
Van  Baba  tot  Ouma 

 
As daar een goeie voorbeeld is van gedaantewisseling of te wel metamorfose, kan ons dit aan die 
swaelstertvlinder  (Papilio demodocus) se ontwikkeling sien. 
 
Die eiertjies kon ek nie opspoor nie, maar ek het die vermoede, dat die eiers een-een op sitrusblare geplaas 
word, sodat die vars uitgedopte ruspetjie dadelik kan beginne vreet. Die ruspetjie is so klein soos 'n swart 
miertjie. 
 
 

     
netnet uitgedop, maar    ruspes op blare              vreet, vreet, vreet....      ...tot dit so lyk              Pasop ek stink! 
waar’s die dop? 

 
Die ruspetjies groei baie vinnig, omdat hulle dag en nag vreet. Hulle kan op jong sitrusboompies baie 
skade aanrig. As die boompie nie meer blare het om "kos" te produseer nie, vrek die boompie. 
 
Voel die ruspe bedreig, stoot dit twee rooi "voelers" uit (dit lyk of daar vloeistof ingedruk word) en sonder 'n 
onaangename reuk af. Die twee "voelers" is nie voelers nie, dis 'n dreigement. Dis die enigste manier hoe die 
ruspe homself kan verdedig. Hulle word dan ook "orange dog" genoem As jy sy "voelers" wil sien. streel met 
'n grassie oor sy lyf of vat dit tussen jou duim en wysvinger vas, hy sal dit uitstoot. Natuurlik is sy kleur ook 'n 
soort beskerming:  eers lyk dit soos 'n  voëltjieskuit, dann versmelt die groen met die blaar se groen. 
 
 

              
  Pasop ek stink!                                         van pas uitgedop tot amper-papie         gereed om papie te word 

 
 
As hulle uitgegroei is, laat val hulle hulself of klim af en soek 'n geskikte plekkie om in die papiestadium in te 
gaan. Hulle heg hulleself aan 'n tak/ gras of ander oppervlak, verander in 'n papie en rus totdat die vlinder 
binne-in uitgegroei is. 
Onder die sitrusbome sien 'n mens dan hulle nalatenskap, miljoene donkergroen korreltjies bestaande uit 
verteerde sitrusblare. Miere versamel dit......wat maak hulle daarmee??? 
 
 

             
verteerde sitrusblare                                miere versamel.......                                papie vasgeheg aan stokkie 



Uit die papie klim 'n splinternuwe vlinder, gewoonlik soggens. Die hulsel bars op die ruggedeelte oop en die 
nog nat vlinder kruip uit. Stadig word die vleuels oopgemaak, vloeistof word in die are gepomp om die vleuels 
oop te sprei. Nou moet die jong diertjie droog word; die chitien moet verhard (soos sement), voordat die 
vlinder kan opstyg en vlieg. Gedurende die uitkruip en wegvlieg is dit totaal uitgelewer aan moontlike vyande. 
 
Die oues lyk uitgerafel, is geteken deur wind en weer, beëindig uiteindelik hulle lewe. Die nuwe vlinders paar, 
lê eiers en die kringloop begin van voor. 
 
 

  
Ouma uitgerafel en geskud deur die lewe        Sitrusvlinders na voltooiing van lewenskringloop 

 
 
Om alles mooi te kan sien, het ek 'n papie in 'n inmaakfles gesit en gewag tot dit uitkom. Omdat ek nie vroeg 
genoeg die bottel oopgemaak het en die vlinder nie genoeg plek gehad het om sy vlerke uit te brei nie, het 
die vlerke met 'n buiging (van die bottel) droog geword. Ek het veroorsaak, dat die vlinder liggaamlik 
gestremd was. 
Sy oorlewingskanse was baie skraal!! So het dit dan ook in 'n spinnerak beland en daar darem nog as 
spinnekopmaaltyd 'n sin in die lewe (van iets anders) gehad. 
 

   
  liggaamlik gestremd                               beland in spinnerak                                ....en eindig daar 
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