
Sandhoop spinnekop  Pionothele gobabeb 

Dis al wat ‘n mens gewoonlik van die Pionothele 

gobabeb spinnekop te siene kry: ‘n Vuisgroot 

sandhopie sit teen die onderste helling van ‘n 

sandduin by Gobabeb. Hierdie hope verskyn 

gewoonlik in die wintermaande by die duine suid van 

die Kuisebrivier en op die gruisvlak soos by die terrein 

van Gobabeb Navorsingstasie  self, waar die ondergrond 

onderkant die sandhopie nie so sag is soos by die duine nie. 

Die sand by die duine is droog en fyn, die grond van die 

gruisvlakte is harder en growwer, dus twee heeltemal 

verskillende tipes grond; maar die hopies lyk dieselfde! 

As ‘n mens aan die sandhoop vat, voel dit poeiersag en 

ietwat pofferig. Binne-in die sandhoop “staan” ‘n 

syagtige buis, wat natuurlik 

opreggehou word deur die 

omringende sand. Die buis 

bestaan uit ‘n plat doekweb 

wat in die lengte gevou is om ‘n 

buis te vorm. 

Hoekom bly die hopies netso 

staan en val nie plat nie?                                 

Die spinnekoppe grawe ‘n tonnel 20 cm en 

dieper in die grond. Die losgemaakte grond wat 

moet uit, word met hulp van sy gebind en in 

bondeltjies uit die gat gedra en daar opgehoop. Hierdie 

bondeltjies gee aan die hoop die wolkerige voorkoms. In   

hierdie poeiersandhoop staan die sybuis en lei na die 

ondergrondse tonnel. -                   Dis al wat ek kon 

sien, geen teken van een of ander diertjie nie! 

Die was natuurlik diep  onder in sy grondtonnel 

in veiligheid. 

Verdere navraag het my gebring tot by ‘n 

spinnekop!                                                                         

Deur die sybuis beweeg die spinnekop van onder 

na bo om te gaan jag in die nag en dan weer af na 



onder, waar dit skuil. Die gang se wande word met spinnekopsy versterk, sodat dit nie 

inmekaarstort nie. 

Die spinnekop se naam is Pionothele gobabeb, en sover ons  weet, kom dit net in die area 

by Gobabeb voor. Dit is een van die Mygalomorphe spinnekoppe (Fam Nemesiidae). 

Valdeur- en bobbejaanspinnekoppe is ook Mygalomorphe.  

Verdere interessante inligting:                                                                                                           

Volgens observasies by Gobabeb gedoen, bly die spinnekoppe in kolonies.                                               

Hulle is winter- en nagaktief, waarskynlik, omdat die sterker 

en oorheersende (goed bekende) White Lady 

(Leucorchestris arenicola) gedurende die 

wintermaande rus  en sodoende plek maak vir 

Pionothele gobabeb.                                                                                                     

Hulle vreet nagaktiewe kewers soos toktokkies.                                                                                

Hulle kan baie lank in hulle tonnels sonder kos bly.                                                                              

Hulle word oud, twee jaar of moontlik ook meer.                                                                                  

Hulle is spesiaal aangepas vir ‘n bestaan in hierdie baie moeilike omgewings- en 

klimaatstoestande.                                                                                                                                                

Nog ietsie oor die uitdagings vir diere wat in die woestynsand lewe:                                      

In die somer verhit die boonste laag van die grondoppervlak in die woestyn van 60 tot 

70°C. Om vir die hoë temperature te skuil, gaan baie van hulle af in die grond/sand (tot 

120 cm diep!!), waar dit baie koeler is.                                                                                         

‘n Verdere uitdaging is die die verskuiwing van die sand deur die wind; gate, gange, 

skuilings word toegegooi met sand.                                                                                                                    

Aangesien dit in die woestyn min of glad nie reën nie, het die diere geleer, om oggendmis 

op verskeie maniere op te vang. 

Die habitat woestyn bly vol verrassings, dis verstommend hoe alle lewensvorms (mense 

ingesluit) planne gemaak het om hier te oorlewe. 
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