
Groot, swart en lomp “Sykous”- Ariadna spinnekop 

Dit lyk skrikwekkend en gevaarlik, omdat 

dit redelik groot (met uitgestrekte 

bene 3 cm +) en baie donker, 

amper swart is, maar dit is 

absoluut onskadelik. 

In tuine met boomstompe en 

klippe as versierings, teen bome 

met growwe bas kan hulle maklik 

hulle buisweb maak. Dan sit hulle 

agterstevoor daarin en wag vir prooi. 

Hier by my het ek al tweekeer ene gekry, 

wat sy buisweb in ‘n ou varktand (tuinversiering) 

gemaak het. Hier sit dit by die holte-ingang van die tand, waarin sy buisweb was. 

As die buis nog daar was, sou  sy 

agterstevoor in die buis 

inbeweeg, om vinnig uit 

te kom, om die prooi 

te vang. 

 Die buisweb 

bestaan uit ‘n sterk 

‘sykous’, ongeveer 

10cm   diep, wat 

dan vasgeheg is teen 

die buitekant van die 

sakkie. Dit mag tussen 

boomstam en bas wees, in ‘n 

rotsgleuf of tussen/onder klippe wat nie 

beweeg word nie. Van die buisingang af kan daar straalvormig enkele webdrade 

na buitentoe weggaan (lyk amper soos ‘n horlosie sonder syfers, ingangsgat in die 

middel), wat daar teen die ondergrond vasgemaak is. Hierdie drade is klikdrade 

wat aan die spinnekop in die buis vertel, wanneer daar iets (prooi) aankom (op 

die klikdraad getrap het). Aangesien haar voorste drie paar bene na voor gerig is, 



kan sy baie vinnig uitskiet en die goggatjie bykom. Na suksesvolle jag beweeg sy 

weer agteruit in die buis in en geniet daar die maaltyd. Reste soos kutiendele 

word uit die buis uitgeskop. 

Afgesien van die derde paar bene wat ook vorentoe gerig is, is ‘n verdere kenmerk 

die dik buisagtige grys tot amper swart agterlyf wat effens na een kant toe hang, 

dit lyk ietwat uit balans uit of dit te swaar is om op te tel. 

Hier beweeg die spinnekop 

loodreg teen /n boomstomp af; 

sien hoe die agterlyf na een 

kant toe geswaai het. 

Buitendien het ek opgemerk, 

dat die bene meestal ‘n 

rooibruin kleur het, veral goed 

sigbaar in volle sonlig.                     

As sy nie loop nie, trek sy die 

voorste drie paar bene 

heeltemal terug voor die gesig. 

   

As julle hierdie swart spinnekop in die huis of tuin sien, moenie bangs wees nie, 

dit vang tuingoggas en is van groot nut! 

 

Inligtingsbronne:  New Revised Edition Filmer’s Spiders…(MR Filmer revised by N.Larsen)              

GOGGAgids  (Erik Holm, Ansie Dippenaar-Schoeman)                                                                          

Teks en fotos:  Anka Eichhoff                                                                                April 2018 


