosypal, 2003). 

Dýchacie orgány tvoria dva páry pľúcnych vakov uložených na ventrálnej strane 

bruška. Navonok ústia stigmou, vo vnútri sa nachádzajú dýchacie lišty, ktoré sú priamo 

obmývané hemolymfou. Vstup do pľúcnych vakov je chránený hustým ochlpením 

v oblasti stigmy (Klátil, 1998). 

Najprimitívnejšie pavúky majú 2 páry pľúcnych vakov (vtáčkare), pokročilejšie majú 

už len 1 pár pľúcnych vakov a 1 pár vzdušníc, a najpokročilejšie druhy dýchajú už len 

vzdušnicami (Mafham, 1998). 

Nervová sústava je typický príklad modifikácie rebríčkovej nervovej sústavy. 

Rovnako ako telové segmenty, tak i gangliá telových článkov splývajú s mohutnou 

nadhltanovou a podhltanovou uzlinou, z ktorej dozadu vybieha brušný nerv. Tento vysoký 
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stupeň organizácie nervovej hmoty zodpovedá už pomerne zložitým a koordinovaným 

životným prejavom pavúka ako lovca (Klátil, 1998). 

Zo zmyslových orgánov sú dôležité hmat, čuch a sluch. Čo sa zraku týka, vtáčkare ho 

majú slabý, takže sa naň pri love a orientácii v priestore nespoliehajú. Na to sú vybavené 

inými špeciálnymi zmyslami. Hmat, čuch a sluch zaznamenávajú podľa špeciálnych 

chĺpkov, ktoré sa nachádzajú na končatinách a celom tele (Klátil, 1998). 

Zmysly čuch a chuť sú umiestnené na koncoch hmatadiel a kráčavých nôh. Čo sa 

sluchu týka, pavúky nepočujú v pravom slova zmysle, ale majú vyvinutú schopnosť 

vnímať vibrácie, ktoré sa odrážajú od povrchu, na ktorom sa nachádzajú. Sídlom tohto 

zmyslu je množstvo receptorov, ktoré sa nachádzajú po celom tele pavúka. Na určitých 

článkoch končatín sa nachádzajú orgány nazývané trichobotrie, tvorené jamkou so 

vzpriamenými brvami. Tieto brvy sa môžu voľne pohybovať v jamke všetkými smermi, 

a tak dávať presné informácie o koristi. Korisť svojimi pohybmi vydáva určité vibrácie, 

ktoré tieto zmysly zachytia a tak je pavúk presne informovaný o polohe koristi. Pavúky 

reagujú aj na chlad a teplo, takže musia mať na povrchu tela termoreceptory (Mafham, 

1998). 

Stridulačné orgány sa nachádzajú na bazálnych článkoch klepietok (chelicery). Zvuk 

je vydávaný trením klepietok o bazálne články hmatadiel. Zvuk slúži na obranu alebo 

varovanie. Používajú ho len niektoré vtáčkare, napr. druhy rodov Chilobrachys, 

Citharischius, Acanthoscurria  (Klátil, 1998). 

Trávenie je mimotelové, prebieha za pomoci tráviacich enzýmov, ktoré rozpúšťajú 

svalovinu a vnútorné orgány koristi. Natrávená potrava je nasávaná ústnym otvorom do 

hltanu a mohutného cicavého žalúdka. V brušnej časti sa črevo bohato vetví a vyplňuje 

takmer celé bruško. Tráviaca sústava vyúsťuje análnym otvorom umiestneným nad 

snovacími bradavkami (Klátil, 1998). 

Stena cicavého žalúdka je prostredníctvom silných svalov pripevnená k vonkajšej 

kostre. Keď sa svaly stiahnu, zväčší sa objem žalúdka a pavúk nasaje potravu z pažeráka. 

Aby sa zabránilo prechádzaniu nestráviteľných zvyškov potravy do tráviacej sústavy, sú 

ústa a hltan vystlané riasinkami, ktoré pôsobia ako filter. Častice, ktoré sa zachytia na 

riasinkách sú sekrétami tráviacich žliaz vyplavované von z úst. Trávenina zatiaľ putuje do 

tráviacej sústavy sťahmi svalov okružnej svaloviny. Ku spätnému toku potravy do 

pažeráka bráni chlopňa. Tekutá trávenina postupuje do stredného čreva, kde trávenie 

pokračuje a kde dochádza ku vstrebávaniu jeho produktov do hemolymfy. Stredné črevo sa 

ďalej vetví na mnoho slepých výbežkov, kde sa ukladá potrava. V koncovom čreve sa 
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vyliačuje kloaka, v ktorej sa zhromažďujú nestrávené zvyšky potravy, pokiaľ nemôžu 

opustiť telo vo forme výkalov. Odpadové látky obsahujúce dusík odstraňujú malpigiho 

trubice. Ich produkt guanín putuje do kloaky a odtiaľ odchádza spolu s výkalmi (Mafham, 

1998). 

Cievna sústava je otvorená, takže telová tekutina voľne obmýva vnútorné orgány. 

Základom cievnej sústavy je srdcová trubica s ostiami (sú to otvory, ktorými prúdi 

hemolymfa do srdcovej trubice), uložená v chrbtovej časti bruška. Trubicovité srdce 

možno pozorovať u odrastenejších, ale zatiaľ nie plne chlpatých mláďat ako temnú časť 

s postrannými výbežkami. Prednou častou srdcovej trubice je hemolymfa vháňaná naspäť 

do telovej dutiny, a tým je zabezpečené prúdenie hemolymfy v tele. Krv pavúkov tvorí už 

spomínaná hemolymfa, ktorej základným farbivom je hemocyanín, ktorý na svetle žiari na 

modro vďaka prevládajúceho prvku hemolymfy, a to medi (Klátil, 1998). 

 

 

2.3 Určovanie a determinácia vtáčkarov  

 

Prvé cenné informácie, ktoré o neznámom druhu zistíme, prináša poznanie biotopu 

a lokality nálezu pavúka. Informácie o pôvode daného vtáčkara pomôže k rýchlejšej 

orientácii a významne sa tým zníži počet rodov, prípadne druhov, ktoré pripadajú do 

úvahy. Identifikácia je potom o to jednoduchšia, keď odchytené mláďatá pochádzajú 

z lokality, kde bol daný druh pavúka vedecky popísaný. K presnému určeniu pavúka, 

neostáva nič len počkať pár mesiacov, či rokov kým pavúky dospejú. To sa týka hlavne 

samcov, keďže tvar tibiálnych hákov, či bulbusov je u toho, ktorého druhu kľúčovou 

informáciou  morfologickej stavby alebo ich počtu. U samíc je dôležitá prítomnosť, či 

neprítomnosť spermatéky, jej tvar, veľkosť, tvar foveálnej ryhy, typ a množstvo obranných 

chĺpkov na brušku a pod. Hľadať tieto znaky u mláďat je zbytočné, pretože tieto znaky sa 

vyvíjajú postupne a niektoré sa plne objavia až v dospelosti. Sfarbenie, ktoré sa počas 

