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Den 28. august 2004 fik jeg øje på en hun af denne store smukke edderkop i mit 
jordbærbed i haven i Søndersø. Den sad roligt midt i sit spind og ventede på bytte. Jeg 
fulgte den dagligt til den 9. september, hvor den pludselig forsvandt. 
Indtil denne dato havde den holdt stand i sit spind, uden knapt at røre på sig med mindre 
et bytte skulle overmandes. 
Da spindet sad lavt i vegetationen kan dyrets forsvinden måske skyldes et sultent 
pindsvin, eller måske brød den sig bare ikke mere om stedet, der ellers er sydvestvendt 
med læ, sol og varme. 
 

 
 

Hun af Hvepseedderkop. F: NG7950 Søndersø, 2.ix.2004.  Foto: CJ 
 

Arten blev første gang fundet i Danmark i 1992 og det første fynske eksemplar blev 
fundet den 13. august 1995 i en grusgrav i Sallinge Lunde af Otto Buhl og undertegnede. 
Siden er den fundet hist og her i hele landet og der er ingen tvivl om, at den nu yngler hos 
os, da der de seneste år er fundet både hanner, hunner og kokoner med æg. 
Hvepseedderkoppen er i øvrigt fundet første gang i det sydlige Sverige i 1995. Den findes 
endnu ikke andre steder i Norden, men den er almindelig mange steder i Mellem- og 
Sydeuropa. 
I august i år har man på hjemmesiden ”danske-dyr.dk” kunnet indberette fund af bl.a. 
Hvepseedderkoppen, og dermed deltage i en konkurrence. Dette har vakt folks interesse 
for netop denne art, og på den fynske øgruppe alene er der i 2004 registreret op mod 25 
fund spredt fra nord til syd og øst vil vest. I hele landet er der registreret knapt 130 fund, 
langt de fleste mod sydøst. 
Vil man finde Hvepseedderkoppen, skal man koncentrere sig om varme sydvendte 
lokaliteter, hvor vegetationen ikke er alt for høj eller tæt. Den findes især på sandede 
brakmarker, overdrev og tørre enge, men kan altså også findes i en helt almindelig 



villahave. 
Da spindet, der er 20-30 cm. i diameter, har et tydeligt hvidt zigzagbånd der strækker sig 
gennem centrum, finder man nok lettest edderkoppen ved at lede efter dens 
karakteristiske spind. 
Som det ses på billedet er hunnen farvestrålende i gult og sort (deraf navnet) og kan ikke 
forveksles med nogen anden dansk edderkop. Hunnens kropslængde er 13-18 mm. 
Hannen derimod er næsten ensfarvet mørk og kun 5-10 mm lang. 
Hannen og hunnen parrer sig midt på sommeren. Hannen fortæres derefter som regel af 
hunnen. I slutningen af sommeren spinder hunnen en ægkokon af brun silke, hvori hun 
lægger sine 300-400 æg. Kokonen, der er rund og på størrelse med en lille valnød 
anbringes i græsset nær fangstspindet. 
Æggene klækker efter 3-4 uger, men ungerne bliver i kokonen vinteren over til foråret 
kommer. Derefter forlader de kokonen og spreder sig i landskabet ved hjælp af en 
”flyvetråd”. De vokser hurtigt og bliver kønsmodne i løbet af sommeren.  
 
Kilde: ”danske-dyr.dk” 
 


