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ABSTRACT

Brachypelma hamorii [Cambridge, 1897]) is a type of tarantula which natural biotopes can be found in Mexico. Tarantula has 
clearly visible sexual dimorphism. Adult females’ total body length is over 50 mm and males’ up to 75 mm. Mexican tarantulas 
are characterized by a long lifespan, although they grow very slowly and sexualy mature relatively late. Females can live up to 30 
years, but males typically live only 5 years. The lifespan of an animal determines the rate of moulting processes. The shorter life of 
males and reaching species-specific sizes result in frequent moulting processes. Longer female lifespan means slower growth and 
therefore less moulting during her life, because molting – is the process of shedding the old carapace (epidermis), thanks to which 
the animal grows. Like all arachnids, Brachypelma hamorii is an arthropod and must undergo a molting process as the exoskeleton 
cannot stretch, it must be replaced for the tarantula to grow. The purpose of the molting process is to renew the chitinous cuticle 
and replace the missing appendages. Moulting processes are regular and take place many times a year, depending on the tarantulas’ 
age. The spider can also regenerate lost appendages during moulting. As a result of the observations (September–April), the female 
tarantula bred in the insectarium moulted twice. It was observed that before moulting, the spider limited activities and did not eat. 
This behavior was most likely due to the need of energy saving. The spider moults by turning on its back and by moving its limbs, in 
this way it gets rid of the old skeleton. It is assumed that the frequency of moulting may be affected by the amount and type of food 
that has been consumed. All the moult, the epidermis shed after moulting is left at the moultig location.
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Wprowadzenie

Pajęczaki (Arachnida) to grupa bezkręgowców  
w randze gromady stawonogów z podtypu szczękoczuł-
kopodobnych i nadgromady szczękoczułkowców. Jest 
bardzo liczną jednostką taksonomiczną obejmującą oko-
ło 112 tysięcy opisanych gatunków. Cechy budowy ich 

ciała wyodrębniają dwie tagmy: prosomę i opistosomę 
lub dwie pseudotagmy gnatosomę i idiosomę. Ponadto 
ciało zaopatrzone jest w dwie pary przydatków i są to 
szczękoczułki i nogogłaszczki oraz 4 pary odnóży krocz-
nych (ryc. 1) (Żabka 2011). Rozwój poza zarodkowy ma 
charakter metamorfozy uwzględniający u form pasożyt-
niczych stadium larwalne – nimfę. Środowiskiem ich 
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życia są lądy lub wtórnie zamieszkałe przez nie środo-
wisko słodko- lub słonowodne (Jura 2005). Są drapież-
nikami, pasożytami lub saprobiontami. Wśród wielu ga-
tunków wyróżnia się formy jadowite co skutecznie chro-
ni je przed wrogiem lub umożliwia zdobycie pokarmu. 
Mają duże znaczenie w ekosystemach jako destruenci, 
w przyrodzie jako szkodniki upraw i pasiek a dla czło-
wieka jako pasożyty. Żyją na produktach spożywczych, 
są wektorami patogenów i źródłem alergenów. Ciało 
pajęczaków wykazuje skomplikowaną budowę (ryc. 2). 
Pokryte jest pancerzem pochodzącym z oskórka/kutiku-
li i jednowarstwowego nabłonka/hypodermy.. W budo-
wie morfologicznej można wyróżnić 3 warstwy oskórka 
(fot. 1). Oskórek zbudowany jest na przemian z chityny 
i białka. Chityna jest elastycznym polisacharydem i jest 
przeźroczysta o dużej przepuszczalności dla wody i bia-
łek (Błaszak 2011). Z wiekiem zwierzęcia twardnieje, 
a jej twardnienie odbywa się przy udziale chinonów i 
fenoli. Po procesie twardnienia staje się nieprzepusz-
czalna dla makrocząstek. Odnóża pajęczaków są rucho-
me dzięki temu, że na stawach łączących poszczególne 
odcinki odnóży występuje czysta, nie utwardzona postać 
chityny. Chityna pod względem chemicznym zaliczana 
jest do aminopolisacharydów, ma ona budowę łańcu-
chową (ryc. 3). Utwardzona chityna ogranicza wzrost 
organizmu dlatego pajęczaki wykształciły zjawisko li-
nienia. Ponieważ młode osobniki rosną, linienie zacho-
dzi u nich częściej. Począwszy od stadium larwalnego 
do czwartej wylinki częstotliwość linienia wynosi od 2 
do 7 tygodni przy temperaturze 25–29oC i odpowied-
niej dla danego gatunku wilgotności. W późniejszych 
stadiach częstotliwość linienia maleje. Samice linieją 
i rosną przez całe swoje życie, samce żyją krócej, po 
osiągnięciu dojrzałości płciowej giną po okresie około 
3 do 18 miesięcy. Okres przed wylinką jest dla zwierzę-
cia stresujący. Trwa on od kilku dni do kilku/kilkunastu 
tygodni. Pająk w tym czasie przestaje przyjmować po-
karm, staje się powolny. Cały proces linienia sterowany 
jest hormonalnie. Pod istniejącym oskórkiem tworzy się 
nowy, mocno pofałdowany, miękki pancerz. Tuż przed 
linieniem pojawiają się na stawach łączących segmenty 
odnóży oraz na odwłoku krople hemolimfy oraz krople 
jadu na pazurach chelicerów. Hormony odpowiedzialne 
za linienie powodują wzmożone działanie obserwowane 
w gruczołach wylinkowych i w komórkach hypodermy. 
Wydzielony przez te gruczoły płyn jest mieszaniną en-
zymów chitynolitycznych i proteolitycznych oraz hemo-
limfy, której rolą jest rozmiękczenie i przeprowadzenie 
w stan płynny warstwy endocuticularnej. Przeprowadze-
nie w stan płynny endokutikuli powoduje jej oddziele-
nie od warstwy nowo tworzonego naskórka ponieważ 
kutikula właściwa nie poddaje się działaniu enzymów. 