života vtáčkara mení, je znakom sekundárnym, ale tiež veľmi dôležitým z hľadiska 

určovania druhov. Prijateľnými pre vedu sú len tie jedince, u ktorých poznáme konkrétnu 

lokalitu výskytu alebo miesto kde boli odchytené, či odkiaľ pochádzajú ich priami 

potomkovia. Preto len tieto jedince má zmysel ďalej skúmať a snažiť sa ich zaradiť do 

rodu, či určiť konkrétny druh vtáčkara (Kaderka, 2005). 
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Ako postupovať pri determinácii neznámeho druhu vtáčkara z čeľade Theraphosidae 

privezeného z Bolívie ? K prehliadnutiu oboch pohlaví potrebujeme zvlečku samice a telo 

mŕtveho samca. Tu však nastáva problém, aký kľúč k determinácii použiť k správnemu 

určeniu. Kľúčov bolo publikovaných viac, a pri určovaní je nutnosť pracovať aj 

s viacerými odbornými knihami naraz. Vysoko hodnotnou prácou je dielo austrálskeho 

arachnológa Roberta Ravena z roku 1985 (Raven, 1985), ktoré zahŕňa taxonomické 

poradie taxónov podradu Mygalomorphae. V nej je tiež  obsiahnutý rodový kľuč čeľade 

Theraphosidae, avšak obsahuje už neplatné alebo synonymizované mená niektorých rodov 

(Kaderka, 2005). 

Nemecký arachnológ  Gunter Smichdt publikoval vo svojej knihe z roku 2003 kľúč do 

úrovne podčeľadí, a tiež u jednotlivých podčeľadiach kľúče do úrovne rodov. Anglický 

kľúč podčeľadí Theraphosidae Perese-Milese, Lucase, Da Silvy a Bertaniho z roku 1996 

založený na porovnávaní 26 znakov je prehľadný, ľahko sa s ním manipuluje, ale obsahuje 

niektoré staré synonymizované rody, či neobsahuje rody ktoré boli popísané a obnovené po 

roku 1996. Ak máme vtáčkare zaradené do príslušnej podčeľadi, môžeme začať s ich 

zaradovaním do rodu (Kaderka, 2005). 

U vyššie uvedených bolívijských exemplároch sa pri mikroskopickom preskúmaní 

zistili tieto znaky. Tarzálne scopulae všetkých nôh nie je delené chĺpkami, ani štetinami, 

ale je celistvé. Na vnútornej strane kolena (femur IV) je prítomný vankúšik hustého 

perovitého ochlpenia (plumózne setae). Spermatéka samice nie je tvorená dvoma 

oddelenými semennými receptákulami, ale receptákulum je fúzované. Spermatéka je 

vyššia než širšia na vrchu s dvoma krátkymi lalokmi. Na brušku sú obranné chĺpky typu 

I a III. Za jeden z hlavných  kľúčových znakov môžeme považovať prítomnosť jediného 

výrastku na oboch holeniach (tibia) na končatinách I u samcov. S týmto znakom sa 

môžeme stretnúť len u piatich rodoch čeľade Theraphosidae, ale v kombinácii s ostatnými 

znakmi nám charakterizujú iba jeden rod, a to rod Acanthoscurria (Kaderka, 2005).  

 

2.4 Systematické zaradenie rodu Acanthoscurria 

 
Systematicky zaraďujeme rod Acanthoscurria (Ausserer, 1871) do kmeňa 

článkonožce (Arthropoda), oddelenia bezhryzadlovce (Amandibulata), podkmeňa 

klepietkavce (Chelicerata), triedy pavúkovce (Arachnida), radu pavúky (Araneae), podradu 

vtáčkare (Mygalomorphae), nadčeľade Theraphosoidea, čeľade Theraphosidae a 

podčeľade Theraphosinae (BioLib, 2010). 
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Kmeň: Arthropoda ( článkonožce) 

 

Najstaršie známe článkonožce žili v moriach už pred vyše 600 miliónmi rokov. 

Dnešné článkonožce, ktorých počet presahuje viac ako 1 milión druhov si po predkoch 

zachovali charakteristické znaky. Telo je chránené vonkajšou kostrou (exoskelet). Tento 

pancier je viac-menej hrubý a článkovaný na úrovni končatinových príveskov. Aby mohli 

článkonožce rásť, zbavujú sa pôvodného exoskeletu, pod ktorým sa už tvorí nový. Tento 

proces sa nazýva zvliekanie. Článkonožce rozdeľujeme do 4 skupín podľa typu a počtu 

príveskov na: pavúkovce (Arachnida), viacnôžky (Myriapoda), kôrovce (Crustacea) 

a hmyz (Insecta) (Naudin, 1996).  

 

Oddelenie: Amandibulata (bezhryzadlovce) 

 

Sú článkonožce, ktoré nemajú v ústnej dutine hryzadlá pre príjem potravy. Majú len 2 

páry hlavových príveskov: chelicery a pedipalpy, recentné druhy nemajú nikdy tykadlá 

(Schlarmannová a kol., 2003).   

 

Podkmeň: Chelicerata (klepietkavce)  

 

Je podkmeň bezhryzadlových článkonožcov. Sú to suchozemské článkonožce, len 2 

starobylé skupiny sú morské. Hlava vždy zrastá s hruďou na hlavohruď (cephalothorax). V 

hlavovej časti sú len dva páry modifikovaných končatín – chelicery a pedipalpy, ktoré 

bývajú často mohutne vyvinuté. Hrudná časť má 4 páry primárne kráčavých nôh, len veľmi 

zriedka (u málo početnej starobylej podivnej morskej triedy Pantopoda) ich môže byť viac 

párov (Franc, 2008). 

Takmer všetky klepietkavce sú dravé. Ústne ústroje im však neumožňujú korisť 

rozhrýzť, preto do nej vstrekujú tráviace tekutiny, ktoré rozložia jej tkanivá. Potom 

vysávajú natrávenú potravu. Klepietkavce majú neobyčajne rozmanité stratégie, ktorými 

získavajú korisť (Bellman, 2008).     

 

Trieda: Arachnida (pavúkovce)  

 

Predstavujú druhovo najpočetnejšiu triedu klepietkavcov žijúcich častejšie na súši, než 

vo vode. Majú stály počet končatín: chelicery, pedipalpy a štyri páry kráčavých končatín. 
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Bruško (abdomen) nikdy nenesie skutočné končatiny. Ontogenetický vývin je priamy. 

V spôsoboch výživy prevláda predácia (Rosypal, 2003).  

Od iných tried článkonožcov sa pavúkovce odlišujú párom kliešťovitých klepietok 

(chelicery), ktoré sa nachádzajú pred ústnym otvorom. Iným veľmi dôležitým znakom je 

to, že nikdy nemajú tykadlá (Benediková, 2003).  

Sú to primárne suchozemské živočíchy s telom pôvodne deleným na hlavohruď 

a bruško. Pôvodne sa jedná o mäsožravé živočíchy s častým extrasomatickým trávením. 

