
 

Spinnekopsy, ‘n wonderwerk in die 

natuur 

Spinnekopsy is een van die sewe 

wonders van die diereryk en die 

sterkste natuurlike vesel op hierdie 

planeet tot sover bekend. Kyk hoekom: 

Hoe sterk is dit?  Ongeveer 5-keer 

sterker as staal (gewigsgewys).Dis ook 

sterker as die sterkste sinteties vervaardigde 

vesel Kevlar, waarvan koeëlvaste onderbaadjies 

gemaak word. 

Dit is rekbaar en kan amper met ‘n derde van sy oorspronklike lengte verleng. 

Dit is waterdig. Die grys kapokvoëltjies gebruik dit daarom, om hulle 

neste daarvan te vleg. Vroëer het die inheemse bevolking in hierdie 

neste hulle vuurmaakgoed gebêre of hulle tabak.                                                                                    

Daar is spinnekoppe, wat selfs onderwater-webbe bou, lugblasies 

daarin plaas vir genoeg asem en daarin bly. 

Dit is baie lig  en fyn; een draad spinnekopsy is in dikte ongeveer 

een tiende van die dikte van ‘n menslike haar. Spinnekopsy is baie 

ligter as katoenvesel. 

Dit kan koue van tot -40 grade Celsius uithou. 

Dit is omgewingsvriendelik en biologies afbreekbaar. 

Dit is bestand teen fungi asook bakterië. Nie net dit nie, dit kan gebruik word as substraat, 

waarop menslike selle weefsel kan opbou. Dit beteken, dat in die mediese navorsing 

daarna gestreef word, om in plaas van veloorplantings spinnekopsy te gebruik as 

aanhegting vir die vorming van nuwe vel. Hierdie navorsing is al redelik ver gevorder. 

Die oudste spinnekopdraad wat tot nou toe gevind is, is ingesluit in amber van 120 miljoen 

jaar ouderdom. Dit bewys, dat hierdie prinsiep in die natuur werk en daarom vandag nog 

bestand het. 



Spinnekopsy is ‘n proteïen-verbinding, wat in spinnekoppe se 

spinkliere ontstaan. Dit is ‘n vloeistof en word uit die spintepels 

aan die onderkant van die agterlyf getrek. Die rekking van die 

sy verander die molekulêre struktuur, sodat dit in ‘n 

elastiese, rekbare struktuur vorm. Binne ‘n kort tydjie kan 

spinnekoppe nogal baie sy produseer, die Nephilas b.v. tot 

300 m sy per dag. Web wat hulle nie meer nodig het nie, 

vreet hulle op en kan dit weer gebruik. Die sy word tydens 

vertering nie heeltemal afgebreek nie en is sodoende gou  

(omtrent na 30 minute)weer beskikbaar vir nuwe 

syproduksie.                                                                                  

Die web op die foto , ongeveer 60 cm lank en 30 -40 cm  breed 

aan die bokant, was van ‘n Neoscona triangula. Toe ek daar kom  

en pla, het sy dit binne 3 sekondes heeltemal opgevreet. 

Spinnekoppe kan nie net sy produseer nie, hulle kan selfs tot ses verskillende soorte sy 

spin, afhangende waarvoor sy dit wil gebruik.                                                                  

Gebruike: Verspreiding:  Wanneer die kleintjies gereed is, om die 

nes  te verlaat, klim hulle op ‘n hoër geleë punt, neem ‘n 

punt-in-die-wind-posisie in, stel ‘n breë syband vry en laat 

los die ondergrond om deur die wind weggedra te word. Die 

breë syband werk soos ‘n valskerm. Hulle sweef tot 70 m 

bokant die grondoppervlak en word BAIE ver gedra; daar het 

al spinnekoppe op skepe beland 1500 km van die vasteland af. 

Volwasse spinnekoppe sysweef (dit word “ballooning” genoem) ook, 

bv. om te vlug. 

Gids-,  anker-, hang- en valdrade: Gidsdrade help om die weg te vind; die langste een wat 

ek gesien het, was 20 m lank, op ‘n draadheining. Dit is deur ‘n spinnekopmannetjie 

neergelê na ‘n spinnekopwyfie. Die wyfies sit partykeer feromone (ruikgoed) op die 

gidslyne om die mannetjies die weg te wys.                                                                                             

Valdrade word gebruik, as die spinnekop homself laat val, bv. om vinnig weg te kom. Met 

ankerdrade word die web vasgeanker aan die tak/ klip/ substraat.                                                                                                                                         

Daar is spinnekoppe, wat aan sy draad hang, terwyl dit vreet, as dit vervel of selfs by 

paring. 

Vir die paringstyd is syproduksie veral by die manlike dier noodsaaklik. Dit draai sy 

sperma in ‘n spermapakkie toe. Van die spinnekopsoorte bied aan die wyfie ‘n 

bruidgeskenk in die vorm van toegedraaide prooi, om haar dan te nader terwyl sy vreet. 

