
Reusewyfie en Dwergmannetjie:  

Trichonephila senegalensis 

Ons ken hulle almal! Die groot, vet 

wyfies sit in die middel van reuse 

vertikale goudgeel wawielwebbe 

wat tussen bosse en/of bome 

hang. Hier wag hulle vir prooi wat 

in die web verstrengel raak en suig 

dit dan uit. Die harde kutiendele 

van die prooi word in bollatjies in 

die middel van die web as 

stabilimentum in ‘n string 

opgehang.                                                                             

Die dwerg-mannetjies, ek het al 

agt in een wyfie se web getel, beweeg 

afwagtend op die kant van die web; elkeen soek 

‘n kans om by die wyfie uit te kom. Dis 

gevaarlik, want sy sien hulle nie as liefie nie, 

maar as prooi om te vreet. ‘n Goeie kans om 

Madame onbeskadig te bereik is wanneer sy 

met ‘n maaltyd besig is. Die waaghalsigste 

mannetjie word of gevreet of kom by haar uit om 

te paar. Versigtig kruip hy op die onderkant van haar 

agterlyf en streel dit, wil sê, plaas sy spermapakkie in 

die geslagsopening. Dan stop hy die opening toe of met 

saamgekoekte sperma of met die afgebreekte punt van sy 

voettaster, waarmee hy die spermapakkie in posisie gebring het. So verseker hy dat sy sperma gebruik 

gaan word en nie sy mededinger s’n nie. So gedaan, vlug hy weer na die webkant toe.  Sy lewenstaak is 

afgehandel. 

Sy kan meermaals bevrug word en dan tot 9 000 rooi eiers produseer. Een 

eierpakkie is so groot soos ‘n groot albaster. Hierdie ronde eierbal word 

toegespin in baie sterk glansende sydrade en dan ‘n hele ent (tot so ver as      

2 m) vanaf die web tussen die boom/bos se blare vasgemaak.  Die wit 

“wattebol” word dan nog met blare bedek (op foto regs) en word sodoende 

onsigbaar. Van hierdie eierpakkies kan daar drie of vier elk 

op ‘n ander plek (soms selfs ‘n ander struik of boom of bos 

wat naby groei) weggesteek,  voorkom. Na ongeveer 100 

dae klim die kleintjies uit. So broei die kleintjies van die 

verskeie eierpakkies ook op verskillende datums uit. Die 

kleintjies bly redelik lank (langer as vier weke) in die 

wattebol. As hulle bietjie groter word, bou hulle ‘n ruim 

web, ongeveer vuisgroot, waarin hulle bedags sit (op foto 

links van eierpakkie) . Saans of wanneer hulle vlug, verdwyn 

hulle weer in die wattebal en die web is leeg. 



Goed om te weet:   Hulle gif is neurotoksies van aard (senuweegif) soos die van die knopiespinnekop, 

maar baie flouer. Die byt is seer, die bytplek kan rooi verkleur, blasies vorm op die vel (dit verdwyn binne 

een dag), spiere kan kramp en allergiese reaksie mag voorkom; alles nie baie aangenaam nie, maar geen 

rede om paniekerig te word nie. Die spinnekop is NIE aggressief nie, maar dis ook nie ‘n speelding nie. 

Interessant om te weet:    As gevolg van amberspinnekopvondse (spinnekoppe wat in amber vasgevang 

was) weet ons dat hierdie soort spinnekoppe al ongeveer 23 miljoen jaar gelede bestaan het.  