Na tym etapie linienia receptory zmysłowe znajdujące 
się na starej powłoce ciała przestają przewodzić impulsy 
a zaczynają działać nowo powstałe włoski czuciowe i 
mięśnie (Schmidt-Nielsen 2008). Wszystkie powyższe 
zmiany przebiegają czteroetapowo i mogą trwać od kil-
ku minut do kilkunastu godzin. Aby stary pancerz został 
zrzucony, pęka w określonych ściśle miejscach, to jest 
na szwach karapaksu oraz wzdłuż płaszczyzny horyzon-
talnej odwłoka. W pierwszym etapie zwanym przedlinką 
obserwuje się zwiększoną aktywność gruczołów linienia 
oraz wzmożoną produkcję enzymów rozpuszczających 
endokutikulę. W drugim etapie następuje rozmiękczenie 
endokutikuli pod wpływem enzymów rozkładających 
białko i polisacharyd chitynę. Działanie enzymów po-
woduje oddzielenie starego oskórka. Powstałe w wyniku 
działania enzymów produkty zostają wchłonięte przez 
organizm i posłużą do budowy nowego oskórka. Trzecia 
faza polega na pękaniu oskórka od strony grzbietowej 
pod wpływem ciśnienia wywieranego przez hemolim-
fę tłoczoną do naczyń znajdujących się na grzbiecie. 
Czwarta faza linienia to przenikanie barwników do ko-
mórek nowego pancerzyka i jego twardnienie co nadaje 
cechy charakterystyczne dla gatunku. Celem prowadzo-
nych obserwacji była ocena tempa wzrostu ptasznika 
czerwonokolanowego na podstawie częstości wylinek 
obserwowanych we wczesnych etapach życia pająka. 
Warunki w insektarium podczas hodowli pająka odpo-
wiadały wymogom tego gatunku. Podawany pokarm 
spełniał zapotrzebowanie na składniki białkowe. Za-
aranżowane warunki w insektarium zapewniały moż-
liwość kryjówek niezbędnych podczas linienia. Stałej 
kontroli podlegały warunki termiczne oraz monitorowa-
no wilgotność w insektarium.