Stavba tela rôznych pavúkovcov je dosť rozdielna. Trieda sa obyčajne delí na 5 radov 

(Franc, 2005): 

Ordo - rad: Scorpionida  - šťúry 

Ordo - rad: Pseudoscorpionidea  - šťúriky 

Ordo - rad: Opilionidea  - kosce 

Ordo - rad: Acarina - roztoče 

Ordo - rad: Araneida – pavúky 

 

Rad: Araneida (pavúky)   

Pavúky sa od ostatných pavúkovcov odlišujú svojím vzhľadom a schopnosťou 

produkovať vlákna. Typické pavúky majú osem očí a telo zložené z dvoch častí 

(hlavohruď a bruško). Všetky pavúky sú dravé a korisť usmrcujú v pichnutím jedu. 

Niektoré druhy lovia korisť do siete. Známych je okolo 40 000 druhov patriacich do 100 

čeľadí (Burnie, 2002). 

Medzi pavúky (Araneida), okrem vtáčkarov patrí aj veľké množstvo iných druhov 

z rôznych skupín. Napr. čeľaď bežníkovité (Thomisidae), skákavkovité (Salticidae), 

križiakovité (Araneidae), pokútnikovité (Agelenidae), sliedičovité (Lycosidae), 

snovačkovité (Theridiidae) a iné. Ďalej sem patria napr. tropické pavúky rodu Nephila, 

z Afriky blízke príbuzné pavúkom solifúgy (Solifugae) (Klátil, 1998).  

Podrad: Theraphosomorpha (štvorpľúcne) 

Primitívna skupina pavúkov, ktoré žijú v (sub)trópoch, zasahuje však niekoľkými 

druhmi i do mierneho pásma. Majú mohutné chelicery s jedovou ž1azou v bazálnom 

článku, apikálne články sa zatvárajú v dvoch skoro paralelných vertikálnych rovinách 

(ortognátne chelicery). Pľúcne dutinky sú v dvoch pároch – štvorpľúcne (Franc, 2005). 

Podrad: Mygalomorphae  

Primitívne pavúky z podradu štvorpľúcnych pavúkov sú známe svojimi klamlivými 

jedovatými uhryznutiami. Austrália má 13 % zastúpenie týchto primitívnych pavúkov, 
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zatiaľ čo v Európe sa nachádzajú 2 druhy. Okrem vtáčkarov sem patrí veľmi nebezpečný 

Atrax robustus zo Sydney alebo aj Missulena occatoria nazývaný aj „myší pavúk“. 

Rodové línie týchto pavúkov sú staršie viac ako 360 mil. rokov (Ed Nieuwenhuys, 2009). 

Medzi najväčšie pavúky sveta zaraďujeme vtáčkare, najväčším z nich je Theraphosa 

blondi (Latreille, 1804). Tento pavúk môže dosahovať veľkosť až 10 cm v tele a v rozpätí 

nôh až neuveriteľných 28-30 cm s hmotnosťou 130 g. Mygalomorfné pavúky sú schopné 

dožívať sa vysokého veku až 25 rokov, niektoré z nich siete na chytanie koristi veľmi 

nevyužívajú, iné ich využívajú na stavbu svojho hniezda (Coddington & Levy, 1991). 

Nadčeľaď: Theraphosoidea  

Čeľaď: Theraphosidae 

Do tejto čeľade patria veľké často krát husto ochlpené pavúky, ktoré obývajú 

rovníkové, tropické a subtropické oblasti našej Zeme. Je známych približne 900 recentných 

druhov. Čeľaď zahŕňa 13 podčeľadí z ktorých najviac rodov zahŕňa podčeľaď 

Theraphosinae. Všetky druhy žijú v rovníkovom pásme, tropických a subtropických oblastí 

(obr. 7). 

Podčeľaď: Theraphosinae  

Rod: Acanthoscurria   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Rozšírenie vtáčkarov čeľade Theraphosidae vo svete 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribution.theraphosidae.1.png, 23.3. 2010). 
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2.5 Charakteristika rodu Acanthoscurria 

 

Staré názvy: Mygale (Koch, 1842); Scurria (Koch, 1842); Acanthopalpus (Ausserer, 

1871); Callyntropus (Ausserer, 1875). 

Zástupcovia rodu Acanthoscurria sa líšia od všetkých ostatných rodov z podčeľade 

Theraphosinae prítomnosťou subsférickej formy receptákula s fúzovanou  spermatékou u 

samíc. Vtáčkare majú niekoľko zväzkov stridulačných štetín na bočnom povrchu  

trochanteru pedipalpi a na trochanteru I. Samce majú  holenné (tibiálne) háky. Ďalším 

znakom je prítomnosť obranných chĺpkov typu I (Bagaturov, 2007). 

Rod Acanthoscurria (Ausserer, 1871) je rod mygalomorfných pavúkov z čeľade 

Theraphosidae. Doteraz popísaných druhov týchto vtáčkarov je presne 40. Prevažne veľké 

suchozemské druhy vtáčkarov, obývajúce dažďové pralesy a pampy Južnej Ameriky 

(Platnick, 2004). Celý rod Acanthoscurria zahŕňa jedovaté a agresívne pavúky. Každá 

manipulácia s nimi vyžaduje zvýšenú opatrnosť (Klátil, 1998). Pavúky tohto rodu sa 

vyskytujú na území Južnej Ameriky, hlavne v Brazílii, Bolívii, Argentíne, Uruguaji 

a Paraguaji. Identifikácia druhov rodu Acanthoscurria je ťažká, kvôli nedostatočnej 

taxonomickej revízii rodu. Len niekoľko málo druhov možno presne identifikovať. Okrem 

toho sa vie len málo o vnútrodruhových morfologických zmenách alebo špecifických 

geografických rozdeleniach výskytu jednotlivých druhov. Zbierky mygalomorfných 

pavúkov sú uložené v inštitúte Butantan. Vzorky, ktoré boli objavené sa podobajú 

vtáčkarovi Acanthoscurria chacoana (Brèthes,1909). V súčasnosti je tento vtáčkar známy 

z miest Bolívie, Argentíny a Paraguaju (Schiapelli & Gerschman de Pikelin, 1964). 

 

2.5.1 Druhy vtáčkarov rodu Acanthoscurria 

 

V súčasnosti je opísaných 40 druhov recentných vtáčkarov rodu Acanthoscurria 

(Ausserer, 1871). 

