Heterometrus swammerdami
-Är den nu största levande skorpionen, och den kan
uppnå en längd av 23 centimeter.
-Färgen är röd till röd-brun och skorpionen har två
kraftiga, rundade klor, vilket tyder på en lindrig giftighet,
ett stick kan jämföras med en getings stick.
-Skorpionen livnär sig på olika insekter, men med tanke
på storleken så kan den jaga mindre kräldjur och
gnagare.
-Oftast använd i filmer med anledning av sin stora
storlek, som sprider skräck hos tittarna.
Namn: Heterometrus swammerdami
Land: Utbredningsområde är i tropiska och subtropiska
sydöstra Asien, inklusive Kambodja, Laos, Thailand,
Vietnam, Indien, Sri Lanka, Nepal och Kina (Tibet).
Storlek: 23cm
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Pterinochilus murinus ingår i släktet Pterinochilus och
familjen fågelspindlar.
-Pterinochilus murinus, är en gammaldags tarantel som
först beskrevs 1897 av Reginald Innes Pocock. Denna
art finns på den afrikanska kontinenten, i Angola, samt
centrala, östra och södra Afrika. Det är medlem i
underfamiljen Harpactirinae, babian spiders.
-Bland de som håller tarantulor som husdjur är
Pterinochilus murinus känd som "OBT", vilket betyder
"orange babian tarantula" eller "orange bitey ting" och
också som "pterror", en ordspel på dess latinska
släktklassificering: Pterinochilus. Dessa smeknamn
refererar till en viss orange färgform som är uppskattad i
hobbyen för dess skönhet och
konfrontationspersonlighet. Det är också känt som
Mombasa gyllene starburst tarantula.
-Denna art är oerhört defensiv och bör, som för de flesta
gamla världstjärna, inte hållas. Även om det inte är
allvarligt är bitt av denna art extremt smärtsamt.
Dessutom är arten mer än villig att tillföra en sådan bit
innan den presenterar den typiska hotdisplayen.
Försiktighet vid hantering av denna art rekommenderas.
Namn: Pterinochilus murinus
Land: Utbredningsområde är den afrikanska
kontinenten, i Angola, samt centrala, östra och södra
Afrika
Storlek: 18-20cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

