Hangende Motvanger
Toe ek dit sien,dink ek, dis 'n perfek gevormde groot dubbeltjie,… maar 1,2 meter bokant die grond op
die tak van 'n rosyntjiebos???
Ek tik daaraan met my vinger, maar dit sit effens vas. Toe ek probeer om dit met 'n dun stokkie te lig,
beweeg dit liggies en agter onder dit sien ek spinneraksy. Toe weet ek, dis 'n gogga.

Pycnacantha tribulus of te
wel ystervarkspinnekop (E: hedgehog
spider) is sy naam.
Tribulus het iets met stekels te doen,
daarom verskyn dit in die naam van
die dubbeltjie asook die
ystervarkspinnekop
Tribulus terrestris,

So sit dit bedags op 'n tak

Dis 'n medium groot spinnekop, die agterlyf omtrent soos 'n klein albastertjie. Bedags sit hy maar op 'n
tak en rus. (Seker het dit geslaap toe ek daaraan vat) Hulle woon- en jagplek is tussen grasse en takke
van bome of bosse, vandaar die droë-plantmateriaal-kleur.
Kenmerkend is die agt oë opgedeel in twee rye. Ses van die agt bene is medium lank en lyk maar soos
spinnekoppe se bene lyk. Maar die voorste paar bene is ietwat langer en sterker, omdat die spinnekop
daarmee sy prooi vang. Hy doen dit so: Aan die tak waarop hy gesit het, maak hy 'n sydraad vas. Dan
laat sak hy homself 'n bietjie af en hang vry aan sy draad. As daar nou 'n mot aangevlieg kom, vang hy
die mot uit die lug uit met sy voorbene om dit dan te vreet. Dit is moontlik, dat hulle 'n geurstof afsonder
wat manlike motte aanlok (navorsing daaroor nog nie afgesluit nie)

van naby af gesien

van die kant af gesien

Hierdie spinnekop wys net weer hoe veelvuldig die idees in die natuur is, hoeveel verskillende
moontlikhede slegs vir die eet-om-te-lewe strategie by spinnekoppe gebruik is. (Ons mense het nie so
baie verskillende idees nie ... hoekom vang nie alle spinnekoppe op dieselfde manier sy prooi nie? Dit
sou baie eenvoudiger wees ... Watter oneindige groot en slim brein sit agter hierdie klomp slim
planne?
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