
Langspintepel-boomspinnekop-wat-nie-skaduwee-gooi  Hersilia setifrons 

 

Om hierdie spinnekoppe raak te sien, moet jy gelukkig wees of ‘n 

geoefende oog hê. Hulle is nogal groot, van langste poot na oorkantste 

langste poot gemeet, maklik 5 tot 6 sentimeter in deursnee of selfs meer; die 

lyf is maar slegs omtrent 1 cm lank Hulle kleur en versierings bied ‘n perfekte 

kamoeflering op die bas van die boom, waarop hulle sit. Hulle kan selfs van kleur verander om aan die 

agtergrond aan te pas. Daarby sit hulle heeltemal plat, gooi geen skaduwee nie,  en doodstil vir dae, weke!! 

op dieselfde plek in dieselfde posisie. Links bo op die foto sien ons ‘n mannetjie, op die regter foto sit die 

wyfie met ‘n wyer lyfie by haar eiers. Die mannetjie, herkenbaar aan sy baie lang pote en die skraler lyfie, 

sit gewoonlik ‘n entjie weg van haar. Of hy vir nog ‘n kans wag om te paar of haar net bewaak, weet ek nie. 

Wat ek wel weet is, dat  die wyfie meer as net eenkeer eiers lê. Die eiersak is ‘n plat ronde sak vasgemaak 

teen die boom se bas. Dan word die eierkokon bedek met ‘n “kombersie” waarin stukkies van die boombas 

ingeweef is; sodoende is die plek skaars sigbaar. 

“kombersie” teruggeslaan        stukkende eiersak met ongeveer 50 eiers     miere dra onbeskermde eiers weg 

Na ‘n ruk word die “kombersie” vaal, lyk soos die boombas. As die wyfie-spinnekop opnuut eiers lê, doen sy 

dit effens langs die eerste plek met die versteekte eiers; die nuwe kombersie oorvleuel die ou ene ietwat. 

Daar sit sy dan en hou wag, moontlik totdat die kleintjies uitgebroei is. 

 

 

 

 



Kort nadat ek die nessie oopgemaak het om af  te neem, het miere (moontlik Hagensia spesie) verskyn en 

eiertjie vir eiertjie weggedra…dis seker kos met hoë proteïengehalte. Na vyftien minute was alles opgeruim 

en skoon asof daar nooit ‘n spinnekopnes teen die boom gesit het nie. 

   Aan die spintepel-kant van die spinnekop sit die 

eerste eierpakkie onder die skaars sigbare 

sykombers; aan die kop-kant van die spinnekop sien 

ons die nog ligte sykombers wat die tweede 

eierpakkie bedek.  

                                                           

 

Op ‘n veilige 

afstand van die 

wyfie waak die 

mannetjie oor 

haar. 

 

 

 

 

Wat gebeur nou, as die wyfie iets oorkom en nie meer 

oor die eiers kan waak nie? 

Ek het getoets en die wyfie verwyder om te 

identifiseer. Die mannetjie het die taak van die wyfie 

oorgeneem en sit nou na tien  dae nog daar; af  en toe 

verdwyn  hy, maar dan sien ek hom weer daar rond. 

Ouer- of dan Pa-sorg van die aard is by spinnekoppe 

tog iets buitengewoons en verdien regtig hoogagting.  

Hersilia spinnekoppe is meesterjagters, en hulle geheim is kamoeflering en geduld. Hulle sit doodstil en 

wag hulle prooi in. As dit naby genoeg gekom het, druk hulle dit met hulle besonder lang spintepels teen 

die boombas vas. Dan swaai die spinnekop blitsvinnig sy hele lyf kloksgewys om die prooi, gesigkant weg 

van die prooi en pen so die prooi met sydrade teen die boom vas. Dit lyk asof die spinnekop om die prooi 

swaai-dans sonder om die pote te beweeg. Hierdie gedrag is kenmerkend vir  Hersiliidae spinnekoppe. 
Kenmerkend is ook die derde paar kort beentjies,wat dikwels dig teen die agterstepaar pote lê en skaars sigbaar is, 

dus aan die spinnekop ‘n voorkoms van ‘n ‘sespoot’ gee. 

Ander Hersiliidae lewe ook op bome, rotse en selfs onder klippe, eienaardige en baie indrukwekkende spinnekoppe! 
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