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De erfelijkheid van het melanisme bij Dasichyra pudibunda L. 
door 

P. J. RIJKOORT 

Min of meer toevallig kwam ik er toe de erfelijkheid van f. concolor bij 

Dasichyra pudibunda nader te onderzoeken. Voordat ik mijn eigen resultaten 

weergeef, wil ik enkele opmerkingen maken over het enige artikel, dat volgens de 

heer Lempke over kweekproeven met deze soort bekend is. 

In de Entomologische Berichten 7 : 411—412 (1929) geeft Betrem de resul¬ 

taten weer van kweken van Dasichyra pudibunda door Tutein Nolthenius. Hoe¬ 

wel van de drie kweken, die deze had, slechts de Fx generatie werd bereikt, meent 

Tutein Nolthenius, dat f. concolor hoogstwaarschijnlijk recessief is. 

Deze onderstelling is echter in geen enkel opzicht gerechtvaardigd. In de eerste 

plaats wordt een, uit statistisch oogpunt, volkomen ongeoorloofde correctie toege¬ 

past. Volgens Tutein behoren er eigenlijk evenveel mannetjes als vrouwtjes uit 

een kweek te komen. Dit is in kleine „steekproeven” natuurlijk nooit precies het 

geval. Daarom „corrigeert” hij door het „tekort” aan te vullen, bijvoorbeeld : 

de tweede kweek leverde: 5 $ $ type, 2 $ $ concolor, 2 $ $ type, 2 $ $ 

concolor. Dit wordt nu gecorrigeerd in: 5 $ $ type, 2 $ $ concolor, 5 $ $ 

type, 2 $ $ concolor. 

De verhouding wit : concolor wordt hierdoor echter geheel veranderd, n.l. van 

63,6% wit en 36,4 % zwart in 71,5 % wit en 28,5 zwart. Blijkbaar is deze ver¬ 

houding, die bijna 3:1 is, het motief geweest om zwart als recessief te onder- 
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stellen. Deze correctie is echter statistisch volkomen ontoelaatbaar en moet als 

vervalsing van waarnemingsmateriaal gezien worden. Immers er is geen enkele 

reden om aan te nemen, dat de drie „ontbrekende” vrouwtjes alle drie wit zou¬ 

den zijn ! 

Er is echter in de tweede plaats geen reden om een verhouding 3 : 1 te ver¬ 

wachten. Alle drie de kweken ontstonden n.l. uit een paring wit X zwart: 

lste en 2e kweek $ X $ c. ; 3e kweek $ c X $ . Hierbij moet dus steeds 

een homozygoot geweest zijn, n.l. de zwarte exemplaren als zwart recessief is, en 

de witte exemplaren als. wit recessief is. Het andere exemplaar kan zowel homozy¬ 

goot als heterozygoot zijn. In het eerste geval is F-l voor 100% zwart of wit, in 

het tweede geval voor 50% zwart en 50% wit. 

Als nu op het beschikbare materiaal de juiste statistische toetsing wordt toege¬ 

past, blijkt, dat de cijfers volkomen met een 1 : 1 verhouding in overeenstemming 

zijn, d.w.z. de afwijkingen, die er zijn, zowel in de verhouding $ : $ als in de 

verhouding wit : zwart, zijn in verband met de vrij kleine aantallen volkomen 

door het toeval te verklaren. 

Wij vinden n.l. het volgende: 

Totaal aantal 
exemplaren % 5 

Betrouwbaarheids¬ 
interval, waarin de 

ware kans op $ met 
95% zekerheid ligt 

0/ /o 
zwart 

Betrouwbaarheids¬ 
interval, waarin de 
ware kans op zwart 

m. 95% zekerheid ligt 

lste kweek 75 0,48 0,36-0,60 0,44 0,32 — 0,56 

2de kweek 11 0,64 0,28—0,91 0,36 0,09—0,62 

3de kweek 16 0,31 0.10 — 0,61 0,50 0,26—0,74 

Totaal 102 0,47 0,37 — 0,57 0/44 0,34—0,54 

We zien, dat in alle gevallen de waarde 0,50 in het betrouwbaarheidsinterval 

ligt, m.a.w. er is geen reden om te onderstellen, dat de juiste waarde van de kans 

geen 0,50 is. 

