
Tumbuvlieg maaiers van Cordylobia anthrophaga 

E:  skin maggot fly, putsi/putzi fly, 

tumbi fly 

A: botvlieg maaiers 

D: Mango-, Tumbufliegen 

 So lyk ek! (gesiggie is opgeteken) 

Elke jaar na die winter as dit weer warm word, kry die diere kleintjies; nie net die warmbloediges nie, ook 

alles wat kan kruip en vlieg. Baie onaangename tydgenote is al die vlieë en brommers, steekvlieë en 

botvlieë. Botvlieë lê hulle eiers in vogtige koel sand, maar ook op vogtige wasgoed op die wasgoedlyn. Dis 

waar mense dit dikwels optel. Wanneer die larfie (maaier) uit die eier klim, soek dit ‘n warmbloedige wese 

se vel, boor daardeur en klim in. Hulle begin die vleisweefsel vreet. Soos hulle groter word, begin daar ‘n 

knop op die vel sigbaar word.Bo is daar eers ‘n donker strepie, later ‘n rofie sigbaar. Die maaier sorg dat die 

vel bo aan die punt oop bly sodat dit kan asemhaal. Die knop word al groter, maar wil nie ryp word nie. Dit 

begin seer en rooi raak. Die pyne in die puise kom net so af  en toe, dis nie permanent nie. As dit so pyn, 

beweeg die maaier in die vleis.  Een helfte van sy lyf is bedek met swart hakies wat in die weefsel vashaak, 

bv. as die diertjie wil draai. Op die agterpunt is twee groter krom hakies langsmekaar wat die maaier in die 

weefsel anker. As die larf sy volle grootte bereik het (tot 12 mm!), kom dit uit, 

gewoonlik, as mens druk of hond krap. Dit val op die grond, word papie en 

klim later as volwasse vlieg uit die grond.  Kinders en diere wat in die sand 

sit/lê/speel, dien dikwels as gasheer vir hierdie 

vliegmaaier. Dit is baie onaangenaam en seer. Die 

plek bied geleentheid vir die indring van kieme. 
Dikwels sit die “puisies” op die kop, op maag, 

bababene/-boudjies, by diere tussen die tone op pote. 

As die besmetting erg is, swel die kliere op die agterkop, onder arms, in lieste, 

afhangende van waar die knoppe sit, dit kan egte siektetoestande veroorsaak.                                                                                                                                                                     

As die larf sy volle grootte bereik, (tot 12 mm!), kom dit uit, gewoonlik as mens 

druk of dier krap. Dit val op die grond, word papie en klim na ‘n tyd as volwasse vlieg uit die grond.                                                   

Vroeër is babadoeke en beddegoed (veral die some!) gedurende somertye altyd gestryk om besmetting te 

voorkom. Waar honde lê, spuit grond met vlieëgif om besmetting te beperk.                                                                                                                                                                  

Hierdie mangovlieë kom in groot dele van Afrika voor, in sekere jare meer as in ander.                                                                                             

Om verdere inligting te bekom, gee die name van die vlieg by Google in. 
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