
Tuinspinnekop  Argiope australis  

In die somer, wanneer die bome, struike en 

grasse in volle loof staan, kan  ons dikwels 

hierdie  geel-silwer-swart spinnekoppe in 

die middel van hulle groot webbe sien sit. 

Die web is dikwels tussen twee 

bome/struike, maar ook tussen lang gras 

en draadheining of tussen die drade van ‘n 

draadheining in ‘n sonnige posisie 

aangebring.. Vanaf  die 

sentrum van die 

wawielweb is daar twee tot vier 

sterk wit zigzag-lyne straalsgewys in die web ingewerk. Dit word 

die stabilimentum genoem. Sy doel is waarskynlik om voëls teen 

die barrikade te waarsku, maar daar heers nog nie volle 

duidelikheid oor die doel van hierdie wit “versiering” nie. Dikwels 

sit die spinnekop presies op die die X-vormige stabilimentum met 

twee paar pote saam vorentoe en twee paar agtertoe gestrek. 

Hierdie wit sigsaglyne het seker ook aan die spinnekop die volksnaam “writing spider” 

gegee.                                                                                                                                        

Agter die wawielweb is ‘n beskermende web-versperring aangebring, bestaande uit 

onreëlmatige heen-en-weer-  en op-en-af-drade. Hierdie web beskerm die spinnekop 

teen vyande (voëls), wat geïrriteerd raak deur die sydraadversperring. Om iets/iemand 

af  te weer, skud hulle hul web en/of hardloop uit en skuil in die plant waarteen dit 

opgehang is. 

 

Wyfie van bo gesien                        wyfie onderkant                        baie kleiner mannetjie………                                                                    

Interessant is, dat  ek al tweekeer so ‘n Argiope mannetjie in vreemde webbe gesien het 

(ene by Nephila senegalensis en ene by ‘n Cyrtophora spesie)….Swak oogsig? Kansvatter?? 



Tuinspinnekoppe is vir mense nie gevaarlik nie, inteendeel, hulle vang baie lastige insekte. 

As die prooi in die web beland het, word dit met sy toegedraai,gebyt en uitgesuig. 

Die tuinspinnekoppe is dagaktief. Hulle 

werk aan die web, ruil droë drade uit met 

kleweriges, herstel beskadigde plekke en 

wag vir prooi. Gewoonlik sien ‘n mens 

hulle kop onderstebo in die web hang. Die 

groot spinnekoppe is die wyfies. Die 

dwergmannetjies  lyk heeltemal anders en 

beweeg eerder ongesien aan die kante van 

die wyfie se web, verstigtig om nie gevreet 

te word nie.                                                                                                                                              

Na paring word daar eiers in  

keteltromvormige eierkokonne verpak, 

wat dan ietwat weggesteek in die plant naby die web opgehang word. 

  
 

Ander tuinspinnekoppe het soortgelyke webbe en gedrag maar ander uiterlike 

voorkoms. 

Argiope trifasciata sien ek dikwels tussen lang 

biesies en vleigrasse as daar nog water in die 

vlei is. 

Hulle silwer kleur blink in die son, dalk om 

insekte aan te lok. 



Argiope levii lyk amper soos A.australis, maar die agterlyf is nie 

geband nie, eerder effekleurig roomgeel of geel met of sonder 

swart spikkeltjies. 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                           Argiope tapinolobata     se agterlyf is langwerpig en smaller as 

die gewone Argiope spesies s’n. Die hele spinnekop is ook kleiner. Die punt van die 

agterlyf is so effens opgebuig.                        

Algemeen kom hierdie spinnekoppe wêreldwyd voor; volgens die “World Catalugue of 

Spiders” is daar  87 verskillende Argiope spesies bekend, in suidelike Afrika 7 daarvan. In 

goeie reënjare sien ‘n mens hulle meer dikwels as is droë jare. 

Ten spyte daarvan, dat hierdie spinnekoppe regtig groot vertoon, lyflengte van tot 30 mm, 

hoef ‘n mens nie bang te wees nie, ook nie vir diegene wat meer swart in die patrone op 

die liggaam het nie. 

 

Inligtingsbronne: 

Spiders of the Kalahari  (Ansie Dippenaar-Schoeman, Almie van den Berg)                                                    

GOGGAgids   (Erik Holm, Ansie Dippenaar-Schoeman)                                                                                         

Spiders of the Savanna Biome  (Ansie Dippenaar-Schoeman, Stefan Foord, Charles Haddad)                        

Spiders of the Grassland Biome  (Ansie Dippenaar-Schoeman, Charles Haddad) 

Teks en fotos: Anka Eichhoff                                                                                                Februarie 2021 


