
Gandanameno fumosa of boom-fluweel-spinnekop 

In my tuin het ek toevallig op hierdie interessante fluweelspinnekop afgekom. 

Toe ek opruim en spinnerakke verwyder, val daar so ‘n spinnekop-knewel uit 

die mik van ‘n boom op die grond met ‘n liggaamslengte van ongeveer 30 mm.      

Die nesingang is bedek met ‘n dig geweefde soort doekweb-seiltjie, slegs 

aan ‘n paar punte teen die boombas of ander 

substraat vasgemaak. Dit dien as 

vangweb en is van kribbelaatsy 

(gepluisde sydrade) gemaak. Dit kan 

horisontaal, vertikaal of skuins wees 

afhangende van die substraat. Die 

interessante vorm van die web vang 

‘n mens se oog; dit lyk of dit gespan is 

soos ‘n mens vroeër nat dierehuide op die grond 

gespan en gedroog het. 

Goed weggesteek onder droë blare wat in die onderste mik van 

die boomstam versamel en ophoop is hierdie web skaars 

sigbaar. Die geel punte dui aan, waar die span- of ankerdrade 

teen die boom vasgewerk is. 

As die seiltjie opgelig word, sien jy daaragter die ingang na ‘n 

buis.  Voor in hierdie buis met die voorste pote op die 

vangweb sit die 

amper swart 

spinnekop in 

afwagting, gereed om by die geringste 

teken van webbeweging die prooi te vang.  

In die veld sien ek sulke 

“voordeur”-webbe meestal by bome met baie 

growwe bas soos Vachellia reficiens, in tuine op 

Jakaranda- en Prosopis-bome. Maar dit kan ook tussen klippe of rotse in splete 

voorkom. Gewoonlik sien jy die spinnekop nie, dit skuil of in die tonnel of dit sit 

onder die vangweb, waar dit donkerder is (hoe sien jy ‘n swart spinnekop in 

die donkerte?). 

Selde het ek dit so op die kant van die vangweb gesien soos op hierdie foto.   

Dit het net gebeur, omdat ek liggies aan die web gepluk en die spinnekop 

gedink het dis prooi en dit wou bykom. 

Dit is nie altyd maklik, om die volwasse spinnekop op te spoor nie, omdat haar 

buisweb kan vertak, afhangende van die plek wat sy tot beskikking het. Dalk maak sy 



ook vir elke nuwe broeisel ‘n nuwe saknes (vertakking). Die kleur van die buisweb is of baie wit of wit met 

‘n effense blou  of pienk skynsel. 

Die volwasse wyfie is nogal groot, tot 30 mm lank, die mannetjie baie kleiner. Aan die grootte van 

die“voordeur”-net kan ‘n mens ‘n aanduiding kry, of die inwoner een jaar jonk (tussen 5 en 10 mm), ouer 

(tussen 10 en 20 mm) of volwasse is (25 tot 30 mm). Die mannetjie het sy eie klein buisweb. 

 

 

 
Groot wyfie bo, klein mannetjie onder                  mannetjie                eiersak links, volwasse wyfie regs 

Rondom die groot nes kan ‘n klomp klein nessies, redelik ver van mekaar af weg voorkom. Ek dink, die kleintjies   

verlaat die ma se nes na ‘n geruime tyd,om hulle eie nessie te bou. Hulle soek dan sommer op dieselfde boom ‘n  

geskikte spleet op die boombas en bou hulle nessie daar. Ek het nog nie twee groot neste naby mekaar gesien 

nie. 

Wat ek wel naby gekry het, is ‘n donker grondspinnekop Ariadne in haar 

buisweb. Sy skuil net in haar sak, waar sy op prooi wag en  dit blitsvinnig 

by die buis intrek en daar uitsuig (GOGGAstorie No 40).Hierdie 

buurmanskap verloop sonder probleme, want elk bly maar in sy eie 

buisweb. 

Dit het my opgeval, dat die basterkameelbome naby of langs ‘n vlei 

dikwels Gandanameno-neste het; seker logies, want insekte en ander goggas 

kom graag water toe, die kanse vir prooi in die net is hier besonder goed.   

Voor by die spinnekop se “voordeur” lyk dit altyd netjies en skoon, geen maaltydafval kan van buite af gesien 

word nie. Die kosafval word gewoonlik buite die buis aan die een kant van die vangweb gedeponeer, soos by ‘n 

vullishoop.  

Gandanameno spinnekoppe is nie giftig nie, maar baie nuttig, omdat hulle van tuininsekte lewe.                    

Gandanameno spinnekoppe lyk baie soos Dresserus spinnekoppe, op die oog af geen verskil nie, maar die 

Gandanameno lewe meer bo (op bome en rotse) en die Dresserus onder op die grond onder ou beesmiskoeke of 

los klippe. 

By spinnekopliefhebbers, -telers en-handelaars is Gandanameno spesies baie gewild, veral in Europa. In   

gevangenskap teel hulle met die nodige kosvoorsiening en sorg goed aan, is nie gevaarlik nie en kan tot vyf jaar 

oud word. 
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