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Lav et edderkop terrarium 

 

Generelt om edderkopper 

Om efteråret er der mange edderkopper i naturen. Det skyldes at de fleste edderkopper klækkes i 

løbet af sommeren og æder sig store i tykke i løbet af sensommeren, hvor der er rigeligt med føde. 

Der findes rigtig mange forskellige arter af edderkopper, der jager på forskellig vis, med eller uden 

spindelvæv. Heldigvis er der plads til dem alle, fordi de lever af forskellige byttedyr og dermed ikke 

er direkte konkurrenter.  

 

Terrarium med jagtedderkopper 

Når du skal indrette et edderkop terrarium, er det bedst at holde jagtedderkopper i fangeskab. 

Jagtedderkopper laver ikke spindelvæv, men fanger deres bytte ved at løbe det op på jorden. 

Jagtedderkopper er den art af edderkop der trives bedst i et terrarium - det er f.eks. meget svært 

for en korsedderkop at lave hjulspind inde i et 

terrarium. 

Jagtedderkopper jager på jorden – du finder dem ved 

at lede på jorden mellem blade, græs og kviste – 

gerne i skovbunden. 

Jagtedderkopper er lette at holde i fangeskab og skal 

ikke passes i weekender og ferier. 

 

Indret dit eget terrarium 

Du skal bruge: 

 Plast terrarium med låg – låget skal tætnes med gaze, tyl eller lignende, så edderkoppen 

ikke kan klemme sig ud mellem lågets lufthuller. 

 Visne blade, træ- og barkstykker, kogler og lignende.  

 Fugtig avis (som bund) 

 En jagtedderkop. 

 Levende dyr som foder – husk at jagtedderkoppen jager på jorden, når I fange byttedyr til 

foder. De kan dog godt fange fluer, myg og lignende.  
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Sådan gør du: 

1. Indret terrariet med en fugtig avis i bunden, dernæst visne blade, træstykker, bark m.m. Så 

terrariet kommer til at ligne en skovbund. 

2. Gå på jagt efter en jagtedderkop – der bør kun være en edderkop pr. terrarium. 

3. Fang levende byttedyr til jeres edderkop (de er ikke kræsne!) og foder edderkoppen med 

et 2-3 byttedyr hver gang I fodrer. 

4. Iagttag hvordan edderkoppen jager sit bytte. 

5. Sørg for at holde avisen fugtigt i den tid I har edderkoppen i fangeskab. 

Det er spændende at iagttage hvordan edderkoppen jager sit bytte. Med jagtedderkoppen får I 

mulighed for at opleve, at ikke alle edderkopper jager ved hjælp af spindelvæv. Men hvordan gør 

den så? Tal gerne om det I ser og oplever, om edderkoppen har nogle særlige tilpasninger der gør 

at den kan jage på jorden. Omsæt gerne det I ser og iagttager til leg  

Er I heldige kan I opleve edderkoppen skifte hud under dens fangeskab. Edderkopper skifter 

løbende hud, ellers kan de ikke vokse sig større. Det giver god anledning til at tale om dens ydre 

skelet, modsat vores eget indre skelet.  

 

Mere viden om edderkopper 

Vil du have mere viden om jagtedderkopper, eller 

edderkopper generelt? Så se her: 

http://www.vestrehus.dk/Dyresider/edderkopper.htm  

 

 

Rigtig god fornøjelse! 

 

 

 

 

http://www.kriblekrable.nu/
http://www.natur-vejleder.dk/
http://www.vestrehus.dk/Dyresider/edderkopper.htm

