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HHúúsaksakööngulngulóó

Karlkyns hKarlkyns húúsaksakööngulngulóó ((Tegenaria Tegenaria 
domesticadomestica), eða dordingull, hefur ekki ), eða dordingull, hefur ekki 
ffóótasktaskúúfa eins og kvenkyns kfa eins og kvenkyns kööngulngulóóin.in.
Menn rekast þvMenn rekast þvíí stundum stundum áá karlkyns karlkyns 
hhúúsaksakööngulngulóó íí vvööskum og baðkersbotni, skum og baðkersbotni, 
þvþvíí þeir geta ekki klifrað upp þeir geta ekki klifrað upp úúr.r.
HHúúsaksakööngulngulæær eru algengustu r eru algengustu 
kkööngulngulæærnar rnar áá kaldtempruðum stkaldtempruðum stööðum.ðum.



HHúúsaksakööngulngulóó



HHúúsaksakööngulngulæær (II)r (II)
ÞÞæær gera flr gera flæækjuvefi kjuvefi íí
skskúúmaskotum og maskotum og 
gluggum.gluggum.
ÞÞæær geta lifað r geta lifað íí nokkur nokkur 
áár r íí vernduðu vernduðu 
umhverfi manna.umhverfi manna.
Menn eru hrMenn eru hrææddir við ddir við 
kkööngulngulæær, þvr, þvíí þþæær r 
voru skaðlegar þegar voru skaðlegar þegar 
menn voru menn voru íí meiri meiri 
snertingu við snertingu við 
nnááttttúúruna runa íí gamla gamla 
daga.daga.



HHúúsaksakööngulngulæær (III)r (III)

Sumar kSumar kööngulngulæær r óógna með þvgna með þvíí að slað sláá
ffóótum tum íí jjöörðina, gera sig strðina, gera sig stæærri með rri með 
þvþvíí að lyfta afturbolnum og standa að lyfta afturbolnum og standa áá
ttáám.m.
FrFræændur kndur kööngulngulóóa eru sporðdrekar, a eru sporðdrekar, 
kkööngulngulóóadreki, flosbadreki, flosbíítill, still, sæækkööngulngulóó
og langfog langfæætlur.tlur.



KKööngulngulæær r íí garðinumgarðinum



Vefur KarlottuVefur Karlottu



SSöögur af kgur af kööngulngulóómm

KKóóngurinn og kngurinn og kööngulngulóóinin
ÁÁrið 1306 hvrið 1306 hvííldist konungur Skota, ldist konungur Skota, 
HrHróóbjartur Brbjartur Brúúsi, si, íí hlhlööðu eftir að her hans ðu eftir að her hans 
hafði beðið hafði beðið óósigur fyrir Englendingum.  sigur fyrir Englendingum.  
Hann fylgdist með kHann fylgdist með kööngulngulóó sem reyndi að sem reyndi að 
spinna vef sinn.  Það mistspinna vef sinn.  Það mistóókst 6 sinnum kst 6 sinnum 
en ten tóókst kst íí 7 skiptið.  Þetta 7 skiptið.  Þetta öörvaði Hrrvaði Hróóbjart bjart 
til dtil dááða og hann sigraði Englendinga ða og hann sigraði Englendinga íí
orrustunni við Bannockburn 1314.orrustunni við Bannockburn 1314.



SSöögur (II)gur (II)

Sagan af ArakneSagan af Arakne
ÍÍ grgríískri helgisskri helgisöögn segir frgn segir fráá Arakne, stArakne, stúúlku lku 
sem var snillingur sem var snillingur íí að vefa.  Gyðjan að vefa.  Gyðjan 
Aþena skoraði Aþena skoraði áá hana hana íí keppni, sem keppni, sem 
Arakne vann.  Gyðjan tArakne vann.  Gyðjan tóók k óósigrinum svo sigrinum svo 
illa að Arakne svipti sig lilla að Arakne svipti sig líífi.  Þfi.  Þáá iðraðist iðraðist 
Aþena og breytti stAþena og breytti stúúlkunni lkunni íí kkööngulngulóó svo svo 
hhúún gn gææti spunnið að eilti spunnið að eilíífu.  Dýrafrfu.  Dýrafrææðingar ðingar 
kalla kkalla kööngulngulæær Arachnida, eftir Arakne.r Arachnida, eftir Arakne.
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