
Ons bly saam onder dieselfde klip…wie is wie? 

 

Balbyters, Camponotus fulvopilosus is die wetenskaplike naam, is seker aan almal van ons bekend; nie 

soseer oor hul byte nie, maar oor ons bang is vir byte! Die werkermiere byt glad nie, maar hulle kan vyande 

afweer, deur hulle met skerp suur te bespuit. Die soldaatmiere sal wel van die sterk knypers gebruik maak, 

as iets/iemand die nes wil versteur. Hierdie groot miere bly saam in redelike klein kolonies, gewoonlik 

onder klippe, ou boomstompe of aan die voet van kleinerige struike of bossies. Dikwels sit daar luise  bo 

teen die takke, wat dan  ook deur die miere  “gemelk” word. Die miere gaan na die luise en betas en streel 

hulle met die voorste paar pote, wat veroorsaak, dat die luise ‘n soet sap uitskei. Die soet sap (‘n soort 

“energiser”) word deur die miere gedrink en verskaf genot, vloeistof en energie. 

Wat hierdie miere nog besonders maak, is dat hulle in gebiede (die Namib byvoorbeeld) met baie hoë 

temperature kan oorleef. Hoe warmer dit is, hoe vinniger kan hulle beweeg en hoe groter is die kanse om 

prooi te vang  en/of van ‘n vyand weg te kom. 

Hulle verskil ook van ander miere deurdat hulle nie in spesifieke paaie loop nie. Elkeen vat maar sy eie pad 

en bring kos nes toe as dit iets gevang het. 

 

Werkermier dra dooie kollega                      Werkermier steek haarself weg deur die geel rug weg te draai 

In een balbyterkolonie is daar een koningin, werkermiere wat kos aandra en die eiers en nimfies versorg, 

en soldate wat vir die veiligheid sorg. Hulle sien ‘n mens gewoonlik by die nes-ingang rond.  



By so ‘n kolonie balbyter-miere het ek toe eendag ene gesien wat ‘n bietjie anders lyk; ek dink dit was die 

manier van beweeg, wat my aandag getrek het. Toe ek die dingetjie soek, sien ek dis ‘n spinnekop! Die 

wetenskaplike naam is Mexcala rufa. Dit bly in die onmiddelike nabyheid van balbytermiere. Hoekom? 

Hulle boots die miere na om deur moontlike vyande as die onsmaaklike balbytermier misgis en so gespaar 

te word. Dat die miere so ‘n spinnekop sal vang, kan nie uitgesluit word nie. Ek het ook al ‘n uitgesuigde 

balbytermier op die spinnekop se skuilweb gesien. Dalk loop 

hulle maar groot draaie om mekaar. 

Hier boots sy ‘n balbytermier na, deur sy die eerste paar 

pootjies hoog op te lig.                                           En sy 

kyk vir my met haar twee groot oë, wat 

voor teen die kop sit. Die twee 

groot oë voor, die beweeglikheid 

van die kopborsstuk en die 

manier van voortbeweeg (hulle 

spring) is tipies vir alle 

springspinnekoppe (Salticidae), maar hierdie wat ek gesien het, het nie 

gespring nie, hulle het gehardloop; dalk spring hulle nie om hul 

vermomming nie weg te gee nie. 

 

Skuilplek teen die klip. 

Toe ek dit gevang en by die 

huis in 

‘n glasbak laat oornag 

het, het dit ‘n tent-

skuiling gebou. 

 

 

 

By die balbyterkolonie, waar ek hierdie spinnekop gevang het, was altesame vier of vyf wat ek kon uitmaak 

(hulle is baie vinnig!). 

Wys hulle dalk vir ons hoe ‘n buurmanskap kan werk...in plaas van teen-mekaar langs- en-met-mekaar?  
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