Ryc. 1. Ciało pajęczaków zaopatrzone w szczękoczułki i no-
gogłaszczki oraz 4 pary odnóży krocznych
Fig. 1. Body of arachnids equipped with jaws and legs, and 
4 pairs of crotch legs
https://www.bing.com/images/search?q=budowa%20anato-
miczna%20paj%C4%85ka%20galeria&qs.
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Materiały i metody

Hodowlę ptasznika czerwonokolanowego (Brachy-
pelma hamorii) prowadzono w szkolnej pracowni bio-
logicznej. 3-miesięcznego ptasznika umieszczono w 
insektarium o wymiarach 30x30x20 cm (fot. 2). Paję-
czak miał zapewnioną kryjówkę wykonaną z połówki 

Ryc. 2. Budowa anatomiczna pajęczaków
Fig. 2. Anatomical structure of arachnids
https://www.bing.com/images/search?q=budowa%20anato-
miczna%20paj%C4%85ka%20galeria&qs.

Ryc. 3. Budowa łańcuchowa chityny
Fig. 3. Chain structure of chitin

Fot. 1. Warstwowa budowa epikutikuli pajęczaków (zdjęcie 
z mikroskopu skaningowego)
Photo 1. The layered structure of the epicuticula of arach-
nids (scanning microscope photo)
https://www.bing.com/images/search?q=budowa%20anato-
miczna%20paj%C4%85ka%20galeria&qs.

orzecha kokosowego, poidełko, a insektarium wysypane 
było korą kokosową zmieszaną z torfem. Stale kontro-
lowano temperaturę oraz umieszczony higrometr wska-
zywał panującą wewnątrz wilgotność. Starano się utrzy-
mać optymalne warunki temperatury dla tego gatunku 
to około 25–26°C w dzień ze spadkami do 22–23°C w 
nocy. Kontrolowana wilgotność wahała się w przedziale 
60-70%. Utrzymywanie wilgotności polegało na zrasza-
niu powierzchni kory. Karmienie odbywało się co dwie 
doby. Pająkowi podawano oprószone węglanem wapnia 
małe świerszcze. Kontrolowano częstość pobierania po-
karmu regulując w ten sposób jego ilością. Zachowanie 
i wylinki obserwowano przez okres siedmiu miesięcy 
(wrzesień–kwiecień). Po linieniach porzucony oskórek 
jak też resztki pokarmu usuwano z insektarium.

Fot. 2. Insektarium hodowanego pająka (Fot. Głuszek)
Photo 2. Insectarium of a bred spider (Photo Głuszek)