VARNING: AGGRESIV

Monocentropus balfouri är ett släkte av spindlar.
Monocentropus ingår i familjen fågelspindlar.
-Svårparade och tidigare var det väldigt svårt att få
ungarna att överleva, detta pga av att ungarna skiljdes
för tidigt från honan innan de kommit igång med att äta
självmant. Bortser man från detta tidigare problem så
verkar många uppfödare fått lyckade äggsäckar de
senaste åren. Äggsäcken hos denna art är annorlunda
och har formen av en hängmatta (likt en del andra
afrikanska arter) honan spinner fast äggsäcken i bohålan
och behöver inte vrida och vända på den likt de flesta
fågelspindlar.
-Monocentropus balfouri får inte så stora äggsäckar och
får därmed inte heller så stora kullar. De brukar få 30-50
stycken ungar.
-Intressant (förutom deras vackra utseende) är deras
moderliga relation till ungarna, Honan matar nämligen
dem. Vid utfodring tar honan bytet, stöter upp en vätska
vars enzymer bryter ner bytet. Honan spinner in bytet
och väntar sedan en stund på att det skall lösa upp sig.
Där efter släpper honan bytet i bohålan varpå alla
ungarna samlas och börjar äta, ungarna har stor aptit
och börjar äta redan som små nymfer. Vad som annars
är intressant är att nymferna ofta samlas vid honan, där
de sedan klättrar upp och klänger sig fast på undersidan
av henne och hänga kvar där vart hon än går.
Namn: Monocentropus balfouri
Land: Utbredningsområde är Socotra Island, ön ligger i
Indiska oceanen vid Afrikas horn, 35 mil söder om
Yemen
Storlek: 4-6 cm i kroppslängd, 13-15 cm i benspann.
Könsskillnader: Adulta honor är robusta med ljus
beige/gråblå carapace. Könsmogna hanar är klent
uppbyggda med spinkiga ben. Hanar är mer intensivt
mörk metallicblå med mörkblå carapace.
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Poecilotheria regalis är en art av arboreal tarantula
och finns i delar av Indien.
-Det vanliga namnet på denna spindel är indisk
prydnads trädspindel, eller helt enkelt indisk
prydnadsartikel. Det är en av de mest populära
arboreala tarantulorna för amatörsamlare. Deras
benspänning överstiger ibland 18 cm.
-De bor i träd och upplever enorma fluktuationer i både
temperatur och luftfuktighet året runt.
- Honor når en benhöjd mellan 6 "och 7", med män som
är något mindre. Honor kan leva upp till 20 år, medan
hanar ofta bara lever upp till 4 år.
Namn: Poecilotheria regalis
Land: Utbredningsområde är i Indien, vanligtvis mellan
östra och västra Ghats.
Storlek: 18cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Pelinobius muticus är ett monotypiskt släkte av
östafrikanska tarantulor som innehåller den enda arten,
Pelinobius muticus.
-Pelinobius muticus beskrevs först av Ferdinand Anton
Franz Karsch 1885 och finns i Tanzania och Kenya.
- King baboon spindeln är rostbrun till orange i färgen.
-De bor i buskmarkerna och gräsmarkerna i östra Afrika
och använder ofta vegetation som ett skyddande skydd
för sina hålor. De är en av de få tarantulorna som
använder stridulering som en viktig försvarsmekanism
förutom att uppfostra och slå. De producerar
striduleringsljudeffekten genom att gnugga lårbenen på
deras första och andra parpar.
-De är en långsamt växande art, men kan nå ett
benområde på upp till 20 centimeter.
-De gräver spindlar med tjocka bakben som används för
att gräva. De jagar vanligtvis skalbaggar, kackerlackor
och andra spindlar, och de kommer att sätta silke nära
ingången till dess hål för att upptäcka vibrationer av
förbipasserande rov.
-Inte lämpliga för nybörjare. De har mycket stark gift,
men ingen är känd för att vara dödlig för människor. En
bit från en mindre spindel kommer att orsaka skarp
smärta och lokal klåda i fem dagar.
Namn: Pelinobius muticus
Land: Utbredningsområde är i Tanzania och Kenya
Storlek: 20cm i benspann
Födda: Insekter, skalbaggar, kackerlackor och andra
spindlar

VARNING: AGGRESSIV-GIFTIG

Lasiodora parahybana är världens tredje största
spindle.
- Lasiodora parahybana, den brasilianska laxrosa
fågelätande taranteln, också enkelt känd som laxrosa
eller LP, är en tarantula från nordöstra Brasilien och
anses vara den tredje största taranteln i världen (bakom
Theraphosa blondi och Theraphosa apophysis; dock ,
den största spindeln när det gäller benspänn är den jätte
jägaren spindeln).
-Det upptäcktes och beskrivs 1917 av Cândido Firmino
de Mello-Leitão, [
- Den laxrosa fågelätaren kan uppnå en benstorlek på
upp till 27cm; särskilt hos män eftersom benen är längre
än kvinnornas. Men kvinnor kan väga mer än 100 gram.
Kvinnor är ofta skrymmande: de har en stor
kroppsstorlek jämfört med benen, medan män tenderar
att vara smala i kroppsstorlek. Äldre män kommer också
att ha korsben på det främre benparet; dessa kopplar
tillbaka en kvinnas tänder under parning.
Namn: Lasiodora parahybana
Land: Utbredningsområde är i Nordöstra Brasillien
Storlek: 27cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Tliltocatl albopilosum "Pure Nicaragua"

Psalmopoeus pulcher

- Tliltocatl albopilosus även känd som curlyhair tarantula.
Arternas ursprungliga sortiment är Nicaragua och Costa
Rica. -De är markbundna, opportunistiska gravande
spindlar.
Denna tarantula är täckt av långa borst som har en
karakteristisk lock för dem vilket ger dem ett unikt
utseende.
- Curlyhair tarantula är en knubbig spindel, täckt med
mörkbruna till svarta borst som börjar ljusa i färg under
en ung ålder och mörkna när taranteln åldras. Den har
en gyllene-brons glans på grund av längre guldborst
som täcker hela kroppen, som är särskilt tät på
bakbenen.
-Hanar lever dock kortare livstid endast 5 år i
fångenskap i motsats till kvinnor som enligt uppgift lever
upp till 20 år.
-Hanar är ofta en lättare bronsfärg än kvinnor.