Rod: Acanthoscurria 

Acanthoscurria  (Ausserer, 1871) 

Acanthoscurria acuminata Schmidt & Tesmoingt, 2005 (Bolivia, Brazil)  

Acanthoscurria antillensis Pocock, 1903 (Lesser Antilles)  

Acanthoscurria atrox Vellard, 1924 (Brazil)  

Acanthoscurria aurita Piza, 1939 (Brazil)  
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Acanthoscurria bollei Schmidt, 2005 (Argentina, Uruguay)  

Acanthoscurria borealis Schmidt & Peters, 2005 (Guatemala)  

Acanthoscurria brocklehursti  F. O. P.-Cambridge, 1896 (Brazil)  

Acanthoscurria chacoana  Brèthes, 1909 (Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina)  

Acanthoscurria chiracantha  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria convexa  C. L. Koch, 1842 (Brazil)  

Acanthoscurria cordubensis  Thorell, 1894 (Argentina)  

Acanthoscurria cunhae  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria cursor  Chamberlin, 1917 (Brazil)  

Acanthoscurria ferina  Simon, 1892 (Peru, Bolivia, Brazil)  

Acanthoscurria fracta  Chamberlin, 1917 (Brazil)  

Acanthoscurria geniculata  C. L. Koch, 1841 (Brazil)  

Acanthoscurria gomesiana  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria guaxupe  Piza, 1972 (Brazil)  

Acanthoscurria hirsutissimasterni  Schmidt, 2007 (Argentina) 

Acanthoscurria insubtilis  Simon, 1892 (Bolivia)  

Acanthoscurria juruenicola  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria maga Simon, 1892 (South America)  

Acanthoscurria melanotheria  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria minor  Ausserer, 1871 (Guyana)  

Acanthoscurria musculosa  Mello-Leitao, 1923 (Bolivia)  

Acanthoscurria natalensis  Chamberlin, 1917 (Brazil)  

Acanthoscurria parahybana  Mello-Leitão, 1926 (Brazil)  

Acanthoscurria paulensis  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria pugnax  Vellard, 1924 (Brazil)  

Acanthoscurria rhodothele  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria rondoniae  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria simoensi  Vol, 2000 (French Guiana) 

Acanthoscurria sternalis  Pocock, 1903 (Bolivia, Paraguay, Argentina)  

Acanthoscurria suina  Pocock, 1903 (Argentina, Uruguay)  

Acanthoscurria tarda  Pocock, 1903 (Brazil)  

Acanthoscurria theraphosoides  Doleschall, 1871 (Brazil)  

Acanthoscurria transamazonica  Piza, 1972 (Brazil)  

Acanthoscurria urens  Vellard, 1924 (Brazil)  
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Acanthoscurria violacea  Mello-Leitão, 1923 (Brazil)  

Acanthoscurria xinguensis  Timotheo, 1960 (Brazil) 

 

2.6 Charakteristika vybraných druhov vtáčkarov rodu  
             Acanthoscurria 

 
 
Charakteristika je zameraná na druhy teraz už bežne chované a svojím spôsobom 

zaujímavé. Ďalej v metodike je užšia špecializácia len konkrétne na druh Acanthoscurria 

geniculata.  

 

2.6.1 Acanthoscurria antillensis  (Pocock, 1903)  

 

Charakteristika: Ide o stredne veľký, hrabavý druh vtáčkara s dĺžkou tela približne 5-6 

cm (Obr. 8). Sfarbenie je olivovohnedé s niekoľkými bledými škvrnami, na karapaxe. Na 

končatinách sa nachádzajú nevýrazné pozdĺžne prúžky a i viac menej dobre viditeľné 

priečne ryhy na konci končatín. Ochlpenie kráčavých nôh je sivobiele, nie veľmi dlhé 

(Peters, 2000). 

Pôvod: Pochádza z oblastí okolo Malých Antíl, ktoré sa nachádzajú v Karibskom 

mori, presnejšie miesta výskytu sú Malé Antily, Martinik, Svätá Lucia a Svätý Vincent. 

Žije v lesoch, kde si hĺbi nory (Peters, 2000). 

Na ostrovoch s výskytom tohto druhu sa vzdušná vlhkosť pohybuje od 70 do 90 % 

s teplotou 27 °C. Tento druh bol popísaný pánom Pocockom v roku 1903 na základe 

samičky. Udaná veľkosť bola 5,5 cm v tele (Peters, 2000). 

Podmienky chovu: Teplota 24 – 28 stupňov. V noci môže poklesnúť na 22 stupňov. 

Vlhkosť 70 – 80 %. Terárium pre stredné zemné druhy, ľahko zariadené - úkryt, napájačka. 

Substrát zmes rašeliny a lignocelu výška 5 – 6 cm. Substrát vyžaduje o čosi vlhší (Sceptic, 

2005). 

Zvláštnosti: V zajatí sa dobre rozmnožuje a v kokóne býva okolo 300-400 mláďat. 

Pred zvliekaním je pavúk svetlejší, po zvliekaní takmer čierny (Klátil, 1998). 
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Obr. 8 Acanthoscurria antillensis  - subadultný samec (Kántor, 2010). 

 

 

2.6.2 Acanthoscurria atrox  (Vellard, 1924) 

 

Charakteristika: Stredne veľký, veľmi agresívny druh dosahujúci veľkosť až 10 cm 

v tele (Obr. 9). Sfarbenie pavúka je tmavo-hnedé až čierne s červenkasto oranžovými 

chĺpkami (krátkymi) na končatinách, (dlhšími) na brušku (abdomen). Vtáčkar rastie dosť 

pomaly. Pokiaľ nemá vhodné podmienky, intervaly medzi zvlekmi sa predlžujú. Patrí 

medzi agresívnejšie pavúky, ktoré útočia predovšetkým chelicerami (Peters, 2000). 

Pôvod: Pochádza z oblasti Mato-Grosso z Južnej Brazílie. Žije v norách, ktoré si 

vtáčkar sám vyhrabáva v oblastiach strmších pámp dažďových lesov (Peters, 2000). 

Podmienky chovu: Jedná sa o dosť zriedkavý druh v chovoch. Vlhkosť pri ktorej tento 

pavúk žije sa pohybuje od 60-80 % a teplota 25 °C (Peters, 2000).  

Zvláštnosti: Chelicery vtáčkara v dospelosti presahujú 1 cm. Patrí medzi najväčších 

zástupcov rodu. (Klátil, 1998). 

Jeho jed usmrtí 30 myší s váhou 20g/myš. Zaostáva za vtáčkarom Acanthoscurria 

musculosa, ktorého jed stačí na usmrtenie 32 myší (Kůrka, Pfleger, 1984). 
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 Obr. 9 Acanthoscurria atrox  - semiadultná samica (Kántor, 2010). 

 
 
 

2.6.3 Acanthoscurria ferina  (Simon, 1892)  

 

Charakteristika: Ide o celkom pokojné vtáčkare čo je protikladom s ostatnými druhmi 

tohto rodu (Obr. 10). Zaobchádzanie s týmto druhom je ľahšie a bezproblémové. Vtáčkare 

sú skôr bojazlivé ako útočné. Obdobie sucha znášajú zle. V tomto období nevšímavo, 

pasívne ostávajú v úkrytoch, ktoré prevzali iným živočíchom (Peters, 2000). 