Charakterystyka obiektu badań

Brachypelma hamorii to gatunek ptasznika wystę-
pującego w Meksyku. Gatunek ten charakteryzują duże 
rozmiary (fot. 3). Dorosłe samice osiągają długość cia-
ła powyżej 70 mm a samce z wyciągniętymi odnóżami 
do 75 mm, ciało – do 60 mm). Są stawonogami długo 
żyjącymi. Ich wzrost przebiega bardzo wolno dlatego 
dojrzałość płciową osiągają stosunkowo późno. Sa-
mice tego gatunku dożywają od kilkunastu do 20 lat, 
samce krócej, przeważnie około 2–3 lata. Samce mają 
nieco krótsze ciała od samic ale dłuższe nogi. Czwarta 
para odnóży jest u nich najdłuższa i dlatego po jej wy-
ciągnięciu samiec może mierzyć 75 mm. U samicy jest 
ona krótsza i mierzy 67 mm. Nogi samców są czarne 
do czerwonawoczarnych z trzema wyraźnie ubarwio-
nymi pierścieniami i żółtawobiałe na końcu śródsto-
pia. Dorosłe samce mają szarawo-czerwoną obwódkę 
wokół pancerza natomiast górna powierzchnia brzucha 
jest czarna. Dorosłe samice różnią się bardziej kolo-
rem i wzorem pancerza. Pancerz może być czarny z 
brązowaworóżową obwódką lub ciemny podzielony 
na wzór „gwiazdy” z bladym pomarańczowożółtym 
ubarwieniem. Większość ptaszników nie gryzie ale 
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niepokojone pozostawiają pokrzywkowe włosy z brzu-
cha i tylnych nóg na ciele intruza. Uważane są za wy-
jątkowo łagodne. Ich jad nie wywołuje szczególnych 
reakcji jednak ugryzienie może powodować bolesne 
rany kłute, które mogą prowadzić do wtórnej infekcji 
bakteryjnej. Podobnie jak wszystkie ptaszniki, ptasz-
nik czerwonokolanowy aby rosnąć, musi przejść przez 
proces linienia. Dzięki linieniu następuje odnowie-
nie chitynowego oskórka i uzupełnienie brakujących 
przydatków. Stwardniałe płytki chitynowego pancerza 
połączone są elastycznymi błonami umożliwiającymi 
zwierzęciu ruchy. U ptaszników tylko odwłok pokryty 
jest elastycznym, oskórkiem i dzięki jego elastyczności 
ma możliwość znacznego zwiększania swej objętości. 
Zwiększenie jego objętości jest konieczne ponieważ 
w odwłoku pajęczaki gromadzą materiały zapasowe 
umożliwiające im przetrwanie okresu bez przyjmowa-
nia pokarmu. Ponadto w odwłoku ulokowanych jest 
wiele ważnych dla życia zwierzęcia narządów. Ptasz-
niki posiadają umiejętność kopania nor, w których 
przebywają na czas linienia zamykając wejście do nich 
pajęczyną. U gatunków nadrzewnych oprzęd powstaje 
między gałązkami, jest szczelnie zamykany, tworząc 
komorę do której z zewnątrz nie ma dostępu. Młode 
pająki linieją często (Fot 4). Jest to uzależnione od tem-
peratury otoczenia i ilości zjadanego pokarmu. W kilku 
pierwszych stadiach rozwojowych proces ten zachodzi 
co 3–6 tygodni. Potem czas ten wydłuża się systema-
tycznie do 2–5 miesięcy. Do osiągnięcia dorosłości za-
zwyczaj potrzeba 8–11 wylinek u samców i 10–14 u 
samic. Po osiągnięciu dojrzałości osobniki męskie nie 
linieją już do końca życia. Zdarzające się wyjątkowo 
wylinki dorosłych samców kończą się śmiercią, i są 
wynikiem zaburzeń hormonalnych. Natomiast samice 
linieją przez całe życie, najczęściej raz na 10-16 mie-
sięcy. W trakcie wylinki rozwijają się narządy płciowe 
ptaszników. U samic powstaje spermateka, a u samców 
narządy kopulacyjne bulbusy. Za przebieg procesu li-
nienia odpowiadają hormony. Odgrywają główną rolę 
w regulacji wzrostu, linienia i przeobrażania w postać 
dorosłą. Dzięki obecności struktur wewnątrzwydziel-
niczych, tkanki gruczołowe i komórki neurosekrecyj-
ne tworzą gruczoły protorakalne wytwarzające hor-
mony steroidowe oraz corpora allata – produkujące 
hormony terpenoidowe. To one decydują o przebiegu 
i częstości wylinek (http://www.birdspiders.pun.pl/
viewprintable.php?id=89; https://www.terrarium.com.
pl/wylinka-uptasznikow/#:~:text=%20Wylinka%20
u%20ptasznik%C3%B3w%20%201%20Wylinka%20
u,cz%C4%99sto.%20Jest%20to%20uzalenione%20
od%20gatunku%2C...%20More%20; www.ptasznik.
pl/linienie-u-ptasznikow).

Podsumowanie i wnioski

Obserwacje wzrostu i rozwoju ptasznika czerwono-
kolanowego rozpoczęto w trzecim miesiącu jego życia 
(fot. 5). Celem było określenie częstości wylinek pa-
jąka, obserwacja zachowania przed i po wylince oraz 
wpływu ilości pobieranego pokarmu na linienie. Zwie-
rzę obserwowano przez okres siedmiu miesięcy. 

