
Gevaarlike  “Rooi-By-Woner”    oftewel Rooiby /Omongongwa 

(Belonogaster lateritia)                                              

Wie ken hulle nie?! Hulle wat vir baie 

vermaaklike stories en spottery 

verantwoordelik is, hulle wat vir ons laat 

spander ten spyte van ouderdom, seer 

bene of grootlywigheid, hulle, wat die 

vuilste taalgebruik uit elkeen van ons 

uithaal, hulle, wat vir ons laat voel, ons is 

nie welkom naby nie:  Dis die Rooibye of glad 

omongongwa (enkelv.: engongwa), soos hulle in Namibië ook bekend staan.  

In laat lente begin hulle nes  te bou. Eers is dit net een wyfie, wat van 

fyngekoude hout en speeksel papieragtige seshoekige broeikamers 

bou.In elke kamertjie word 

een eier gelê.                                                      

As die larfies uitkom, word 

hulle met ruspepap 

(fyngekoude 

ruspes/caterpillars/Raupen) 

gevoer tot hulle in die 

papiestadium gaan. Die 

broeikamer word verseël 

met ‘n wit kappie. As die 

nuwe volwasse wespes 

uitkom, help hulle eers met 

die versorging van die 

kleintjies, tot hulle self begin 

eiers lê. Die oorspronklike 

nes van slegs ‘n paar 

broeikamers het intussen al 

groter en groter geword. 

Hulle bou hulle neste so 

graag op ons stoepe, dikwels naby die ingangsdeur, dat jy by jou eie huis moet insluip soos ‘n 

inbreker, anders het hulle jou! Hulle dam jou ook by as jy wil turksvye pluk en jy kom te  naby 

aan hulle nes. Slegs in die somertyd wanneer hulle kleintjies grootmaak , is hulle so 

aggressief. Die laaste eiertjies wat in die seisoen gelê word, is onbevrug, en daaruit ontwikkel 



dan die mannetjies-bye.                                                                                                                                  

Na die seisoen van reproduksie word die aggressie opsy gesit en hulle skuil vreedsaam by ‘n 

plekkie beskerm teen wind en weer. Hulle lewe van vrugtesap (vye en druiwe bv.) en nektaar en 

begin eers weer in later lente nesbou. 

Die rooiby  Belonogaster lateritia het ook vyande. Ek dink die ergste een is die swart kewer wat 

die larwes opvreet. Hy bevlieg die nes en druk homself in die ligte papierkonstruksie in. Van 

daar byt  hy die papierwande stukkend en vreet sistematies een na die ander larf 

op tot die nes vernietig is en die rooibye dit verlaat. Hier by ons was vroeër 

baie rooibye (in die Otjiherero-taal is die plaas se naam Omongongua), 

maar daar is nou nie meer baie nie. Ons het dikwels die swart kewer in die 

neste gesien. Sy wetenskaplike naam is Hoplostomus fuligineus  (Hive 

Chafer) en by byeboere is hy bekend vir die groot skade wat hy kan 

berokken.  

 

Hierdie nessie onderaan die dropper 

en die  “doring”-ding wat by die 

draadlus hang, is soortgelyk aan die 

rooiby-nes. Daar bly ook wespetjies, 

maar hulle is baie kleiner as die 

rooibye. As jy daar onverskillig raak 

of te  naby kom, steek hulle jou, 

waar hulle jou  kan beetkry, ja, hulle  

agtervolg jou selfs ‘n stukkie. Die 

steke brand vir ‘n paar minute, maar 

is nie gevaarlik nie. 

Die rooiby se steke is nie ‘n kwessie 

van ‘n paar minute nie, dit kan selfs 

dodelik wees as jy allergies reageer op inseksteke. Meestal word ons op die kop, nek of rug 

gesteek. Steke in die gesig laat die oë vinnig toeswel, die hart klop vining. 

Wat maak ons??? ….veral as ons ver van dokter en/of hospitaal is?       

As ons antihistamiene (teenmiddel vir allergiese reaksies in spuit-, 

tablet- of roomvorm) het, gee/smeer ons dit. As jy niks het nie, 

help dit, om ‘n waslap met baie warm water nat te maak en so 

warm as moontlik op die steekplek te druk. Sodra dit afkoel, weer 

warm maak en opsit. Die hitte vernietig die proteïengif. En soek dan 

hulp by bure/ iemand naby wat dalk antihistamiene het. 



 

Die angel lê in ‘n fou 
net bokant die 

gifklier. 

 

Wees maar wakker as julle: by in pomhuisie instap, op ‘n windpomp klim, veral as daar ‘n skerm 

vir jagters ingebou is!, by ‘n groot ou motorwrak wil gaan kyk, in die dikbos gaan beweeg die 

rooibye kan jou moontlik inwag! Daar is mense wat so ‘n byenes kan ruik en sodoende 

gewaarsku word (ek ruik dit nie). Moontlik skei die rooibye ‘n waarskuwingsreuk af. 

                                                                Be alert!! 
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