
Nog ‘n Spinnekop in en om die huis uit die 

Familie Filistatidae 

In Engels word hulle crevice weaver spider genoem, en 

dis presies wat hulle is: Hulle weef ‘n buisie in ‘n 

skeur, kraak, spleet of gat in die rots of muur of 

onder boombas, waarin hulle skuil. Bo-op die 

oppervlak, waarin die buisie in die kraak sit, word ‘n 

onreëlmatige doekweb met ronde gaatjies na buite 

geweef. Hierdie doekweb is die vangweb vir prooi, en 

dis van gepluisde sy  (kribbelaatsy) gemaak, sodat die 

prooidiertjies daarin verstrengel kan raak. As daar nie ‘n kraak 

beskikbaar is nie, word die skuilbuisie deel van die vangweb. Dit is 

van gladde sy gemaak, digter geweef , lyk melkerig wit en lê aan die onderkant van die vangweb. 

As hulle in ons huise intrek, kan hulle nogal steurend wees. Hulle hou van skilderye teen die muur en 

weef hul webbe teen die agterkant van die skildery. Hulle is lief vir vensterhoeke, -handvatsels en 

gaasvensters, agterkant van kaste en vloerlyste. Hier word die web op die vertikale oppervlak geplaas, 

vir ‘n huisvrou ‘n bron van frustrasie, want die skoonmaak is lastig en tydrowend. Stof en uitgesuigde 

klein insekte versamel tog te graag op die gepluisde sy, dan lyk die web vuilgrys. 

 

Aangesien hierdie spinnekop eers onlangs in Suidafrika opgemerk 

is, is daaroor nog min navorsing gedoen. Dit is goed moontlik, dat 

dit van ‘n ander kontinent ingebring is. Ons weet nog nie veel nie.    

Wat ons wel weet is dat: 

 dit nie giftig is vir mense nie, slegs vir insekte                                                                                                       

dit baie muskiete en vlieë vang                                                                                                                                       

dit nagaktif is                                                                                                                                                                       

dit ‘n paar jaar kan oud word                                                                                                                                             

hulle alleenlopers is, wil sê, elke spinnekop het sy eie plekkie, 

(maar daar kan BAIE langsmekaar onder ‘n reuse vangweb in ‘n 

kolonie saam bly, soos op ‘n groot boom, wat ek in Grootfontein 

(Namibië) gesien het. Die boomstam was van onder af na bo 3 tot 

5m hoog heeltemal toegespin met web – wit kleur op die foto is 

web) 



Reën spoel die vangwebbe van hierdie spinnekoppe van bome en/of mure heeltemal af. Ons kan 

probeer om gereeld die spinnerakke met ‘n stoflap of sagte besem af  te vee, eerder as om die 

spinnekoppe te probeer dood te “DOOM”. (Die Doom is vir ons mense meer skadelik as vir 

spinnekoppe!) 

Wat hierdie spinnekop nog interessant maak is, hoe dit sy spin. Die sy word deur kliere as ‘n vloeistof 

vrygestel. Met die agterste paar bene word die systringe uitgetrek en met ‘n “kammetjie”, die 

kalamistrum,  gepluis. Een string sy bestaan uit ‘n paar hare, wat dig 

langsmekaar in lyn of ook in bondels gerangskik is.  

 

 

Op ons plaaswerf het ek hierdie spinnekoppe in verskillende kleur- en patroonvariasies gesien. Of dit 

slegs kleurpatroonvariasies is of dalk verskillende spesies is nie bekend nie. 
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