Pôvod: Vtáčkar pochádza z oblasti Amazonky. Oblasť rozšírenia sa rozprestiera 

omnoho ďalej, až do Peru, Bolívie, Brazílie a zasahuje i do Kolumbie. Z Peru pochádza 

i viac druhov vtáčkarov rodu Acanthoscurria. Acanthoscurria ferina uprednostňuje 

tropický dažďový prales. Čím vlhšia pôda, tým lepšie pre tento druh (Peters, 2000). 

Zvláštnosti: Bola opísaná v roku 1892 pánom Simonom. Pritom sa jednalo o jediný 

samčí exemplár tohto druhu. Aj Mello-Leitao, známy brazílsky arachnológ 20. rokov 

minulého storočia, zverejnil v roku 1923 prácu o samčekovi tohto druhu. Exemplár 

pochádzal z oblasti Amazonky (Peters, 2000). 
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Obr. 10 Acanthoscurria ferina (http://www.blattodea.net/showthread.php?t=815, 4.2.2010) 
 

 
2.6.4 Acanthoscurria geniculata (C.L. Koch, 1841)  

 

Charakteristika: Vtáčkar dosahuje veľkosť 7 - 9 cm v tele a je celý výrazne sfarbený. 

Základné sfarbenie je čierno - biele pruhované, pavúka často krát prezývajú pruhovaná 

zebra, alebo biela smithi. Bruško (abdomen) je čierne s dlhšími červenými chĺpkami. 

Karapax čierno - hnedý. Končatiny bielo - čierno pásikované. Pavúk je často dosť 

agresívny, bráni sa uvoľňovaním obranných chĺpkov z bruška (abdomen). Všetko čo pavúk 

dokáže premôcť zožerie. Radí sa medzi extrémne žravé druhy. Je Najrozšírenejším druhom 

chovaným v zajatí (Peters, 2000). 

Pôvod: Acanthoscurria geniculata (Obr. 12) je v prírode veľmi rozšírený v oblastiach 

Brazílie, Paraguaju, Bolívie a Argentíny. Obýva vlhké dažďové pralesy (Peters, 2000). 

Podmienky chovu: Chov je možný v teráriu v rozmeroch 40x20x30 cm, so substrátom 

s mierne vlhkou rašelinou, či lignocelom. Teplotu udržujeme od 25 do 28 °C a vlhkosť 70 - 

80 %. Vhodné je ponechať jeden kút terária suchý (Kovařík, 2006). 

Zvláštnosti: Ak sa pavúk cíti ohrozený dokáže stridulovať (trenie chelicer o seba a 

vydávanie syčavého zvuku). Túto schopnosť majú niektoré africké pavúky rodu 

Ceratogyrus a Citharischius a zástupcovia rodu Chylobrachys z Indie. Disponuje veľkým 
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množstvom jedu. Z jedného odberu bolo totiž získaných až 8,9 mg suchého jedu. Týmto 

množstvom je možné zabiť 60 myší. Avšak pre živočícha, ktorý váži viac ako 1 kg, už jed 

tak nebezpečný nie je. V kokóne môže mať samica až 1 200 mladých. Kokón vytvára už 

po 3 mesiacoch párenia. Mladšie samice majú len niečo cez 300 mláďat. Vývin trvá viac 

ako 2 roky, a závisí od teploty a množstva potravy (Kovařík, 2006).  

Rast a vývin: Samice tohto druhu môžu mať až 1200 mláďat. Počet mláďat závisí od 

veľkosti samice, vykŕmenia, zdravotného stavu, teploty, vlhkosti. Vajíčka sú uložené do 

kokóna guľatého tvaru s priemerom niekoľkých cm. Samica kokón stráži a stará sa oň, až 

kým sa nevyliahnu mláďatá, ktoré opúšťajú kokón ako jednozvlekové juvenilné pavúky. 

Vo vnútri kokóna sa pavúky vyvíjajú v dvoch larválnych štádiách N1 a N2.  

Štádium N1 (nymfy I), pri ktorom sa z vajíčok začínajú vyvíjať pavúky „prelarvy“ čo 

sú vajíčka s krátkou hlavohruďou a krátkymi nepoužiteľnými nožičkami. Po zvliekaní sa 

prelarvy menia na N2 (nymfy II), ktoré už majú tvar pavúka, ale stále sú svetlé a bruško 

slúži ako vyživovací žĺtkový vak. Až ďalším zvlekom sa menia na „normálne pavúky“, 

ktoré začínajú loviť. Dovtedy potravu neprijímajú (Kovařík, 2006). 

Larvy N2 žijú spolu a snažia sa zhlukovať, v tomto štádiu sú bezbranné, nedokážu 

loviť (Obr. 11). V bežných podmienkach sa v tomto štádiu zdržiavajú v kokóne pod 

ochrannou samice. Až jednozvlekové pavúky opúšťajú kokón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11 Nymfy II druhu Acanthoscurria geniculata (Šesták, 2009). 
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Obr. 12 Acanthoscurria geniculata  - adultná samica (Kántor, 2010). 
 

 

2.6.5 Acanthoscurria chacoana (Brèthes, 1909)  

 

Charakteristika: Základné sfarbenie vtáčkara je  čiernohnedé (Obr. 13), na brušku 

pokryté červenými chĺpkami. Chĺpky na ostatnej časti tela skôr do oranžovo ružova. 

Vertikálne pásiky na nohách nie až tak dobre viditeľné. Veľkosť tohto druhu sa pohybuje 

od 6 – 7 cm v tele a 16 – 18 cm s nohami. Jedná sa o toxicky významný druh. Ide o 

agresívnejšieho pavúka, ktorý pri vyrušení neváha vykopávať obranné chĺpky, postaviť sa 

do obranného postoju. Útočí aj bez varovných signálov (Sceptic, 2005). 

Pôvod: Lokalita výskytu tohto druhu je pomerne veľká a zahŕňa veľa lokalít Južnej 

Ameriky - Brazília, Argentína, Uruguaj, Paraguaj a Bolívia. Práve, kvôli širokej distribúcii 

tohto druhu, vzniklo väčšie množstvo taxomonických odlišností (Schiapelli & Gerschman 

de Pikelin, 1964). 

Meno dostal podľa miesta výskytu v Argentíne – Gran Chaco (Sceptic, 2005). 

Podmienky chovu: Teplota 24 – 28 stupňov. V noci môže poklesnúť na 22 stupňov. 

Vlhkosť 70 – 80 %. Terárium pre stredné zemné druhy ľahko zariadené - úkryt, napájačka. 

Substrát - zmes rašeliny a lignocelu ,výška 5 – 6 cm (Sceptic, 2005). 
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Zvláštnosti: Pri morfológii bulbusu a spermatéky sa zistilo, že môžu vykazovať 

vysokú variabilitu, a to nielen medzi pár jedincami, ale aj medzi populáciami. Pri samcoch 

sa zistilo, že ich bulbus má krátky, tenký embolus s veľmi dlhým úzkym nižšie položeným 

(keel). Samice majú jednoliatu spermatéku, ktorá je typicky dlhšia ako širšia a jej 

terminálne receptákulá sú tesne vedľa seba. Geografické rozšírenie vtáčkara siaha až do 

Brazílie cez oblasť „Pantanal Matogrosso“.  Druh Acanthoscurria altmanni (Smith, 2003) 

je považovaný za mladšie synonymum druhu Acanthoscurria chacoana (Schiapelli & 

Gerschman de Pikelin, 1964) (Bertani, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 13 Acanthoscurria chacoana  - semiadultná samica (Kántor, 2010). 

