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Jagt- og springedderkopper

Når de små jagtedderkopper er kommet ud af æggene, bærer moren ungerne på ryggen i nogle dage.

For mange mennesker
er en edderkop et dyr
med otte ben, der sidder midt i sit edderkoppespind og venter på, at
aftensmaden flyver ind
i nettet. Edderkopper er
ikke insekter, men spindlere som mejere, mider
og skorpioner. Alle edderkopper har en todelt
krop, giftkirtler, otte ben
og spindevorter, men der
er masser af edderkopper, der ikke spinder et
fangstnet.

Jagtedderkopper – skovbundens geparder
Hvis du var 1000 gange mindre, skulle du
passe godt på jagtedderkopperne. De er
skovbundens geparder, der med deres
otte lange ben løber hurtigere end de
fleste andre smådyr. De kaster sig over
byttet og bider det med deres giftkroge,
så det dør.
Jagtedderkopperne kan blive op til to
centimeter lange. De kommer frem
allerede i marts, så snart solen begynder at varme ordentligt. Når det bliver
varmere, dukker flere og flere op, og om
sommeren kan jorden i solbeskinnede
skovlysninger og åbne enge vrimle med
de hurtige små fætre.
Hvis I om foråret ser en jagtedderkop,
der bærer rundt på en lille kugle, er det
en hun med æg. Hun har dem i en lille
ægpose, som hun har spundet omkring

æggene.
Hun bærer
hele tiden rundt
på æggene i den lille
pose – også når hun er på jagt. Omkring
starten af juli revner posen, og de 40-50
små unger kommer ud af æggene. De
små unger kravler straks op på morens
ryg, hvor de sidder nogle dage og vænner sig til den nye verden.

En fælde til jagtedderkopper
I kan grave en faldfælde ned i jorden på
et sted, hvor I tror, der er mange jagtedderkopper. Tag et syltetøjsglas eller en
anden beholder med glatte sider. Grav
glasset ned i jorden, så overkanten er
lige under overfladen. Skjul kanterne
med lidt blade. Edderkopperne og andre
dyr, der bevæger sig på jordoverfladen,
falder ned i glasset.
Læg et tag over fælden, hvis det skulle
regne. Ellers drukner dyrene i glasset.
Husk, hvor I har gravet fælden ned, og
tøm den jævnligt. Lad den aldrig stå
længere end en dag. Husk at dække hullet til, når I fjerner fælden.
En zebrastribet springfyr
På husmure, varme sten og træer kan I
finde den lille zebraedderkop, når solen
skinner. Den er kun 6-7 millimeter lang,
og den bor inde i små revner og huller,
hvor den har spundet en lille hule. Den
hedder zebraedderkop, fordi den har
sorte og hvide zigzag-striber på ryggen.
Zebraedderkoppen fanger heller ikke sit
bytte med et spind.
Den hører til springedderkopperne, der
sniger sig ind på sit bytte og fanger det
i et langt spring – næsten som en kat.
Zebraedderkoppen har otte øjne, og den
er dygtig til at beregne præcist, hvor
den skal lande for at fange et bytte.
Man kunne tro, at det betyder, at den
ofte falder ned, men zebraedderkoppen
har flere sikkerhedssystemer. Først og
fremmest har den på sine ben en masse
bittesmå hår, der hjælper den med at

holde sig fast på de lodrette mure. For
det andet spinder den en sikkerhedsline,
som den binder til sit ene ben og muren,
inden den springer efter et bytte.
Zebraedderkoppen kan springe op til
otte gange dens egen længde. Hvis I
fanger en zebraedderkop, kan I med en
lup kigge nærmere på de store øjne,
som den bruger, når den beregner
springet. De fire øjne kigger fremad og
fokuserer på byttet. De fire andre kan
den bruge til at kigge til siden og bagud.

Vidste du det?
Alle edderkopper er rovdyr, og de
dræber deres bytte med gift. De
har små munde og fordøjelsen
starter derfor uden for kroppen.
Edderkoppen sprøjter fordøjelsesvæske ind i byttet, som opløses
indvendigt. Herefter kan edderkoppen suge indholdet ud som en
flydende masse.
Zebraedderkoppen bruger sine store øjne til at beregne sit spring.
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