- Typisk konstruktion för arboreala tarantulor: smal kropp
och starkt långsträckta ben. Den vuxna kvinnan är större
än den manliga, mer massiv.
-I vuxna exemplar finns dessutom krokar på det första
parbenen och lökarna på benen. Hannen har också
längre hårstrån på benen. Färgen på denna tarantel
förändras mycket när den växer upp.
-Ung: Ljusorange eller ljusbruna ben med svarta
spetsar. Brunt huvud, ibland svart, täckt med ljusa
hårstrån. En mörkgrön buk täckt också med ljusa
hårstrån.
-På buken, ett svagt synligt mönster som är typiskt för
Psalmopoeus - en lång vertikal linje som skärs längs
hela längden med kortare vertikala linjer, mörkare i färg.
-Ungdomar: Spindlar blir mörkare med åldern. De blir
bruna på benen och cephalothorax, de växer också
tätare med hår, cephalothorax får en gyllene, metallisk
"glans". Buken blir svart och mönstret på det blir
osynligt.

Namn: Tliltocatl albopilosum "Pure Nicaragua"
Land: Utbredningsområde är Nicaragua och Costa Rica
Storlek: 15 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Namn: Psalmopoeus pulcher
Land: Utbredningsområde är Panama
Storlek: 7cm/16cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Pterinopelma sazimai
“Brasilianska blå”
- Pterinopelma sazimai är en art av tarantula (familj
Theraphosidae).
-Det är känt som den brasilianska blå eller Sazimas
tarantel. Iriserande blått i färg, P. sazimai är infödd på en
ekologisk ö i Chapada Diamantina National Park i Bahia,
Brasilien.
- 2012 blev det den första brasilianska arten som
uppträdde på International Institute for Species
Exploration's Top 10 New Art list.
-Den specifika epitheten sazimai hedrar Ivan Sazima, en
brasiliansk zoolog som var den första som samlade
exempel på arten.
-Denna art är hotad på grund av förstörelsen av dess
livsmiljö och översamling för illegal handel med husdjur.
Namn: Pterinopelma sazimai
Land: Utbredningsområde är i Chapada Diamantina
National Park i Bahia, Brasilien
Storlek: 14- 16 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

UTROTNINGSHOTAD

Hapalopus Colombia big "Pumpkin patch"
- Överlägset en av de mest eftertraktade dvärgarterna,
den colombianska Pumpkin Patch-taranteln har definitivt
blivit en hobbyfavorit.
-De kommer till oss från Stillahavskusten i Colombia där
det finns två morfer av denna art som heter "Groot /
Large" och "Small / Klein".
De stora / stora arterna kommer att växa till att vara
cirka 3 till 4 tum medan de Small / Klein-arterna kommer
att växa till att vara cirka 2 till 2,5 tum långa.
-De älskar ett mer tropiskt klimat och är en ny världsart. Den genomsnittliga livslängden för dessa varierar också
med de flesta kvinnor som lever omkring 8 till 10 år
medan man har visat att män mognar inom 2 till 3 år.
Namn: Hapalopus Colombia big "Pumpkin patch"
Land: Utbredningsområde är Stillahavskusten i
Colombia
Storlek: 5 cm små – 10 cm stora i benspann
Födda: Insekter, bananflugor, små syrsor, små djur,

Caribena versicolor
-Caribena versicolor även känd som den Martinique
röda trädspindeln eller Martinique pinktoe är populär
som ett spindeldjur på grund av dess fina karaktär och
unika färg.
-Tidigare placerat i släktet Avicularia, är C. versicolor
född i Martinique i Karibiska havet.
-Spindlar av C. versicolor är ljusblå med ett svart
trädstammönster på buken.
-När de växer förlorar de gradvis sin blå färg. Halsen blir
grön, buken röd och benen blir gröna med rosa tarsi och
en täckning av lila hårstrån.
-Män är vanligtvis något mer färgade än kvinnor. Liksom
i de flesta tarantulaarter växer män inte så stora som
kvinnor, och deras bukar är mindre än hos kvinnor, även
i proportion till deras storlek.
Namn: Caribena versicolor
Land: Utbredningsområde är Martinique i Karibiska
havet
Storlek: 15 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur

Neoholothele incei gold
-Hona växer upp till 4-5 cm i kroppen, män upp till 2,52,5 cm.
- Många hobbyister har försökt hålla N. incei i små
grupper.
Namn: Neoholothele incei gold
Land: Utbredningsområde är Trinidad ligger utanför
Venezuelas kust
Storlek: 2,5 cm hanne, 5 cm hona i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

AGGRESSIV OCH LYNIG

Cyriopagopus sp hati hati
“Magika de hex”
- Cyriopagopus sp hati hati är väldigt populär som
Purple Earth Tiger och är en spektakulär gammal
tarantel med mörka lila nyanser längs kroppen.
-Denna tarantula har mörka, mångfärgade lårben och en
slående, mer ljusfärgad snäcka. Som spindlar bygger de
små häckborrar vid foten av träd och stenar.
- Purple Earth Tiger kanske inte ett idealiskt husdjur för
nybörjare.
-Dessa tarantulor är vanligtvis aggressiva till sin
natur,kommer de troligtvis att bita dig om de är hotade.
-Även om intensiteten i deras gift inte har bedömts ännu,
bedöms den vara hög till måttlig gift. Namn: Cyriopagopus sp hati hati
Land: Utbredningsområde är Sumatra och tropiska
områdena i Indionesien
Storlek: 15-17 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

AGGRESIVA – MÅTLIGT GIFTIG

Acanthoscurria geniculate
- Acanthoscurria geniculata eller "Vitknäad fågelspindel",
kommer ifrån Brasilien där den lever i Amazonas
regnskog.
-Den sparkar den brännhår.
-Det är en relativt snabbväxande art som kan nå
könsmognad redan efter 3 år.
-Arten beskrevs först av den tyska araknologen Carl
Ludwig Koch år 1841.
-”Acanthos” kommer ifrån det grekiska ordet acanthus
som betyder tagg. “curria” kommer ifrån latiska ordet
currere och betyder springa. Order “geniculata” kommer
från latinets ord genu (knä) och geniculum (litet knä).
Namnet betyder helt enkelt “Taggig springande (vit)knä”.
-När det sedan är dags för själva ömsningen gör de en
”säng” av spindelväv som de sedan lägger sig på rygg i,
för att sedan sparka av sig det gamla exoskelettet.
Namn: Acanthoscurria geniculata
Land: Utbredningsområde är Brasilien amazonas
regnskog.
Storlek: 18-22 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur

Tliltocatl vagans

Nhandu Chromatus

- Tliltocatl vagans (synonym Brachypelma vagans) är en
art av tarantula som är allmänt känd som den
mexikanska röda rumpen. Det sträcker sig främst i
Mexiko (inklusive Yucatán-halvön), men finns också i
Centralamerika.
-De är markbundna, gravande spindlar. Anledningen till
namnet red rump är på grund av dess distinkta röda
hårstrån på buken.
-Liksom de flesta tarantulor kommer de att äta allt de
kan överträffa, som vanligtvis är insekter, men små ödlor
och gnagare kan också konsumeras.
-De föredrar buskar livsmiljöer.
1996 upptäcktes Tliltocatl vagans i naturen i St. Lucie
County, Florida.
-Antal har minskat på grund av många T. vagans som
äter insekter förgiftad av bekämpningsmedel.

- Nhandu chromatus är en marklevande art ifrån
Brasilien.
-Den beskrevs första gången av Schmidt år 2004.
-Det engelska populärnamnet för arten är "Brazilian red
and white tarantula".
-Nhandu chromatus har svartvita linjer över benen,
gråvit carapace, samt roströda hårstrån över hela
abdomen.
-Det är en ganska aggressiv och defensiv art och hugger
mer än gärna om de blir trängda. De sparkar även
brännhår.

Namn: Tliltocatl vagans
Land: Utbredningsområde är Mexiko (inklusive Yucatánhalvön), men finns också i Centralamerika
Storlek: 15-17cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

AGGRESSIV _ SPARKAR
BRÄNNHÅR

Namn: Nhandu Chromatus
Land: Utbredningsområde är Brasilien och regnskogen
Storlek: 16-17 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

Psalmopoeus reduncus
- Tropisk spindel från Costa Ricas regnskogar.
Namn: Psalmopoeus reduncus
Land: Utbredningsområde är Costa Rica Sydamerika
Storlek: 13-15 cm i benspann
Födda: Insekter, små djur, gnagare, kräldjur

