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Edderkoppjakt
 
Du trenger: 
• Plastkopper, bokser eller  

syltetøyglass til fallfeller

• 1 forstørrelsesglass 

• Q-tips eller en pensel

• Et hvitt stoffstykke

• Papp

Slik gjør du: 
1.  Edderkopper lever på mange ulike 
steder. Derfor trenger du ulike metoder 
for å fange dem. Graver du ned bokser 
eller syltetøyglass, får du en fallfelle. 
Om natten vil smådyr gå i fellen, og 
noen vil ganske sikkert være edder- 
kopper. Hvis du tar litt såpevann  
nederst i fellen, vil dyrene dø. Hvis du 
lar fellen være tørr, vil dyrene overleve, 
hvis de da ikke spiser hverandre. 

2.  En annen måte å fange edder- 
kopper og andre smådyr på, er å feste 
en strimmel papp rundt en trestamme 

som en slags kunstig bark. I løpet av 
en natt er sjansen stor for at en edder-
kopp har gjemt seg bak pappen, men 
du må være rask for å fange den når 
du fjerner pappen. Q-tips eller en  
pensel kan brukes til å koste edder-
koppen ned i en beholder. 

3.  Du kan også plassere en hvit duk 
under en busk eller et tre som du rister 
og banker på. Da vil dyr som sitter på 
greinene eller i bladverket, falle ned på 
duken.

Mange er redde for edderkopper. Men de er egentlig 

ikke så skumle hvis du blir kjent med dem.

       Bli kjent med edderkopper
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Hvilken edderkopp er det? 
Det fins 600 ulike edderkopper i Nor-
ge. De deles inn i slekter som igjen de-
les inn i familier. I hver familie kan det 
være flere arter. På sidene 22–24 finner 
du bilder av og fakta om de tolv vanligste 
familiene. 

Slik gjør du: 
1.  Del flasken i to deler rett under  
der hvor flaskehalsen ender. 

2.  Legg i jord og plant noen små 
planter nederst i flasken. Plasser 
en pinne på tvers i flasken slik 
at edderkoppen har noe å feste 
spindelvevet sitt i. 

Edderkoppterrarium
 
Hvis du vil studere edderkopper nærmere, 
kan du lage et terrarium. 

Du trenger:
• En 1,5 liters brusflaske med kork

• Kniv og skjærefjøl
• En pinne
• Noen planter og litt jord

3.  Fang en edderkopp som lager 
spindelvev. De lever gjerne i vindus-
karmer, i garasjer og lignende. Legg 
den oppi flasken og teipe fast toppen 
slik at du lett kan løsne den igjen. Skru 
korken løst på slik at det kommer luft 
inn uten at edderkoppen kan rømme. 
Fang noen fluer som du slipper ned i 
flasken. 

4.  Følg med på hva som skjer de neste 
dagene. Husk å vanne plantene inni-
mellom.