 Hulle kan hulle bene laat afbreek, bv. as hulle by een been gevang is, en dan met die 

orige bene wegkom. Gewoonlik breek die been tussen die eerste en tweede lid,d.w.s. 

net agter die lid naaste aan die liggaam. Die been groei weer wanneer die spinnekop 

vervel.                                                                                                                                                

 Hulle webbe is so groot, dat daar redelik dikwels spinnekoppe met kleptomaniese 

neigings (kleptoparasiete) op die buitenste dele skuil en van die prooi neem wat of te 

klein is vir Trichonephila of wat oor bly. Dat hulle toegespinde prooi uit die web steel en wegdra, is 

onwaarskynlik, in elk geval nog nie bewys nie.                                                                                                                                                                                   

 In die web word ‘n string saamgekoekte kosafval (kutiendeeltjies) aangebring as stabilimentum. Hierdie 

string donker bollatjies mislei dalk ook vyande (opties) en gee so kans vir die spinnekop om weg te kom. 

BAIE interessant is hulle webbe en sy. Die kleur is goudgeel, die sy het baie lang en sterk drade .            

   
Vertikale web van voor gesien                           …van die kant              ….teen die sonlig 

Die sin van die geel kleur is, dat dit vir insekte, soos bye bv., beter sigbaar is. Insekte word aangelok deur 

geel kleur. Merkwaardig en uiters intelligent is dat die Trichonephila spinnekoppe hulle webbe so bou, dat 

die  ligweerkaatsing maksimaal benut word en die reenboogkleurige refleksies die insekte aanlok.                   

Nut vir die mens:  Polinesiërs het die wawielweb afgehaal, daarvan ‘n balletjie gevrommel, dit in die water 

gegooi, waar die net-balletjie oopgevou het en vissies daarmee gevang kon word.                                              

Mediese nut: Van Trichonephila-gene is in melkbokke geplaas om van die melk dan ‘n biostaal te 

vervaardig. Dis baie sterk, baie elasties en baie bestand teen hitte en koue, maar ook baie duur om te 

vervaardig.                                                                                                                                                                     

Met Trichonephila-sy kan snye/wondes toegewerk word, sonder dat infeksie ontstaan; die sy is steriel.                                            

M.b.v. Trichonephila-sy kan beseerde senuwees herstel word, want nuwe senuselle groei probleemloos 

aan die sydrade vas (navorsers werk nog hieraan).                                                                                                                                                                     



Trichonephila-sy word as teelgrond vir die produsering van kunsmatige vel gebruik, die kunsmatige vel sal 

in die toekoms veloorplantings onnodig maak (Hierdie word tans ontwikkel).  

Mode:  In 1900 is daar in Parys twee bedgordyne (vir ‘n hemelbed) van Nephila-sy vertoon.                                                                

In 2009 is in New York ‘n goudgeel serp van Trichonephila-sy vanuit Madagaskar uitgestal.                                       

In 2012 is in London ‘n goue Nephila-sy tjalie (engl. Cape) by ‘n modeskou vertoon! 

Kyk, hoe pragtig lyk die lyfies van die jonge Trichonephila-dames! →→ 

Regte Afrika-patroon en -kleure!  

 

So lyk die verwerkte spinnekopsy gespin  

  en geweef. 

https://www.wired.com/2009/09/spider-silk/ 

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/101277-

largest-item-of-clothing-woven-from-spider-silk 

 

 

 Kyk hoe GROOT is die Madame Trichonephila senegalensis, 

netso groot, soos die koringkriek (op die foto regs) wat in haar 

web beland het…. ‘n mens wonder of sy binnegoed vir haar 

lekker was. 

Ons gril vir die dikke Madame Trichonephila senegalensis, maar 

haar sy is ‘n egte wonderwerk en kan belowend wees vir die 

ontwikkeling i.v.m. mediese genesingsmetodes….dus, MOENIE 

DOODMAAK NIE! Kyk net en staan verstom. 

 

Inligtingsbronne:  GOGGAgids  (Erik Holm, Ansie Dippenaar-Schoeman)                                                                                               

Filmer’s SPIDERS  (Martin R.Filmer revised by Norman Larsen)                                                                          

Spinnen-Sex und mehr …..  (Rainar Nitzsche)                                                                                                         

The Multiple Disguises of spiders:  web colour and decorations, body colour and movement  (Marc Thery, 

Jerome Casas, article published in Philosophical Transactions of the Royal Society B) 
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