En nu mijn eigen kweekresultaten : 

In September 1952 werden in Bilthoven enige rupsen gevonden van het ge¬ 

wone groen-gele type. Eind April 1953 kwamen een wit vrouwtje en een concolor- 

mannetje uit. Na de paring werden ongeveer 380 eitjes gelegd, die eind Mei uit¬ 

kwamen. Ongeveer 200 rupsen brachten het tot verpopping. Nog in het najaar 

(September—November 1953) kwamen 33 vlinders uit en wel : 

8 $ $ ; 7 $ $ ; 12 p ? c.\ 6 $ ■ $ c. 

In het voorjaar van 1954 kwamen nog 21 vlinders uit en wel: 

6 $ $ ; 3 $ $ ; 4 $ ?c.; 8 $ $ c. 

Evenals met de kweken van Tutein Nolthenius is ook dit in beide gevallen 

in overeenstemming met een 1 : 1 verdeling: 

Totaal % 3 
Betrouwbaarheids¬ 

interval 
% 

zwart 
Betrouwbaarheids¬ 

interval 

Najaar 33 0,39 0,22 — 0,58 0,55 0,37 — 0,73 

Voorjaar 21 0,52 0,39-0,75 0,57 0,33-0,79 

Totaal 54 0,44 0,31-0,60 0,56 0,40—0,69 
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De twee mogelijkheden voor het ouderpaar zijn dus: 

1° wit dominant : $ heterozygoot ; $ c. homozygoot. 

2° zwart dominant: $ homozygoot ; .$ c. heterozygoot. 

Welke van deze twee mogelijkheden de juiste is, moet dus door het resultaat 

van F2 bepaald worden. 

In de Fx zijn de mogelijkheden: 

1° witte exemplaren heterozygoot ; zwarte homozygoot. 

2° witte exemplaren homozygoot ; zwarte heterozygoot. 

Met de 21 vlinders, die in het voorjaar 1954 uitkwamen, is getracht paringen 

tot stand te brengen om tot F2 te komen. Alleen met een paartje $ X $ (wit 

X wit) werd resultaat verkregen. Hiervan waren t/-> 50 eitjes bevrucht. In Mei 

1954 kwamen deze uit. Tussen begin Augustus en eind September verpopten alle 

rupsen. Nog in de tweede helft van October en begin November kwamen 22 vlin¬ 

ders uit, n.l. 11 $ $ en 11 $ $ . Alle exemplaren waren wit. 

Te verwachten was in het eerste geval (beide exemplaren uit Fx heterozygoot) 

een verhouding wit : zwart, 3 : 1 en in het tweede geval (beide exemplaren ho¬ 

mozygoot) 100% wit. 

Het is duidelijk, dat we met het tweede geval te maken hebben. Immers in het 

eerste geval is de kans op wit %. Dus de kans op 22 witten achter elkaar (%)22 

= 0.0018. Dit is wel zo klein, dat we het eerste geval als mogelijkheid mogen 

verwerpen. 

Derhalve kunnen we concluderen: 

Het melanisme is bij Dasichyra pudibunda dominant. 

Eén bijzonderheid is nog aan mijn kweek verbonden. Hoewel de eerste vlinders 

uti normale groengele rupsen ontstonden, bleken zowel in ¥1 als in F2 alle rupsen 

in het verdere stadium (na derde of vierde vervelling) volkomen tot het bruin¬ 

grijze type te behoren. Dit lijkt me opvallend, daar de rupsen, die in de vrije na¬ 

tuur gevonden worden, voor zover mij bekend is, toch wel overwegend van het 

groengele type zijn. De kleur van de rups heeft kennelijk niets met het melanisme 

te maken. 

Summary 

The only publication dealing with the heredity of the melanism in Dasichyra 

pudibunda L. is that of J. G. Betrem in Ent. Ber. 7 : 411—412 (1929), who 

published the data left by the late P. Tutein Nolthenius. The latter, who only 

bred the Fx generation, arrived at the conclusion, that f. concolor Stgr. is recessive. 

The present writer proves that this conclusion is wrong. He did not only breed 

the F1 but also the F2 generation. The result of these breedings undoubtedly 

shows, that f. concolor is dominant to the type form. 

Bilthoven, Gezichtslaan 62. 

Aangeboden. 8 gebruikte insectendozen, formaat 30 X 40, eikenhout, voor f. 20. 

Ongeveer 100 glazen buisjes met kurk van diverse formaten voor f 3-—• Vracht voor 

koper. 

A. C. Nonnekens, Da Costalaan 48, Amstelveen. 


