Spindeldax
med Navet
D

en biologiska mångfalden beskriver hur livet på jorden varierar. Det vi ser idag är
resultatet av miljontals år av evolution. Den biologiska mångfalden har skapats av

naturliga processer och människans påverkan och omfattar växter, svampar, djur och
mikroorganismer.

•

Bytena fångas med olika metoder som att springa och kasta sig över

Under kommande vecka infaller den biologiska mångfaldens dag. 22 maj har utnämnts

dem, spinna olika former av nät eller gömma sig i blommor/bladverk

av FN för att uppmärksamma dess betydelse på jorden. I samband med den finns det en
mängd olika aktiviteter att pröva på. Den här gången tittar vi närmare på SPINDLAR!

Lura spindeln
Du behöver: sugrör, grässtrå, ett bebott spindelnät (titta noga, för
spindeln gömmer sig oftast i kanten av nätet – där den väntar på

och vänta in bytet.
•

med ett grässtrå i ena kanten (kommer spindeln?)
2. Kan du få din rörelse att bli mer som en vibration (spindeln
känner nämligen av om nätet vibrerar och tror att bytet är fast)?
Kanske genom att blåsa på nätet istället? (kommer spindeln?)
3. Lägg en mindre insekt som du har fångat i öppningen av
sugröret. Rikta den mot spindelnätet och blås till så att den fastnar.
(kommer spindeln nu?)
4. Övning ger färdighet!

Det finns mer än 700 spindelarter i Sverige och 42 000 arter som vi
känner till i världen.

•

En spindel har ALLTID 8 ben.

•

Spindlar är känsliga för bekämpningsmedel som egentligen är till för
insekter.

•

Långa hängande spindeltrådar används av spindeln för att förflytta sig
längre sträckor genom s k Balooning. Då spinner spindeln en lång tråd

sitt byte), liten insekt.
1. Skaka försiktigt på nätet genom att upprepat röra lätt vid det

Spindlar är rovdjur (livnär sig på levande byte som de har fångat).

som vinden får ta tag i så att ena änden hamnar någon annanstans – och
spindeln följer med!
•

Spindlar är en ordning inom klassen spindeldjur och heter Aranea på
latin. Vetenskapliga studier av spindlar kallas araknologi.

Fånga spindelnät
Du behöver: maizena eller potatismjöl, hårpsray, matsked, mörkt
papper
1. Leta upp ett spindelnät som inte har någon spindel - varken på eller
bredvid.
2. Ta upp 1 msk maizena eller potatismjöl i handen. Blås mot
spindelnätet. Se till så att hela blir vitpudrat.

Spindelsamling
Du behöver: durkslag eller stor sil, lupp/
förstoringsglas/förstoringsapp i smartphone,

3. Spraya ditt mörka papper med hårspray. Det ska vara klistrigt.
4. Placera pappret bakom nätet (klistriga sidan mot nätet) och låt det
fästa fast vid nätet.
5. Lägg ner pappret och spraya lite mer hårspray över.
6. Låt torka.
Vilket mönster fick ditt spindelnät?

vit duk eller tygbit, några plastburkar.
1. Leta upp en mindre gran (julgransstorlek?)
2. För in durkslaget/silen mellan grenarna och
slå uppåt mot grenarna ovanför några ggr.
3. Ta ut durkslaget/silen och skaka ut
innehållet över duken. Hur många spindlar fick
du med?
4. Titta noga på spindlarna i förstoring. Om
de vill rymma, så lägg dem i en av dina burkar
medan du tittar (släpp dem sedan).
5. Räkna hur många OLIKA spindlar du ser.
6. Upprepa insamlingen i granen några gånger.
Hur stor mångfald fanns det i din gran?

Spindeln i blomman
Blommor lockar till sig insekter, spindlar älskar att äta insekter och
blommor går att gömma sig i. Därför gömmer sig många fascinerande
spindlar, varav många kallas för Krabbspindlar, inuti blommor – de
känns igen på sina vackra färger.
Du behöver: förstoringsglas/lupp/förstoringsapp. Flera blommande
växter – gärna med både stora och små blommor.
Hur många olika spindlar kan du hitta i blommor i din närhet? Varför
tror du de kallas för just Krabbspindlar?

NÄSTA GÅNG BLIR DET UTEEXPERIMENT...