Fot. 3. Dorosła postać ptasznika czerwonokolanowego
Photo 3. Adult form of the red-knee bird
Gallery%2fptaszniki%2fbrachypelma%2fbrachypelma-smit
hi-ptasznik-czerwonokolanowy

Fot. 4. Wylinka hodowanego ptasznika (Fot. Głuszek)
Photo 4. Moult of a bred tarantula (Photo Głuszek)

 

Fot. 5. 3-miesięczny ptasznik czerwonokolanowy pod łupiną 
orzecha (Fot. Głuszek)
Photo 5. A 3-month-old red-knee tarantula under a walnut 
shell (Photo Głuszek)
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W siódmym tygodniu po poprzedniej wylince, w 
kącie insektarium, między szybą a łupiną kokosa pająk 
wytworzył gęstą sieć. Warunki w insektarium spełniały 
wszystkie wymagania pająka. Spadła jego aktywność 
ruchowa i zainteresowanie pokarmem. Pająk ukrył się 
za siecią. Po dziewięciu dniach wyszedł z ukrycia, pozo-
stawiając zrzucony naskórek.

Wnioski

1. W optymalnych warunkach młody, kilkumiesięczny 
ptasznik czerwonokolanowy linieje średnio co 6 tygodni.

2. Proces linienia poprzedzony jest odnalezieniem 
miejsca izolacji.

3. Przed wylinką pająk znacznie ogranicza aktyw-
ność ruchową.

4. Czas poprzedzający linienie charakteryzuje się 
brakiem pobierania pokarmu.

5. Powrót do aktywności ruchowej i odżywiania na-
stępuje po upływie 3–4 dni po zrzuceniu oskórka.

Duże pająki linieją znacznie rzadziej. Do osią-
gnięcia dorosłości zachodzi 8–11 wylinek u samców i 
10–14 u samic. Po ostatniej wylince, po około 24 mie-
siącach od jej zajścia, samica ginie, więc długotrwały 
czas braku linienia i wiek samicy może sygnalizować 
jej śmierć. Samce ze względu na krótki czas życia (2–3 
lata) linieją mniejszą ilość razy i czas śmierci po ostat-
niej wylince nadchodzi szybciej.

Etapy procesu linienia u dorosłego Brachypelma smithi

Obserwacje wzrostu i rozwoju ptasznika czerwono-
kolanowego rozpoczęto w trzecim miesiącu jego życia 
(fot. 5). Celem było określenie częstości wylinek pa-
jąka, obserwacja zachowania przed i po wylince oraz 
wpływu ilości pobieranego pokarmu na linienie. Zwie-
rzę obserwowano przez okres siedmiu miesięcy. 

Rozmiary ciała mieszczą się w przedziale 100–150 
mm. Podanie dokładnej wielkości jest niemożliwe ze 
względu na ruchliwość i szybkie przemieszczanie się 
pająka. Podczas podawania pokarmu niepokojony ko-
rzysta z kryjówki, wchodząc pod nią lub chowa się w 
kącie insektarium. Pająk najczęściej przebywa na po-
wierzchni tej części insektarium, w której kora kokoso-
wa jest sucha, unika obszarów zraszanych wodą

Fot. 6. Pierwsza wylinka po upływie 6 tygodni hodowli – 
listopad (Fot. Głuszek)
Photo 6. The first moult after 6 weeks of breeding - Novem-
ber (Photo Głuszek)

Na osiem dni przed zrzuceniem wylinki pająk prze-
stał opuszczać kryjówkę i nie pobierał pokarmu. Wej-
ście do kryjówki (połówka łupiny orzecha kokosowe-
go) zostało otoczone nitkami pajęczyny, pozostawiając 
niewielki otwór. Po wyjściu pająka z kryjówki moż-
liwe było uniesienie łupiny i odnalezienie wylinki. W 
kolejnych dwóch dobach aktywność pająka była nie-
wielka. W trzeciej dobie zauważono zainteresowanie 
pokarmem i aktywne penetrowanie insektarium. Pająk 
najczęściej przebywał w okolicy szalki z wodą.

