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Forord

I det seneste årti har der været en sti-
gende interesse for anderledes og
mere eksotiske kæledyr. 
Det er ligesom om, at alle efter-
hånden har haft de kanariefugle,
undulater, marsvin og hamstre, de
skulle have. 
Der skal noget nyt og mere spænd-
ende på bordet. Samtidig med at
denne tendens er sat ind, eller måske
netop på grund af den, er udbuddet
af de lidt ualmindelige kæledyr ste-
get selv hos de ganske almindelige
dyrehandlere. 
Dyr som ildere, slanger, øgler, van-
drende pinde og fugleedderkopper
er ikke længere forbeholdt særlin-

gene med de underlige interesser,
dem der før blev set  lidt skævt til.
Det er i vore dage muligt for en-
hver, at erhverve sig en fugleed-
derkop eller et andet hvirvelløst
dyr helt uden problemer.
Men derefter begynder proble-
merne så, for hvordan skal kalo-
rius derhjemme passes på den
bedst mulige måde? 
Næsten dagligt får jeg spørgsmål,
der lyder på pasning af et eller an-
det givent hvirvelløst kryb – for
hvis man ikke kan tysk eller en-
gelsk, er man prisgivet. 
Der findes faktisk ingen bøger på
dansk om, hvordan man passer
edderkopper, insekter, skorpioner
og lign. i terrariet. 
Jeg har i denne bog forsøgt at
samle så mange forskellige dyre-
grupper som muligt og samtidig
nogle af de mest populære blan-
det med et par enkelte, der er
knapt så kendte.
Dermed er det en bog, som både
kan bruges af begynderen, men
også den mere erfarne, som har
haft dyr i flere år, vil have glæde
af den.
Efterhånden som man får læst bo-
gen, og dermed kommer lidt tæt-
tere på de dyr det hele handler
om, nemlig insekterne og nogle af
de andre hvirvelløse dyr, vil man
finde ud af, at det faktisk ikke er
så svært endda – og inden man får
set sig om, står der måske et lille
terrarie med et seks- eller otte-be-
net kryb derovre i hjørnet, der
hvor der hele tiden har været lidt
tomt, dér hvor der ligesom har
manglet noget. 
Jeg håber du får glæde af bogen –
og held og lykke med dyrene.

En af de nye og
spændende dyr i
de danske terra-
rier er denne pi-

skeedderkop eller
amblypygid, som
den også kaldes.
Det er en hun af
arten Damon di-

adema.  



Kapitel 1

Hvad er et
hvirvelløst
dyr?

Det er ikke småting, man må stå
model til, hvis man fortæller folk,
at ens hovedinteresse er hvirvel-
løse dyr. 
Det er faktisk de færreste, der lige
får fat i den fra start og reaktioner
som ”Værgeløse dyr?”, ”Hvileløse
dyr?” og andre opfindsomme af-
ledninger af ordet dukker frem,
mens folk ligner et stort spørgs-
målstegn i ansigtet. 
Når man så, let overbærende, gen-
tager ”Nej, hvirvelløse dyr”, får
man oftest rektioner som ”Nårrhh,
ja, ja, selvfølgelig, jo, aha”, mens
en lille procentdel rent faktisk
spørger ”- og hvad er det lige, det
er?”
Og det er jo altid rart, når der er
nogle, der viser lidt interesse for
det, man går og bruger sin fritid
på.
Alligevel skal man passe lidt på,
når man svarer. 
Et svar som ”Det er bl.a. insekter
såsom vandrende pinde, knælere,
tropiske biller, men også dyr som
tusindben, skolopendere, skorpio-
ner og fugleedderkopper” vil
være at foretrække, hvis man vil
have at folk hører efter. 
Hvis man nævner skorpioner og

fugleedderkopper som det første,
bliver folk ligesom hængende dér
og kommer aldrig med det sidste
stykke. 
Der er noget ved de to dyregrup-
per, som stopper tankevirksomhe-
den hos de fleste - eller måske
nærmere sender tankerne afsted i
en vild galop.
Men udover det ovenstående
nemme og hurtige svar, så findes
der selvfølgelig også et, der er en
smule mere indviklet og knapt så
forståeligt. 

