
Rooi Fluweelmyt na die Reën 

Wie het nog nie gaan buk om die fluweelsagte 

helderrooi bondeltjie op te tel en in sy hand 

gehou nie? Niemand is daarvoor bang nie, 

ten spyte daarvan, dat dit ‘n gogga is. 

Niemand dink ooit daaraan, dat dit dalk kan 

steek of byt of giftig wees nie! Dit lyk dan so 

pragtig en sag, glad nie gevaarlik nie ten 

spyte van die helder rooi waarskuwingskleur. 

Tereg, dit is nie gevaarlik nie. 

Myte behoort aan die spinnekopagtiges, hulle het agt pote en van hulle kan sy spin. 

Hulle kan mikrospopies klein wees, van die grootstes is ons eie reën-fluweel-myt. 

Wanneer dit gereën het, kom hulle uit die grond op soek na vlieënde termiete en/of 

miere. Dis hulle kos, vol vet en proteïene. As die 

son weer warm bak en die grond nog vogtig 

is, grawe hulle hulself weer in. 

 

 

 

Soos ‘n mens kan verwag, deurloop hulle verskillende stadiums in hulle lewenssiklus. 

Fluweelmyte lê eiers, daaruit kruip ‘n diertjie, wat nog nie ‘n larf is nie, maar ook nie 

meer ‘n eiertjie nie. Na twee dae vervel dit, en ‘n rooi ses-potige larf kom te vore. Die 

larfie is vol energie, soek ‘n insek-of spinnekop-gasheer, boor ‘n gat in sy lyf en suig daar 

van die bloed. Baie dikwels parasiteer hulle op sprinkane en word op die manier ook ver 

versprei. As dit dikgesuip is en die stadium voltooi het, gaan dit in ‘n slaapstadium. 

As dit dan wakker word, het dit tot ‘n agt-potige mytlarf ontwikkel, wat net vreet wat 

voorkom, dis so te sê in ‘n vreetstadium, om daarna weer in ‘n onaktiewe russtadium te 



gaan. Dan eers is die siklus voltooi, en die pragtige fluweelmyt is volwasse en kan maat 

soek.  

Die mannetjies berei spermpakkies (spermatofore) voor en versprei dit op ‘n stukkie 

grond, in ‘n “lovegarden”. Nou lê hy ‘n “syspoor”, ‘n sydraad, van sy liefdestuin af weg. 

As daar ‘n wyfie op die sydraad afkom, kan sy na die 

liefdestuin toe gaan. Soos sy oor die spermpakkies 

kruip, tel sy dit dan op en word bevrug.  

In droogtetye gebeur dit, dat die sagte 

fluweelmyte opdroog en so vrek. So ‘n myt-

mummie lyk glad nie meer mooi nie, maar 

‘n mens kan darem sy gesig sien. 

Fluweelmyte het natuurlik ook vyande soos 

bv.miere. Ek het gesien hoe ‘n klomp klein 

miertjies gesamentlik ‘n fluweelmyt bygedam het. 

Ook groot miere alleen soos stinkmiere vang hulle en 

dra dit gat toe. 

By myte is die rooi kleur nie ongewoond nie, inteendeel, daar’s baie verskillende rooi 

mytsoorte. Kleurskakerings van ligpienk tot pers is moontlik. 

(Sien GOGGAstorie No 8 oor die rooi spinmyt in ons tuine) 

Myte vorm seker die grootste diergroep in die dierewêreld; daar is rede om te glo, dat 

maar 10% van die bestaande myte eers bekend en ondersoek is. Die rede daarvoor is 

baie eenvoudig: Wat jy nie sien nie, ondersoek hy nie.  
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