
Valdeur-Bobbejaanspinnekop en Wespe 

As ‘n mens laat namiddag in die veld gaan stap, kom jy op die 

eienaardigste natuurtonele af. So het ek op ‘n bobbejaanspinnekop 

afgekom, wat letterlik op sy agterlyf gesit het. Ietwat bokant voor 

die spinnekop het ‘n swart wespe in die lug “gestaan” en seker 

maar vir ‘n geleentheid gewag om ‘n verlammende steek op 

die spinnekop te kan plaas, of om te wag, tot die spinnekop 

verlam is... My verskyning het die wespe verjaag, en  dit het 

weggevlieg, voordat ek ‘n foto daarvan kon neem.. 

Nou het ek nie geweet, of die steek al toegedien was of nie. Die 

spinnekop het soos versteen in daardie posisie vertoef. 

Met ‘n stokkie het ek die spinnekop van agter vorentoe gedruk, 

dat dit op sy pote te lande kom. 

Watter prageksemplaar het daar voor my gesit! 

Doodstil. Was dit nou al verlam of nie? Ek het 

gewag. Niks het gebeur nie. Die spinnekop het 

nie beweeg en die wespe het nie teruggekom 

nie. 

Na ‘n tydjie het ek weer my stokkie opgetel en 

probeer om die spinnekop onder ‘n stuik in te 

stoot, maar watter verrassing!  

Dit het letterlik “opgespring” en vir my gedreig: 

‘Kom maar! Ek is gereed vir jou!’, het dit laat 

weet.  

Die kaakkloue was sywaarts oopgemaak en 

ietwat opgetel, die voorste bene omhoog en die 

rooi mondarea het gevaar gesignaliseer.             

Dit is verbasend hoe vinnig dit alles plaasvind, 

te vinnig om werklik te sien, wat gebeur. 

Solank as wat ek met die stokkie probeer het, 

om dit in ‘n berskermde plek te stoot, so het dit 

probeer om my af  te weer. (Soos ek verneem, is 

die byt baie SEER, maar nie gevaarlik nie). 



Later het dit bedaar en toe ek dit 

onder die plant ingeskuif het, vinnig 

in die takke opgeklim om dan bo-op 

te bly sit. 

Op navraag na die identiteit, het ek  

volgende inligting gekry: 

Dit is ‘n valdeur-bobbejaanspinnekop 

(Common Trapdoor Baboonspider) 

met die wetenskaplike naam Idiothele 

nigrofulva. Hierdie spesie kom 

algemeen in suider Afrika voor.          

Valdeurspinnekoppe woon in redelike 

diep tonnels wat aan die onderkant 

vegroot, dalk soos ‘n sokkie. Die 

tonnelingang is gesluit met ‘n baie goed gekamoefleerde deksel, sodat vyande dit nie maklik kan 

opspoor nie.                                                                                                                                       

In hierdie besondere geval is dit die eerste rekord van ‘n wespe wat spesifiek hierdie spesie kon 

opspoor en uit sy tonnel kry. 

Sekere wespes maak algemeen gebruik van bobbejaanspinnekoppe, om as kosvoorraad vir sy 

larwes te dien. Die wespe spoor die tonnel op, gaan in en steek dit, sodat dit verlam is. Dan sleep 

sy die verlamde spinnekop uit tot in haar eie tonnel en lê een eiertjie op die spinnekop. As die 

larfie uitgebroei het, vreet dit aan die nog lewende spinnekop totdat die spinnekop vrek 

(spinnekoppe kan BAIE LANK sonder kos bly lewe). Partykeer sleep die wespe die spinnekop ook 

weer terug na die se eie tonnel. Die spinnekop gaan aan met sy gewone lewe met die wespe-

eiertjie en dan vretende larf op sy lyf……Die natuur kan partykeer baie gruwelik en wreed wees! 

Wat my by die spinnekop opgeval het, was die eienaardige “tone” aan die voorpunt van die pote.  

      Dit is digte aan die onderkant taai haarklossies. Die 

onderkante van die eindpunte van die pote is  ook 

taai. Dit help om beter te kan klim en gryp (prooi 

vasklou). Hierdie haarklossies kan ingetrek 

word , amper soos ‘n kat sy naels kan intrek. 

ONTHOU: Bobbejaanspinnekoppe byt seer, 

maar nie dood nie! Moenie met hulle lol nie, 

moenie probeer om hulle uit te grawe nie! 
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