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Geslaagde kweek van Macdunnoughia confusa (Stephens) 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

door 

W. OORD 

ABSTRACT. — Successful rearing of Macdunnoughia confusa (Stephens) (Lepidoptera: 

Noctuidae). An egg-laying female was collected on 26.IX. 1983. Part of the larvae pupated on 

2-9.XI. 1983 and emerged on 15.XI.-1.XII. 1983; another part hibernated, pupated in the be¬ 

ginning of V, and emerged on 14-20.V. 1984. As food was given Artemisia vulgaris L. in au¬ 

tumn, lettuce and Matricaria in spring. 

Over de vraag of, en zo ja hoe, Macdunnoughia confusa (Stephens) bij ons overwintert zijn 

we tot nog toe slechts ingelicht door een korte mededeling van Elfferich (1981). Deze kweekte 

de soort op Kamille en Duizendblad; van een klein aantal rupsen dat hij onder buiten-tempera- 

turen liet overwinteren haalde, zij het met enige hulp, een deel het voorjaar. Opmerkelijk was 

daarbij dat de overwinterde rupsen niet in diapauze verkeerden; bij mooi weer liepen ze rond. 

Hieronder volgt het verslag van een tweede kweek annex overwintering, dat in sommige de¬ 

tails van de waarnemingen van Elfferich verschilt. Voorzover ik heb kunnen nagaan zijn overi¬ 

gens geen gevallen van overwintering beschreven. De rups zal zachte winters wel overleven. 

De soort zit vermoedelijk hier precies aan de grens van zijn areaal. 

Op de mooie, zonnige middag van 26.IX. 1983 ving ik op een ruig terreintje waar veel Boe¬ 

renwormkruid (Tanacetum vulgare L.) stond vier exemplaren van deze soort. Bij thuiskomst 

had reeds een vlinder eitjes in het vangbuisje afgezet. Deze waren geel en verkleurden niet 

zodat niet te zien was of ze bevrucht waren. Maar na vier dagen begon het rupsje zich binnen 

de eischaal als een donkere ring af te tekenen. De rupsjes kwamen uit op 4 en 5.X en waren 

geel met zwarte kop en verspreide donkere haren. 

Als voedsel gaf ik Grote weegbree (Plantago major L.) en Bijvoet (Artemisia vulgaris L.), 

maar alleen van de laatste plant aten ze. Na enkele vervellingen werden de rupsjes groen met 

elf zwarte puntjes aan de zijkant. Ze waren toen 1 cm lang. Ik had er ongeveer 60. 

Een gedeelte groeide snel door en in de laatste week van oktober waren deze 3 cm lang. De 
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kleinste waren half zo groot. Bij controle en verversing van de voedselplant op 31.X bleken er 

tot mijn zeer grote verwondering nog 20 rupsen over te zijn. Er moet dus op een gegeven mo¬ 

ment kannibalisme zijn opgetreden, vermoedelijk als gevolg van te veel rupsen in te kleine 

ruimte. Het is onmogelijk dat 40 rupsen waren ontsnapt zonder dat ik er één van zou hebben 

gezien. 

De volwassen rupsen verpopten van 2-9.XI in een licht spinsel. De vlinders verschenen van 

15.XI-1.XII, in totaal 14 exemplaren. De resterende rupsen aten niet meer en waren ook niet 

meer te zien. Ze zaten in de omgekrulde en verdroogde blaadjes van de Bijvoet die op de bo¬ 

dem van de kweekkast lagen. Om na te gaan of ze de winter zouden overleven, werden ze bui¬ 

ten gezet, maar wel droog. Half februari legde ik hierin een koolblad (spitskool) om te zien of 

hiervan werd gegeten, maar er kwam geen rups te voorschijn. Eind maart/begin april begon¬ 

nen enkele rupsjes door de kweekbak te wandelen. De andere zaten onder tegen het koolblad. 

Ze hadden de Bijvoetblaadjes toch verlaten en ook constateerde ik enkele kleine gaatjes in het 

koolblad, waarschijnlijk vreetgaatjes. Ik gaf toen Fluitekruid (Anthriscus sylvestris L.) maar 

dat aten ze niet, doch wel slablad en daarna Kamille (Matricaria ssp.) en dat ging ook goed. 

Begin mei verpopten de rupsen en leverden de vlinders in de tijd van 14-20. V. 1984. 

Conclusie: gemakkelijk te kweken, in het najaar op Bijvoet en in het voorjaar op Sla of Ka¬ 

mille. 
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De belangstelling voor mestkevers is de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid, om uiteenlopen¬ 

de redenen. Er verschenen vanaf 1963 allerlei waardevolle taxonomische overzichtspublika- 

ties. De belangstelling voor het broedzorggedrag van de Scarabaeidae s.str. en de Geotrupidae 

(bij velen vooral bekend uit het werk van Fabre) is weer sterk toegenomen. Hier en daar is 

men de betekenis van deze gravende, mestverwerkende kevers in de kringloop van de stof 

gaan beseffen, en werd tevens begonnen met serieus veterinair-parasitologisch onderzoek. 

Ecologen hebben ontdekt dat mesthopen, met hun vaak soorten- en individuenrijke fauna, ge¬ 

makkelijk te bemonsteren „mini-levensgemeenschappen” zijn. De diversiteit in de Scarabaei¬ 

dae s.str. is enorm (is er een soortenrijker genus dan Onthophagus Latreille met z’n ca. 2000 

beschreven en nog vele onbeschreven soorten?). Er zijn tegenwoordig zoveel scarabeologen 

dat men zelfs onder de titel „Scarabaeus” een nieuwsbrief is gaan uitgeven. Een van de laatste 

grote scarabeologische pennevruchten is het in de aanhef genoemde, fraai uitgevoerde boek 
van Halffter & Edmonds, min of meer een vervolg op een compilatie die Halffter eerder publi¬ 

ceerde met Matthews (1966) Folia ent. mex. 12-14. Dit nieuwe boek bevat veel orginele infor¬ 

matie met bijbehorende illustraties, deels overigens afkomstig van Y. Cambefort en D. & C. 

Rougeon. Nuttig is de nieuwe geannoteerde lijst van genera en subgenera. Daaruit blijkt trou¬ 

wens dat er nog veel taxonomisch onderzoek naar de supraspecifieke classificatie nodig is. Mis¬ 

schien raken we hier ook aan een zwakke plek van de „evolutive approach” genoemd in de 

ondertitel: die is (nog) niet gebaseerd op een strikte fylogenetische methodologie, en moet 

daarom op veel punten met een korreltje zout worden genomen. Ik ken de auteurs: zij zullen 

dit zelf onmiddellijk toegeven. — J. Krikken. 


