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Spindelspaning! Höstlovstävling med spindeltema. Leta spindlar! Hitta och gissa svaren på fem spindelfrågor och ringa in rätt alternativ.  
I veckan efter höstlovet dras en vinnare och de rätta svaren presenteras på nrm.se. Lycka till!

Amblypyger är spindeldjur med 
bred och tillplattad kropp.  
De finns i tropiska och subtro-
piskta områden över hela 
världen. Vad används de  
markerade benen till? 
 
1) Till att fånga föda med.

x) Som känselspröt

2) För att hälsa med.

Vilken blandning av djur utan 
ryggrad, evertebrater! Det finns 
1,2 miljoner arter och den största 
gruppen är insekter. 
Men är spindlar insekter!? 

1) Nej, spindlar är inte insekter, 
spindlar har åtta ben. 

x) När de föds är de insekter, 
sedan växer flera ben ut och de 
blir spindlar. 

2) Ja rätt! Spindlar är insekter 
och har sex ben.

Här ser du den håriga fågelspin-
deln (tarantel) som lever i fuktiga 
skogar. Det finns idag över 
85 000 kända nu levande arter av 
spindeldjur. Där ingår tex spindlar, 
skorpioner och kvalster. 
Men vilket är egentligen kän-
netecknet för ett spindeldjur?

1) De har åtta ben och en kropp.

x) De har sex ben och en tvådelad 
kropp.

2) De har åtta ben och tvådelad 
kropp.
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Här på bilden ser du den svenska 
arten större husspindel som man  
kan hitta inomhus.  
Är svenska spindlar giftiga för oss 
människor?

1) Ja ibland, det kan bli ärr.

x) Nej, inte för människor, de flesta 
kan inte ens bita genom skinnet.

2) Ja alltid, och vi kan bli svårt sjuka.
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Namn

Ålder

Telefon

E-post

Lämna dina svar i cylindern i entréhallen. 
Du har chans att vinna ett fint spindel- eller fladdermuspris.

Leta efter denna spindel i 
Livets mångfald och gissa 
svaret

Leta efter denna spindel i 
Livets mångfald och gissa 
svaret

Bildfråga: Titta på detta 
foto och gissa

Bildfråga: Titta på detta 
foto och gissa

SPINDE A NIN GPSL

Start! Sök svaren i  
utställningen; 
Livets mångfald!

Spindeltråden är ett fantastiskt 
material. Skulle den vara lika 
tjock som en tumme skulle den 
kunna stoppa en jumbojet.  
Fast tråden är kostsam att göra 
och spindlar återanvänder den 
genom att äta upp den! 
Men spinner alla spindlar  
fångstnät? 
 

1) Ja, alla gör det. 

x) Nej, inte alla. Vissa jagar sitt 
byte och springer ikapp! 

2) Bara när de är bebisar och  
ska leka.
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