
Vlerke soos feetjies en oë van goud  

 Goudogies / Lacewings / Florfliege

 

  

diertjie altyd aan die onder- of agterkant van ‘n blaar gaan sit. As dit sit, sit dit doodstil aan die 
donker kant van die blaar met die vlerke styf teen die lyf. 

 

Nou sien jy nog hierdie delikate diertjie tussen die blare vlieg, en skielik is dit weg. Jy kan maar 
soek, jy sal sukkel om dit weer op te spoor. Die rede hiervoor is seker maar die transparente 
vlerkies en die feit dat die diertjie altyd aan die onder
sit, sit dit doodstil aan die donker kant van die blaar met die vlerke styf teen die lyf. 

 

         

Wat hulle so besonders maak, is nie net hulle uiterlike delikate voorkoms nie, maar hulle 
onskatbare waarde ten opsigte van luisp
plantluise, soveel so, dat hulle kommersiëel in plantasies geplaas word, wat beteken, dat hulle 
kommersiëel geteel word! Die volwasse dier vreet stuifmeel, nektaar en die soet stroop wat 
plantluise afskei. Die larwes daarenteen is roofdiertjies; hulle vreet ontsettend baie! (200 tot 500 
plantluise of 10 000 spinmyte se eiers of larwes kan een goudogielarwetjie tot sy eie beswil 
vernietig!) 

Goudogies kom hoofsaaklik voor, 
waar daar baie plante met veel groen 
blare groei, soos bv. in ons tuine of in 
vrugteboorde. ‘n Mens sien hulle nie 
so maklik nie en as, dan eintlik net as 
hulle vlieg. Hulle vlieg net kort 
gaan sit gougou weer.

Nou sien jy nog hierdie delikate 

diertjie tussen die blare vlieg, en 

skielik is dit weg. Jy kan maar soek, jy 

sal sukkel om dit weer op te spoor. Die 

rede hiervoor is seker maar die 

transparente vlerkies en die feit dat die 

As dit donker is, kan jy met die flits in die 

plant lig, dan sal die oë goudkleurig blink, 

vandaar die naam goudogie.

goudogiesgies word in die nag deur lig 

aangetrek. 
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of agterkant van ‘n blaar gaan sit. As dit sit, sit dit doodstil aan die 
donker kant van die blaar met die vlerke styf teen die lyf.      
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soek, jy sal sukkel om dit weer op te spoor. Die rede hiervoor is seker maar die transparente 
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kommersiëel geteel word! Die volwasse dier vreet stuifmeel, nektaar en die soet stroop wat 
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of agterkant van ‘n blaar gaan sit. As dit sit, sit dit doodstil aan die 

Nou sien jy nog hierdie delikate diertjie tussen die blare vlieg, en skielik is dit weg. Jy kan maar 
soek, jy sal sukkel om dit weer op te spoor. Die rede hiervoor is seker maar die transparente 
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plantluise, soveel so, dat hulle kommersiëel in plantasies geplaas word, wat beteken, dat hulle 
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          Eiertjies sit elk op ‘n fyn steeltjie

Selde sien ‘n mens die eiertjies, wat elkeen op ‘
by Google opgespoor). Maar die larf was in my tuin hard besig om kos te soek. Dit hou van vog en was 
tussen die papirusstingels by my kombuiswater se uitloop.

Dis ‘n bedrywige klein dingetjie, hardloop rond, wil nie stilsit nie. Dit lyk soos ‘n baie klein (omtrent 5 
mm lank) klapperkoekie met voor twee geboë knypers, soortgelyk aan die mierleeu s’n.. (Inderdaad 
behoort hulle aan dieselfde groep insekte, die 
kreatuurtjie. Om onsigbaar vir moontlike vyande te wees, plak dit afvalgoetertjies soos bv. liggaamsdele 
van prooi wat al uitgesuig is en/of plantmateriaal, op sy rug vas. Voor steek die knypers uit, agter die punt 
van die agterlyf. 