 
 
 

2.6.6 Acanthoscurria musculosa (Mello-Leitao, 1923) 

 

Charakteristika: Nejedná sa o žiadneho veľkého vtáčkara. Bežná veľkosť tohto druhu 

je 5 – 6 cm v tele v rozpätí nôh 14 cm (Obr. 14). Základné sfarbenie je čiernohnedé. 

Povrch tela je pokrytý červenkastými chĺpkami. Od patelly smerom k tarzusu sú nohy o 

čosi svetlejšie. Vertikálne pásiky na nohách sú do ružova, dobre viditeľné (Sceptic, 2005). 

Pôvod: Vyskytuje sa vo vlhkých a teplých oblastiach južného Paraguaja, no oblasť jej 

výskytu siaha až do Argentíny a Brazílie. Tento druh je veľmi agresívny (Sceptic, 2005). 
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Podmienky chovu: Teplota 24 – 27 stupňov. V noci môže poklesnúť na 21 stupňov. 

Vlhkosť 70 – 80 percentná. Terárium pre stredná zemné druhy ľahko zariadené - úkryt, 

napájačka. Substrát - zmes rašeliny a lignocelu, výška 4 – 5 cm (Sceptic, 2005). 

Zvláštnosti: Acanthoscurria musculosa si hĺbi hlboké a dlhé nory, ide teda o hrabavý 

druh. Má najsilnejší jed alebo prinajmenšom jeden z najsilnejších jedov zo všetkých 

juhoamerických vtáčkarov. Samica vytvára kokón v októbri a novembri. Vývin vajíčok 

trvá 55 až 65 dní. Kokón opúšťa 500 až 800 drobných pavúčikov. Pri intenzívnej 

starostlivosti dosiahnu mláďatá dospelosť do 2 rokov, čo ale nezodpovedá prirodzenému 

vývinu (Peters, 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 Acanthoscurria musculosa  - juvenilná samica (Kántor, 2010). 
 
 

 
2.6.7 Acanthoscurria natalensis, (Chamberlin, 1917)  

 

Charakteristika: Sfarbenie karapaxu, sternumu, nôh, pedipálp a chelicer sa javí ako 

svetlo gaštanový. Pavúk má okolo hlavohrudného štítu (karapax) a hrudného štítu 

(sternum) hustú spleť zamatovo hnedých chĺpkov. Ochlpenie na končatinách je podobné, 

ale vo veľkom množstve sa nachádzajú šedé chlpy, ktoré prevládajú najmä na spodnej 

strane stehna (femur), a v spojeniach jednotlivých častí končatiny sa nachádzajú v úzkych 

pásikom smotanovo zafarbené chĺpky. Ochlpenie nôh výrazné, s rezavo hnedými chlpmi. 

Bruško (abdomen) veľmi husto ochlpené, tmavo sfarbené, s dlhšími hnedými chlpmi. 
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Predné oči na očnom hrbolčeku sú slabo zakrivené. Stredné oči obliehajú zozadu predné 

oči a bočné oči sa nachádzajú šikmo pod prednými očami. Oči na očnom hrbolčeku sú 

elipsovité. Zadné bočné oči sú pomerne rovnako veľké ako predné bočné oči. Štetinky na 

spodnej pere (labium) a enditoch sú charakteristicky usporiadané. Veľkosť opisovanej 

samice (48 mm v tele). Hlavohruď dĺžka 19,25 mm, šírka 16,2 mm (Chamberlin, 1917).  

Pôvod: Miesto výskytu vtáčkara je tropický dažďový prales na východnom pobreží 

Brazílie (oblasť Natal). Tu sú chránené bujnou vegetáciou a vyhľadávajú nie príliš hlboké 

nory, ktoré môžu byť i pri koreňoch stromov. Uspokoja sa aj s prehĺbenými dutinami pod 

spadnutými stromami alebo medzi koreňmi. V tieňoch, ktoré tento prales ponúka čakajú 

a striehnu na koriť i vo dne pri vstupoch do svojich obydlí (Peters, 2000). 

Zvláštnosti: Acanthoscurria natalensis (Obr. 15) tiež patrí medzi agresívne druhy 

vtáčkarov. V roku 1917 bola podľa jedinej samičky popísaná Chamberlinom. Exemplár 

mal dĺžku 48 mm (Chamberlin, 1917). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 15 Acanthoscurria natalensis  - subadultný samec (Kántor, 2010). 
 
 

2.6.8 Acanthoscurria suina  (Pocock, 1903)  

 

Charakteristika: Patrí medzi najmenšie druhy rodu Acanthoscurria s dĺžkou tela cca 4 

cm (Obr. 16). Základné sfarbenie hnedé, femur je trochu výraznejšie tmavší. Vertikálne 
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pásiky na nohách výrazne oranžové. Chĺpky po celom tele slabo oranžovo ružové. Jedná sa 

o toxicky významný druh. Pri vyrušení neváha vykopávať obranné chĺpky, postaviť sa do 

obranného postoju. Útočí aj bez varovných signálov. Niekedy môže obrátiť abdomen a 

vystreliť výkaly smerom na útočníka. U Acanthoscurria suina sa jedná o zvlášť veľké 

obranné chĺpky, ktoré môžu spôsobovať väčšie problémy ako u ostatných druhoch 

(Sceptic, 2005). 

Pôvod: Obýva územia s miernymi klimatickými podmienkami na úplnom juhu 

Brazílie a severu Uruguaju (teploty 25 – 27 °C, vlhkosť 75 – 80 %). Vtáčkar uprednostňuje 

rozsiahle stepi a savany s minimálnym krovinatým porastom. Na týchto územiach 

obývaných vtáčkarom Acanthoscurria suina nie sú také extrémne teploty, skôr teploty 

podobné nášmu miernemu podnebiu. (Peters, 2000). 

Podmienky chovu: Teplota 25 – 27 stupňov. Vlhkosť 75 – 80 %. Terárium pre stredné 

zemné druhy ľahko zariadené (Sceptic, 2005). 

Zvláštnosti: Tento druh, ako i väčšina druhov pavúkov rodu Acanthoscurria je 

pomerne agresívny. Pocock tento druh opísal podľa jednej samičky v roku 1903. Popísaný 

exemplár pochádzal z Uruguaja (Peters, 2000). 

