
Geluksbode en Liefdesikoon: Liewenheerskewer 

Cheilomenes lunata  (Fam. Coccinellidae)                                

E: Lady bug/beetle                                                                              

A: Liewenheersbesie/-kewer, skilpadbesie/kewer                      

D: Marienkäfer 

Alhoewel die meeste mense nie van goggas hou nie, is 

hierdie ene ‘n absolute uitsondering: As jy dit sien, begin die 

mondhoeke opkrul, die oë kry ‘n glansie, hoop en ‘n geluksgevoelens maak jou hart warm, 

jy maak tyd om die klein kalant te bekyk. In die westerse wêreld is hierdie kewer ‘n teken 

van geluk en van liefde,…..is ons nie ons hele lewe lank op soek daarna nie? 

Interessante feite rondom Cheilomenes lunata: 

Dit is nie ‘n besie nie, maar ‘n kewer. Kewers vreet met vreetwerktuie, besies 

suig hulle kos met ‘n suigstekel voor aan die kop. 

Dit is ‘n baie nuttige kewertjie in die tuin, want dit lewe van 

plantluise en soortgelyke plantparasiete. In een lewe vreet dit 

meer plantluise as een spuitkan insekgif kan vernietig 

(tussen 2 500 en 3 000)!  Dus word hulle graag vir biologiese 

plaagbestryding gebruik. 

 

Afgesien van vreet plant hulle voort, dis hulle lewensdoel. Die lewenssiklus 

bestaan uit vier stadiums, eier, larf, papie en dan volwasse kewer. Die eiers 

word graag naby of sommer in ‘n luiskolonie geplaas, sodat die larfies wat uitkom, 

dadelik kan begin vreet. 

 

 

 
Die larfie lyk meer na ‘n miniatuur-krokodil as ‘n kewer, en word ook plantluisleeu 

genoem, omdat dit tot 70 luise per dag verorber. Die papie lyk eintlik al na ‘n kewertjie, 

maar sit sag en onbeweeglik op ‘n blaar. Die volwasse kewertjie lyk eers geel, kan dan 

verkleur na alles tussen geel, rooi en swart met of sonder verskillende aantal kolle, het 

vlerke en kan goed vlieg. 



Die Liewenheerskewers is roofkewers, maar daar is ook in hierdie 

groot familie van hulle,wat vegetaries lewe. Hulle hou bv. 

van komkommerplante en aartappel-/tamatieplante en kan 

tot ‘n plaag word. Die blink gepoleerdes is roofkewers, die 

dowwes met hare op die lyf is plantvreters. 

 

Hoekom word dit Ladybird of Marienkäfer (Mariakewer) genoem?  Die naam 

kom uit die middeleeue, waar die kewer gewy is aan Moeder Maria, gewoonlik 

uitgebeeld in ‘n rooi kleed, verteenwoordiger van die liefde asook beskermer van 

oeste. 

As jy hulle in jou tuin wil hê, sorg dat daar water vir hulle is, hulle wil water 

drink. Kruie soos dille, koljander en vinkel lok hulle ook aan. Op lusern wat geil 

staan kan ons hulle ook sien. Op rabarberblare sit hulle aan die blaaronderkant, 

want dis waar die plantluise is. 

Met behulp van hierdie kewertjies is ook kolieke, tandpyn en masels behandel. 

 

Die Australiese ladybug is blykbaar besig om in Europese lande soos bv. die 

Britse Eilande die inheemse Coccinellidae te verdring. Blykbaar is daar ‘n 

duidelike vermindering in inheemse soorte te bespeur. Die gogga word die 

harlekynliewenherenskewer genoem. 

Dan is daar natuurlik nog egte besies uit die skildbesie-familie ( wat die 

Cheilomenes lunata naboots deur ook geeloranje met swart kolle of omgekeerd 

te wees). Hulle maak gebruik van die waarskuwings-voorkoms van Liewen-

herenkewers om nie gevreet te word nie. Die Liewenherenkewers sonder by gevaar van 

bv. miere ‘n geel stinkvloeistof by die beengewrigte af, wat die kewertjie onsmaaklik maak 

vir die miere 

Net voor die die winter versamel hulle in baie groot versamelings op ‘n 

beskermde oord soos bv. ‘n rotsskeur of ‘n hol boom tot die koue oor is. 

Beskerm en behoed hierdie pragtige kewertjie, dan sal dit ook vir jou gelukkig maak! 
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