
Kalaharisy-mot   Gonometa postica   

E:  Burn worm, African wild silk moth                                                                 

A:  Brandwurm                                                                

D:  Haarraupe 

Selde sien ons die mot 

en die kokon 

bymekaar, ook die 

eiertjies op die kokon, 

en dis dus moeilik om 

bymekaar te sit wat 

bymekaar hoort.  

Die ruspe is omtrent so lank soos ‘n volwassene se 

wysvinger, swart-grys-wit met geel, oranje of pienk 

kolle (nie altyd nie) en lang stekelrige hare. As jy 

daaraan vat (of ook aan die kokon), steek die hare 

deur jou vel en breek  af, dit voel soos die 

haardorings van turksvy in jou vel en is moeilik om 

uit te trek (Dit  werk soms met kleeflint; plak op en trek af) 

Ek het ‘n kokon in ‘n bottle geplaas om te sien wat daar uitkom, daarvan vergeet en eers 

onlangs die bottel weer ontdek. Die mot was uit en het verdroog. Daar het sy ook ‘n paar 

eiertjies gelos en in die kokon was nog die leë dop van die papie, snaaks genoeg in twee 

dele, nl. kopdeel en agterlyfdeel. 

  
 

Mot(droog) op kokon               kokon met leë papiedop         gedaantewisselings-kringloop 

Die mot se kleur is gewoonlik redelik donker roesbruin, maar ligter kleurvariasies kan 

voorkom. Die manlike mot het skerper vlerkpunte as die wyfie. Vir suksesvolle paring is 

dit vir die mannetjie nodig om ‘n ent te vlieg, seker om inteling teë te werk.Gewoonlik 

word die eiers op takke van Vachellia-bome/-bosse (voorheen Akasia) gelê, sodat die 

larfies naby hulle kos is en dadelik na uitbroei kan begin vreet om sterk en groot te word. 



Nou het ek kokonne in die veld gesien, met klomp ronde gatjies by die voorkant. Toe ek 

die kokon oopsny, kon ek op die binnekant van elke gat ‘n leë papiedop sien en ‘n 

Gonometer-ruspe total uitgesuig/uitgedroog. 

 

‘n Parasitiese Palexorista-vlieg lê haar eiers op die ruspe se haarkleed. Die eiers word so 

in die kokon ingesluit, wanneer die ruspe sy sykokon spin. As die larwes uit die eiertjies 

kom, begin hulle aan die ruspe vreet tot hulle self in papiestadium gaan. Dit is verbasend, 

hoe baie larfies op een ruspe kan teer en die stadium voltooi; in een kokon het ek 25 

papiedoppe getel! Die motlarf is dood, die vlieg se kleintjies kan hulle siklus voltooi, 

beskerm deur die harde kokon. Interessant is dat die vlieglarwes daar vasmaak, waar die 

kokonwande die dunste is. So is dit maklik om later ‘n gat daarin te byt om uit te kom. 

By verskeie bevolkingsgroepe in Afrika is die harde sykokonne gevul met growwe 

sandkorrels en/of pitte en dan opgeryg om breë bande te vorm. Hierdie bande is om 

manne se bene gedraai en het geraas as hulle gedans het.                                                    

Die sy van die kokonne is ook skoongemaak en tot sydraad gespin vir die weef van 

sydoek. Hierdie proses vat lank, is duur en die kokonne is nie elke jaar in groot massa 

beskikbaar nie. Die fabrikasie van wildesy in die Kalahari is ongelukkig gestaak.                     

In party jare (veral droë jare) kom veevrektes voor, waar die vee van die kokonne saam 

met droë plantmateriaal vreet. Die sy van die kokonne koek saam en verstop die rumen, 

uiteindelik vrek die dier. 
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