Vo voľnej prírode sa pári hlavne v krátkom časovom období na jar marec, apríl  kvôli 

pre nich vyhovujúcim nízkym atmosférickým tlakom. V tomto období môžeme nájsť 

veľký počet samcov na miestach výskytu Acanthoscurria suina. Na rovnakom mieste 

s výskytom Acanthoscurria suina žije aj vtáčkar Eupalaestrus weijenberghi (Sceptic, 

2005). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16 Acanthoscurria suina (http://www.spidy.goliathus.com/acanthoscurria-suina- 
id224.html, 4.2. 2010). 
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3. Metodika a materiál 

 

Cieľom experimentálnej časti práce bolo pozorovanie rastu vtáčkarov Acanthoscurria 

geniculata, ich vývin, etologické zmeny, farebné zmeny počas rastu, samotný rast, 

prijímanie potravy, vplyv teploty na rast vtáčkarov. Výskum sa začal realizovať od 24. 

apríla roku 2009, kedy boli prvýkrát malé jednozvlekové pavúčiky vložené do plastových 

krabičiek. Dnes majú za sebou vtáčkare 7-8 zvliekaní. Výskum je realizovaný na 108 

jedincoch, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín po 54 jedincov. Každý jedinec sa nachádza 

osobitne v plastovej 250 ml krabičke od prvého zvleku svojho života. Všetky pavúky 

pochádzajú od jednej matky z toho istého kokóna. Dve skupiny vtáčkarov Acanthoscurria 

geniculata sú rozdelené do dvoch samostatných boxov.  

Prvý box je vyhrievaný výhrevným káblom napojeným na termostat RT2, ktorý slúži 

na reguláciu teploty. V boxe sa udržiava teplota v rozmedzí 29-31,5 °C. Teplotu v boxe 

presne ukazuje digitálny teplomer. Box je polystyrénový, aby sa lepšie zadržiavala teplota. 

Vtáčkare sú v boxe poukladané nasledovne: 6 plastových krabičiek na sebe po 9 radov. 

Druhý box je plastový a nie je vyhrievaný. Teplota tu kolíše podľa teploty okolia. 

Priemerná hodnota teploty pre tento box je 24,6 °C za celé obdobie výskumu. Pavúky sú 

poukladané v boxe do 3 radov po 18 jedincov.  

Pomôcky na realizáciu výskumu: 2 boxy (polystyrénový, plastový) (Obr. 17, 20), 

výhrevný kábel (Obr. 19), termostat RT2 (Obr. 18), plastové krabičky (Obr. 21), 

rozprašovač, pinzeta, fotoaparát, potrava (len svrčky Acheta domestica, rôzne veľkosti). 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Polystyrénový (teplý) box (Kántor, 2010). 
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   Obr.18 Termostat RT2 (Kántor, 2010).                 Obr.19 Výhrevný kábel (Kántor, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.20 Box nevyhrievaný (studený), umelohmotný (Kántor, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.21 Plastová krabička 250 ml s pavúkom (Kántor, 2010). 
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4. Výsledky práce 

 

     4.1 Vonkajšie podmienky chovu jedincov Acanthoscurria geniculata 

 

V období realizácie experimentu, od  28. 4. 2009 do 15. 4.2010, prebehla kontrola 

sledovaných vtáčkarov 36 - krát. Za toto obdobie jedince vo vyhrievanom boxe (box 1) 

boli kŕmené 30 - krát a jedince v nevyhrievanom boxe (box 2) 24 – krát (Obr. 22). 

Vlhčenie jednotlivých boxov za sledované obdobie bolo nasledovné: vyhrievaný box 25 - 

krát, studený box 13 – krát (Obr. 23). Z toho vyplýva, že vlhkosť sa lepšie udržuje pri 

vtáčkaroch chovaných pri bežných podmienkach.  

Obr. 22 Percentuálne vyjadrenie počtu kŕmení v jednotlivých boxoch v období 28. 4. 2009  

              - 15. 4.2010 

Obr. 23 Percentuálne vyjadrenie počtu vlhčení v jednotlivých boxoch v období 28. 4. 2009  

             - 15. 4.2010 

56%

44%

vyhrievaný box

studený box

66%

34%

vyhrievaný box

studený box
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Pri vlhčení za obdobie od 28.4. 2009 do 15.4. 2010. je pomer 66 % : 34 %, z čoho 

vyplýva, že vo vyhrievanom boxe sa rýchlejšie odparuje voda, čím sa znižuje vlhkosť a je 

nutné častejšie vlhčenie. Toto má veľký dopad na rast vtáčkarov a ich veľkosť.  

Priemerné teploty v jednotlivých boxoch majú nasledovné hodnoty (Obr. 24):  

Box 1 -  priemerná teplota vyhrievaného boxu za obdobie od 28.4. 2009 do 15.4. 2010 bola  

             31,13235 °C. 

Box 2 - priemerná teplota studeného boxu za obdobie od 28.4. 2009 do 15.4. 2010 bola  

              24,63529 °C. 

Rozdiel medzi teplotami bol 6,497059  °C. 

 
 

Obr. 24 Priemerné teploty v jednotlivých boxoch v období 28. 4. 2009 - 15. 4.2010 
 

 
      4.2 Pozorovanie Acanthoscurria geniculata 

 

Rozdiely vo veľkosti pavúkov z rôznych prostredí sú badateľné v neskorších 

zvlekoch, kde môžeme porovnávať sfarbenie, hrúbku končatín, veľkosť bruška, etologické 

prejavy. Pokiaľ sú vtáčkare nevyfarbené a dostatočne malé, snažia sa skrývať a len 

minimálne používajú obranné chĺpky. Po dosiahnutí určitého zvleku sa stávajú dostatočne 

veľké nato, aby využívali obranné chĺpky na zastrašenie nepriateľa, napr. malý 

dvojzvlekový pavúk sa dá skôr na útek, ako by sa mal brániť takmer bezvýznamne 
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veľkými obrannými chĺpkami. Naopak osemzvlekový jedinec je už natoľko veľký, že 

svoje obranné mechanizmy využíva i na väčšie živočíchy, ktoré pavúka vyrušili. 

Pri love pavúky útočia prevažne na hlavovú časť koristi (Obr.25). Platí to, ak je korisť 

rovnako veľká ako predátor, alebo ak je korisť troška prerastenejšia ako predátor. Neplatí 

to ak je korisť menšia ako predátor, a tiež pri nadmerne veľkej koristi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 25 Útok vtáčkara na hlavovú časť koristi (Kántor, 2010). 
 
 

Rozdiely v sfarbení vtáčkarov sa každým zvlekom menia. Mladé jedince od 1. do 4. 

zvleku sú nevýrazne sfarbené, väčšinou monotónne. Charakteristickou črtou mláďat 

amerických vtáčkarov, a teda aj Acanthoscurria geniculata je čierny fliačik na brušku, 

ktorý nesie obranné chĺpky. Tento fliačik je viditeľný od prvého zvleku života a majú ho 

iba vtáčkare pochádzajúce z Ameriky. Ďalšími zvlekmi sa postupne sfarbujú chĺpky na 

končatinách a brušku, karapax mení sfarbenie a čierny fliačik na brušku postupne splýva 

s farbou bruška (dospelým jedincom sa čierny fliačik nedá odlíšiť od celého sfarbenia 

bruška). Vo vývine vtáčkarov existuje prechodný zvlek, t.j. zvlek, po ktorom nadobudnú 

vtáčkare sfarbenie dospelého jedinca. U vtáčkara Acanthoscurria geniculata ho 

predstavuje prechod zo 6. do 7. zvleku.  Porovnanie sfarbenia na dvojzvlekovom 

a osemzvlekovom jedincovi sú na Obr. 26 - 27.  
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Obr. 26 „Nevyfarbený“ dvojzvlekový vtáčkar druhu Acanthoscurria geniculata (Kántor, 

2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 27 „Vyfarbený“ osemzvlekový vtáčkar druhu Acanthoscurria geniculata (Kántor, 

2010). 
 