De hvirvelløse dyr er flest
Jeg skal prøve at gøre det så sim-
pelt, hurtigt og så lidt videnskabe-
ligt som muligt.
Der er i dag registreret omkring
tre millioner dyrearter. Af dem
hører de ca. 50.000 til hos fisk,
fugle, padder, krybdyr og patte-
dyr, de såkaldte hvirveldyr. Re-
sten, oppe omkring 98%, er hvir-
velløse dyr, eller invertebrater
som de også kaldes. 
Kendetegnende for alle disse er, at
de ikke har nogen hvirvelsøjle,
altså en rygsøjle be stående af
hvirv ler og dermed ikke noget in-
dre skelet. 
Hos de hvirvelløse dyr tæller in -
sekterne en lille million arter, og
de er meget forskellige i både
form og størrelse. 
De spænder fra de mindste
amøber til kæmpeblæk sprutter.
Der er dyr som f.eks. tusindben,
edderkopper, skorpioner, skolo -
pendre, snegle og orme, og hvis vi
vender os mod havet, møder vi de
førnævnte blæksprutter samt
muslinger, krabber, søstjerner, ja
selv koraller.
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De hvirvelløses skelet
En ting, der kan være svær at for-
stå, er, at de hvirvelløse dyrs skelet
sidder udvendigt, og hver gang de
skifter ham, skifter de faktisk de-
res skelet. 
Der er dog nogle hvirvelløse dyr,
der har et hårdt skelet, der tjener
som muskelfæste og støtte og be-
skyttelse af kroppen, f.eks. muslin-
ger og snegle, men det er stadig et
udvendigt skelet.

Koldblodede dyr
Hvirvelløse dyr er desuden kold-

blodede, og deres kropstempera-
tur er afhængig af omgivelsernes
temperatur.
Aktivitetsniveauet falder i takt
med temperaturen. 
Mange opbevarer stuefluer, der
bruges som foderdyr, i køleskabet
i flere uger med bare en sukker -
knald som foder. 
Lidt hidsige edderkopper kan
dæmpes en smule ved et kortere
ophold i køleskabet. 
Betegnelsen hvirvelløse dyr blev
første gang benyttet i 1828.

8

Den gamle ham fra
en af de store van-

drende pinde, en He-
teropteryx dilatata,

hun.



Kapitel 2

Underlige
vendinger
og svære
ord

Når man bevæger sig ind i de
hvirvelløse dyrs verden og beslut-
ter sig for at snuse lidt til hobbyen,
kan man let blive afskrækket af
alle de underlige ord, som fyger
gennem luften, når der snakkes
dyr mellem hobbyister. Én ting er
alle de videnskabelige navne, men
også ting som “den er i 4. stadie”,
“de holdes i kultur”, “nymfer”,
“skifte ham”, “partenogenese” og
andre ikke helt gennemskuelige
vendinger og ord er noget, man vil
blive præsenteret for. 
Jeg vil bogen igennem prøve at
forklare nogle af disse ting, f.eks.
er “partenogenese” forklaret i af-
snittet om de vandrende pinde,
hvor det er mest relevant. Men der
vil sikkert dukke ord op, som
kræver en forklaring, længe før
den kommer i bogen, så det vil jeg
prøve at komme lidt i forkøbet her.
Hvis vi snakker foderdyr, vil man
tit støde på annoncer som ”start-
kultur sælges”. Det betyder slet og
ret en gruppe af pågældende art,
som man kan starte sin egen avl
på. Foderdyr holdes i kultur lige-
som andre dyr, der kan holdes i

grupper. Hvis man får unger på
sine vandrende pinde, har man en
etableret kultur af den specifikke
art. Andre dyr, der holdes i kultur,
er tusindben, biller, græshopper,
fårekyllinger, kakerlakker og
snegle. Man bruger ikke vendin-
gen ”holde i kultur” om dyr, der
traditionelt holdes enkeltvis - det
være sig knælere, edderkopper,
skolopendre eller skorpioner.

Ungerne
De hvirvelløse dyrs unger kalder
man for nymfer. Man vil nogle
gange opleve sætninger som
”nymfer i 3. stadie”, hvilket be-
skriver, hvor mange gange nym-
fen har skiftet ham. Den engelske
betegnelse instar (for stadie) eller
det tyske L efterfulgt af et tal vin-
der dog mere og mere indpas i
hobbyen. 
Og mens vi er ved udenlandske
betegnelser, så bruges der lidt an-
dre beskrivelser af dyrenes
størrelse, når det gælder skorpio-
ner og edderkopper. Edderkoppe-
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En Deroplatys lobata
(Bladknæler) nymfe i

andet stadie.




