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Jagspinnekoppe het in die volksm ond heelwat 
ve rsk illende  nam e, te wete R oo i-rom an, 
S o n s p i  n n e k o p p e ,  "  J e r r y  m u g I u m "  en  
Haarkappers. Sommige mense noem hulle selfs 
verkeerdelik "T a ran tu las ''.

Die meeste van ons het al erg geskrik wanneer 
ons paadjies met die gediertes s'n gekruis het. Dit 
is geen wonder nie, w an t hulle kan nogal groot 
w ord — 'n gemiddelde volwasse jagspinnekop se 
agterlyf alleen kan 6 cm lank wees, en dan het hy 
nog 'n kop en kake van 2 cm.

Jagspinnekoppe is egter nie ware spinnekoppe 
nie en hulle val onder 'n heel ander groepgenoem 
die Solfugidae, wat, w anneer d it direk vertaal 
word, "creatures tha t fly  from  the su n ”  beteken. 
Wees gerus, die kans dat jy een sal sien vlieg is 
gering, maar jy sal hulle wel op 'n sonnige dag 
teekom w aar hulle  heen en weer in die son 
rondhardloop op soek na kos.

Hulle verskil van ware spinnekoppe deurdat hul 
agterlywe gesegmenteerd is teenoor die gladde 
agterlywe van spinnekoppe. Hulle besit 2 pare 
kake waarmee hulle hul prooi verbrysel teenoor 
die 1 paar kake van spinnekoppe. Ook besit hulle 
geen gifkliere nie en is dus nie g iftig  nie — pasop 
egter v ir daardie kake. Die jagspinnekop maak 
geen web nie en isdus w are jag te rs  w a t hul prooi 
gaan soek. Hulle besit slegs twee oe w at 
swaksiende is en maak baie sterk op hul 
kaaktasters staat om oor die weg te kom. Die 
kaaktasters van die jagspinnekop bevat ook 
suiers w a t hom help om teen gladde oppervlaktes 
op te klim .

Die jagspinnekop is geweldig v inn ig  en d it is baie 
m oeilik om een te vang. Hulle is ook aggressief en 
dus baie goeie vegtersen sal in meeste gevalle die 
wenner wees w anneer hulle in 'n geveg betrokke 
is  m e t 'n  s p i n n e k o p  o f  s k e r p i o e n .  
Jagspinnekoppe toon ook sterk kannibaalse 
neigings en sal nie hu iw er om van sy eie soort 
aan te val, te dood en op te eet nie.

V ir 'n dier w a t so aggressief is soos die 
jagspinnekop, kan hofmakery ook m aar 'n 
gevaarlike spel wees. By sekere spesies moet die 
w yfie  in 'n beswym ing (of kataleptiese toestand)

M et sulke kake hoef 'n jagspinnekop hom  nie te bekommer 
omdat hy geen gifkliere besit nie.

wees voor paring kan plaasvind. Die m annetjie 
bestorm die w yfie  en gooi haar om sodat die 
wyfie  bewegingloos op haar rug le. Hy mors op 
daardie stadium  geen tyd nieen m aakdan m etsy 
sterk kake die w yfie  se geslagsorgaan oop, sit sy 
sperm op die grond neer, waarna hy d it optel en 
in die w yfie  se geslagsopening plaas. Hy maak 
die opening weer toe en laat spaander. Die hele 
episode duur net 'n paar sekondes.

Na paring maak die w yfie  'n diep gaatjie in die 
grond en le die bevrugte eiers daarin. Nadat die 
klein jagspinnekoppies uit die eiertjies gekom 
het, voed die ma hulle v ir 'n kort rukkie aan prooi 
w a t sy na die nes bring.

Hulle oorw in te r in gate of skeure en kom nie uit 
voor die lenteson die aarde verh it het nie. IITI7TI

Die jagspinnekop soos jy  hom  in die na tuur sa l aantref.
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