Fot. 7. Druga wylinka po upływie 7 tygodni od zakończenia 
poprzedniej – luty (Fot. Głuszek)
Photo 7. The second moult 7 weeks after the end of the pre-
vious one – February (Photo Głuszek)

Fot. 8. Miejsce ukrycia/odosobnienia
Photo 8. A place of hiding/seclusion

Fot. 9. Pękanie pancerza
Photo 9. Cracking the armor



82

Literatura

Błaszak C., 2011, Gromada: pajęczaki – Arachnida. W: 
Zoologia: Stawonogi. T. 2, cz. 1. Szczękoczułko-
podobne, skorupiaki. Czesław Błaszak (red. nauk.). 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 51-
63. ISBN 978-83-01-17447-7. 

Jura C., 2005, Bezkręgowce. Podstawy morfologii 
funkcjonalne, systematyki i filogenezy. Wyd. 3. 
Warszawa: PWN, s. 488-531. 

Schmidt-Nielsen K., 2008, Fizjologia zwierząt. Ada-
ptacja do środowiska. Wyd. 5. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, s. 414–418. ISBN 978-83-
01-15349-6. 

Żabka M., 2011, Rząd: pająki – Araneae. W: Zoolo-
gia: Stawonogi. T. 2, cz. 1. Szczękoczułkopodobne, 
skorupiaki. Czesław Błaszak (red. nauk.). Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-98. ISBN 
978-83-01-17447-7. 

Żabka M., 2011, Sieci pajęcze i unikalna właściwość 
przędzy. W: Zoologia: Stawonogi. T. 2, cz. 1. 
Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Czesław Bła-
szak (red. nauk.). Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, s. 91. ISBN 978-83-01-17447-7. 

Fot. 10. Pękanie pancerza
Photo 10. Cracking the armor

Fot. 11. Pękanie pancerza
Photo 11. Cracking the armor
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STRESZCZENIE

Brachypelma hamorii [Cambridge, 1897]) to gatu-
nek ptasznika, którego naturalne biotopy znajdują się 
w Meksyku. Występuje u niego wyraźnie zaznaczony 
dymorfizm płciowy. Pająk jest duży bowiem u doro-
słych samic całkowita długości ciała wynosi powyżej 
50 mm a samców do 75 mm. Ptaszniki meksykańskie 
charakteryzują się długą żywotnością ale rosną bardzo 
wolno i dojrzewają płciowo stosunkowo późno. Ob-
serwowane są wyraźne różnice w czasie życia samic i 
samców. Samice tego gatunku mogą żyć do 30 lat, ale 
samce przeważnie żyją tylko 5 lat. Czas życia zwierzę-
cia wymusza tempo procesów linienia. Krótsze życie 
samców i osiągnięcie rozmiarów charakterystycznych 
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dla gatunku powoduje wolniejszy wzrost, a w związ-
ku z tym rzadsze linienie, ponieważ linienie to proces 
zrzucania starego pancerza (naskórka), dzięki które-
mu zwierzę rośnie. Podobnie jak wszystkie pajęczaki, 
ptasznik czerwonokolanowy jest stawonogiem i musi 
przejść przez proces linienia, ponieważ egzoszkielet 
nie może się rozciągać, należy go wymienić na nowy, 
aby ptasznik mógł rosnąć. Celem procesu linienia jest 
odnowienie chitynowego oskórka i uzupełnienie bra-
kujących przydatków. Procesy linienia są regularne  
i odbywają się wielokrotnie w ciągu roku, w zależności 
od wieku ptaszników. Pająk może również w trakcie li-
nienia regenerować utracone przydatki. W wyniku pro-
wadzonych obserwacji (wrzesień–kwiecień) hodowa-
na w insektarium samica ptasznika liniała dwukrotnie. 
Zaobserwowano, że przed linieniem pająk ograniczał 
aktywność ruchową oraz nie pobierał pokarmu. Zacho-
wanie takie wynikało najprawdopodobniej z oszczęd-
ności energetycznych. Pająk linieje, odwracając się na 
plecy i poruszając kończynami, pozbywa się starego 
szkieletu. Przypuszczać należy, że na częstość wylinek 
może mieć wpływ ilość i rodzaj pobieranego pokarmu. 
Wylinka, naskórek zrzucany po linieniu, pozostawiany 
jest w miejscu linienia.