Somtyds is in die pakkie slegs kutienafvalle of selfs droëe stukkies plantmateriaal, dus 

bedrogpakkies. Van die mannetjies probeer ook na paring om die kospakkie weer terug te 



steel; ons sien, bedrog is nie net menslik nie! Ander spinnekopmannetjies bind die wyfie se 

pote vas voor paring om te verhoed dat sy hom kan bykom om hom te vreet.  

Prooi wat in die net beland word toegespin om te verhoed, dat dit kan loskom, dat die 

vangweb meer as nodig beskadig word en om dit langer vars (lewendig) te hou. 

’n Skuilplek in die vorm van ‘n sak, buis, tonnel, tent word dikwels gebou. Dit kan ‘n 

tydelike skuilplek wees, of dis ‘n skuiling waar die spinnekop sy hele lewe lank vertoef soos 

bv.by die versamelnesspinnekoppe (Eresidae). 

Eiers word in kokonne toegespin. Hierdie sy is besonders sterk en dig geweef en beskerm 

teen hitte en koue en vyande, veral parasiete soos wespes bv. wat hul eiers in die kokonne 

wil plaas. 

            
En laastens word dit gebruik om die webbe te bou. Die webbe se doel is die vang van 

prooi. Daar is menigte soorte webbe van verskeie argitektuur. 

Spinnekoppe word ingedeel en geklassifiseer volgens hulle webbou en lewenswyse. 

Voorbeelde daarvan lyk soos volg. Die basiese webvorm word soms ook aangepas om by 

die spinnekop se behoefte of leefwyse aan te pas. Wawielwebbe is bv. nie altyd rond nie, 

soms is hulle half, soms driehoekig, 

soms selfs net een string. 

Hierdie is ‘n groot wawielweb van 

‘n tuin-wawiel-spinnekop (Argiope 

spp.) met ‘n duidelik sigbare 

stabilimentum in die middel. Dit is 

‘n zigzag-lyn van dik sydraad. Die 

doel hiervan kan wees om die web 

te stabiliseer, om as skuilplek vir die 

spinnekop te dien of dalk om voëls 

se aandag daarop te trek, sodat 

hulle nie daarin vlieg nie. 

 



Hierdie doekweb bedek die eierkokonne, 

dien as skuilplek en te gelyker tyd as 

vangweb. Doekwebbe kan plat webbe 

wees, maar dit kan  ook om iets gedraai 

word, soos bv. die versamelnes-

spinnekoppe doen. Die neste bestaan uit 

talle gange en kamers binne-in,wat omhul 

is met diverse lae doekweb. 

 

Buiswebbe bestaan uit ‘n buisvormige 

deel wat met sy uitgevoer is. Die buis sit in 

‘n gat in ‘n tak, onder boombas of enige 

opening in ‘n substraat. In die buis sit die 

spinnekop en wag vir prooi. Vanaf die 

ingangsgedeelte loop klikdrade 

straalsgewys uit, wat aan die substraat 

vasgemaak is. Die klikdrade waarsku die 

spinnekop in die buis van naderende 

prooi. 

 

Tentwebbe is eintlik aangepaste 

wawielwebbe wat in ‘n ruimteweb sit. Die 

kante  of die middelpunt van die 

wawielweb word opgetrek om sodoene 

‘n hangmat (links) tent te vorm. 

 

 



 

Tregterwebbe is doekwebbe 

met ‘n tregtervormige 

skuilplek. Dit is gewoonlik naby 

die grondoppervlak geleë of in 

struike. Die spinnekop 

(Agelenidae) skuil in die buis 

van die tregter en wag vir prooi 

wat op die doekweb beweeg. 

 

 

 

Die verskillende 

webkonstruksies is menigvuldig en dien as behuising en/of vangnette vir prooi. Daar is 

selfs spinnekoppe wat ‘n net oor prooi gooi en wat prooi met ‘n gombolla gooi. 

 

Noemenswaardig is ook, dat party spinnekoppe hulle 

sy kan kleur. 

 Die bekendste is die Nephila- of goue wawiel-

spinnekoppe. Die kleur van die baie groot web is 

goudgel. Die glinster van goudgeel webbe in die son 

lok insekte aan. Hierdie goudgeel sy is al tot sydoek geweef 

en verwerk; dis seker die duurste en mooiste doek wat 

al vervaardig is.  

Om spinnekopsy te spin en in doek te verwerk, is 

duisende Nephilas se web nodig, en ek dink in 

een jaar kan daar nie genoeg versamel word, 

om een baal sy te produseer nie. 

 

 

 

 

 



 

 

Ander kleure wat ek al gesien het, is 

heldergeel, pienk, lig- en donkergroen en sy 

met ‘n blou skynsel. 

 

Daar is nog veel om uit te vind  oor 

spinnekopsy, en beslis sal daar nog met 

groot verrassings vorendag gekom word 

met uitvindings oor en met hierdie kosbare 

rumateriaal. 
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