    Links is die goudogie se larfie            

 

Nog ‘n manier om vir sy vyande moeilik opspoorbaar te wees is, om soos bo beskryf, die vlerke styf teen 
die liggaam te vou en agter ‘n blaar weg te kruip. Dit doen hulle as hulle vlieg en agtervolg voel, bv. deur 
vlermuise. Op die manier is dit moeilik vir vler
van klank-eggo die prooi waar te neem. Hoe minder oppervlak wat klank kan weerkaats, hoe moeiliker 
opspoorbaar is die oppervlak. So duik die vraag op, of goudogies die vlermuise kan hoor. Hulle kan, en
hulle oortjies sit by die basis van hulle voorvlerke. Die oortjies is ook belangerik  voor paring.                           
Interessant (maar nie werklik nuttig om te weet) is, dat hulle in d
gesange” (Werbegesänge) op soek na ‘n maat, geklassifiseer word. 

Die goggawêreld bly maar regtig baie interessant en vol verrassinge, en vir almal wat in en met die natuur 
lewe die moeite werd om daarna te kyk en te lu

 

Inligtingsbronne:  John Irish (Dankie!)       Insects of South Africa  (Mike Picker, Charles Griffiths, Alan Weaving) 
Internet Google: Chysopidae /green lace wings

Teks en fotos: Anka Eichhoff       Foto van eiers: Google                          

                

Eiertjies sit elk op ‘n fyn steeltjie                        larwetjie bedek met “rommel”

Selde sien ‘n mens die eiertjies, wat elkeen op ‘n haarfyn steeltjie sit; (so het ek hulle nie in my tuin, maar 
by Google opgespoor). Maar die larf was in my tuin hard besig om kos te soek. Dit hou van vog en was 
tussen die papirusstingels by my kombuiswater se uitloop. 

hardloop rond, wil nie stilsit nie. Dit lyk soos ‘n baie klein (omtrent 5 
mm lank) klapperkoekie met voor twee geboë knypers, soortgelyk aan die mierleeu s’n.. (Inderdaad 
behoort hulle aan dieselfde groep insekte, die Neuroptera). Eintlik is die larwetjie ‘n sagte langwerpige 
kreatuurtjie. Om onsigbaar vir moontlike vyande te wees, plak dit afvalgoetertjies soos bv. liggaamsdele 
van prooi wat al uitgesuig is en/of plantmateriaal, op sy rug vas. Voor steek die knypers uit, agter die punt 

                  

                                 regs die mierleeus’n.  

n manier om vir sy vyande moeilik opspoorbaar te wees is, om soos bo beskryf, die vlerke styf teen 
die liggaam te vou en agter ‘n blaar weg te kruip. Dit doen hulle as hulle vlieg en agtervolg voel, bv. deur 
vlermuise. Op die manier is dit moeilik vir vlermuise, (wat van vlieënde insekte lewe), om deur middel 

eggo die prooi waar te neem. Hoe minder oppervlak wat klank kan weerkaats, hoe moeiliker 
opspoorbaar is die oppervlak. So duik die vraag op, of goudogies die vlermuise kan hoor. Hulle kan, en
hulle oortjies sit by die basis van hulle voorvlerke. Die oortjies is ook belangerik  voor paring.                           
Interessant (maar nie werklik nuttig om te weet) is, dat hulle in die wetenskap volgens hulle “serenade
gesange” (Werbegesänge) op soek na ‘n maat, geklassifiseer word.  

Die goggawêreld bly maar regtig baie interessant en vol verrassinge, en vir almal wat in en met die natuur 
lewe die moeite werd om daarna te kyk en te luister. 

Inligtingsbronne:  John Irish (Dankie!)       Insects of South Africa  (Mike Picker, Charles Griffiths, Alan Weaving) 
Internet Google: Chysopidae /green lace wings 

Teks en fotos: Anka Eichhoff       Foto van eiers: Google                                                November 2017
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