 

Postupom času, sú badateľné rozdiely vo veľkosti vtáčkarov z rôznych teplotných 

prostredí. Skupina vtáčkarov, chovaná pri bežnej teplote, má menšie nároky na potravu 
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a vlhčenie. Ich metabolizmus je pomalší, avšak nárasty po zvleku väčšie. Skupina chovaná 

pri stálej teplote od 29 do 31 °C má väčšie nároky na potravu, a je potrebné častejšie až 

dvojnásobné vlhčenie z dôvodu rýchleho vysychania substrátu. Ich metabolizmus sa 

vyššou teplotou zrýchli, avšak nárasty medzi zvlekmi sú vo vyšších zvlekoch menšie. Je 

zaujímavé, že za pozorované obdobie sa nevyskytlo úmrtie žiadneho jedinca. 

Porovnanie veľkosti jedincov vyhrievaného boxu (boxu 1) a nevyhrievaného boxu 

(boxu 2) je na Obr. 28. Veľkosť sedemzvlekového jedinca (box 2) je 2,5 cm v tele a 5,5 cm 

s končatinami. Osemzvlekový jedinec je len o niečo väčší 2,7 cm v tele a 5,7 cm v nohách.  

Obr. 28 Vľavo sedemzvlekový jedinec z boxu studeného, vpravo osemzvlekový jedinec 

z boxu vyhrievaného (Kántor, 2010). 

 
 

Pavúky, ktoré boli chované v studenom boxe, boli priemerne kŕmené (24 krát) 

a vlhčené menej (15 krát) ako pavúky v boxe vyhrievanom (30 krát) a vlhčené (25 krát) za 

pozorované obdobie. Z tohto vyplýva, že pavúky chované pri nižšej teplote ktorá kolísala 

od 21,3 do 27,2 °C, menej skonzumujú, menej sa vyparuje voda z pôdy (rašelina), čím sa 

udržujú vhodnejšie podmienky pre chov. Intervaly medzi zvlekmi sú však dlhšie, ale 

nárasty v tele pavúkov väčšie ako pri skupine vo vyhrievanom boxe. Pavúky vo 
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vyhrievanom boxe mali pri vysokej teplote, ktorá kolísala od 29,4 do 31,5 °C menej 

vhodné podmienky, čo sa prejavilo častejším kŕmením, vlhčením a pre rýchly 

metabolizmus menšími nárastmi medzi jednotlivými zvlekmi.  

Zvliekanie vtáčkarov prebieha pri priaznivých teplotných podmienkach, správnej 

vlhkosti a množstve potravy. Je riadené hormonálne. Pri menších jedincoch prebieha 

v mesačných intervaloch, pri odrastenejších jedincoch, raz za 2 – 3 mesiace a pri dospelých 

jedincoch raz až dva krát za rok. Veľkú úlohu pri rýchlosti zvliekania vtáčkarov hrá už 

spomínaná teplota. Napr. skupine vtáčkarov z vyhrievaného boxu trval prechod z 1. do 2. 

zvleku 37 dní. Vtáčkarom z boxu studeného trval tento prechod 50 dní. Rozdiel medzi 

prechodmi do zvlekov je 13 dní. Zvliekaním vtáčkare rastú, zbavujú sa parazitov, menia 

sfarbenie, dorastajú im chýbajúce končatiny. Obdobie pred zvlekom sa dá zistiť tak, že 

pavúk má dostatočne veľké bruško, menej sa pohybuje, celé jeho telo je stmavnuté (Obr. 

29) a tesne pred zvlekom začína pliesť pavučinové lôžko na ktorom sa zvlieka. Pavúk je 

tesne po zvleku veľmi zraniteľný a má skoro priezračnú farbu kutikuly, ktorá ešte nie je 

chitinizovaná. V tomto období môžeme pozorovať na dennom svetle modrastý kontrast, 

ktorý predstavuje farbu hemolymfy vtáčkara (Obr. 30). Trvá niekoľko hodín až dní, kým 

sa dosiahne úplné stvrdnutie celého exoskeletu, aby mohol vtáčkar opäť loviť (Obr. 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 Acanthoscurria geniculata - 3 zv. niekoľko dní pred zvlekom (Kántor, 2009). 
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Obr. 30 Vtáčkar 4zvlekový tesne po zvleku, vedľa stará exuvia (Kántor, 2009). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 31 Vtáčkar štvorzvlekový. niekoľko dní po zvleku, schopný lovu (Kántor, 2009). 
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Záver 

 

Pozorovaním vtáčkarov sme zistili, že veľký vplyv na rast a zvliekanie mala 

predovšetkým teplota, vlhkosť prostredia a množstvo potravy. Výskumom, ktorý naďalej 

pokračuje sme zistili, že vhodnejšia teplota pre chov vtáčkara Acanthoscurria geniculata je 

24,63529 °C, čo predstavovalo priemernú teplotu v studenom boxe (box 2). Podľa 

literatúry je vhodná teplota pre chov tohto druhu od 25 do 28 °C (viď. Kapitola 2.6.4 

Acanthoscurria geniculata). Priemerná teplota v boxe vyhrievanom dosiahla hodnotu 

31,13235 °C. Táto teplota presahovala hodnotu maxima odporúčaného pri chove tohto 

druhu. Aj napriek presiahnutiu maximálnej hodnoty nebolo za pozorované obdobie od 

28.4. 2009 do 15.4. 2010 žiadne úmrtie vtáčkara v teplom/vyhrievanom boxe (box 1). Zo 

zapisovaných výsledkov nám vyšlo, že vtáčkare chované pri normálnej teplote okolia, 

spotrebujú menej krmiva, ako vtáčkare vo vyhrievanom boxe. Veľký rozdiel nám vyšiel vo 

vlhčení pôdy vtáčkarom. Viac bolo treba vlhčiť v boxe vyhrievanom (box 1) a menej 

v boxe studenom (box 2). Percentuálnym vyjadrením to bolo 66 : 34 % (box 1 : box 2). Vo 

výsledkoch práce bolo krátko popísané zvliekanie, z kŕmenia zaujímavý fakt útoku 

vtáčkarov na hlavovú časť koristi, farebné zmeny počas rastu a porovnanie veľkosti 

odrastených vtáčkarov medzi vyhrievaným a studeným boxom.  
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