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ZEBRARUPSEN 

De rupsen van het Sint Jacobsvlindertje, Euchelia jacobaeae L. (zie de foto op 
de volgende bladzijde), hebben dikwijls de aandacht getrokken door hun 
opvallende, schrille kleur. In dikke klodders bijeen zitten ze op het Sint 

Jacobskruiskruid, en je krijgt medelijden met de kaalgevreten plantjes. Ze zijn oker-
geel met roetzwart gebandeerd, van verre vallen ze op, en je vraagt je af, of al die 
rupsen zich daar nu maar zo ongestraft tentoon kunnen stellen. Men zou zo zeggen, 
er zijn toch vogels genoeg in het duin, die tuk op rupsen zijn. 

De darwinisten hebben allang geleden een antwoord op die vraag gepresenteerd: 
zulke fel gekleurde rupsen — evenals andere fel gekleurde insecten zoals bijv. wespen— 
worden door de vogels niet gegeten vanwege hun slechte smaak. Vooral de Engelse 
dierkundige Prof. Poulton heeft over die kwestie van bonte kleuren, die ongenietbaar
heid zouden adverteren, heel wat theorieën opgesteld en ook talloze gegevens ver
zameld. Maar deze gegevens zijn dikwijls wat erg anecdotisch van aard en daardoor 
worden zij door velen voor niet absoluut bewijzend gehouden. Zijn theorieën hebben 
dan ook nog al wat critiek ontmoet. Bij het lezen van die soms wel wat erg felle critiek 
kan een buitenbioloog echter nooit de indruk van zich afzetten, dat de critici hun 
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Zebrarupsen op Sint Jacobskruiskruid. Juni 1939 Wassenaar. Foto N. Tinbergen. 
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doel wel eens wat voorbijschieten en teveel achter de groene fatel zitten — een verwijt 
dat zij zelf tot de volgelingen van Poulton richten. 

De Duitse bioloog Windecker heeft gevoeld, dat de onzekerheid over zulke kwesties 
alleen door proefnemingen opgelost kon worden en hij heeft daarin aanleiding ge
vonden, om de kwestie wat Euchelia betreft eens grondig experimenteel te onder
zoeken. Door zijn werk weten we nu dat Poulton gelijk gehad heeft: vele dieren die 
andere rupsen met graagte eten, weigeren zebrarupsen te eten en wel nadat ze ze eerst 
geproefd hebben. 

Windecker zette de rupsen in totaal aan 1177 vogels, behorende tot 56 soorten, voor. 
In vrijwel al deze proeven werden de rupsen geweigerd, meestal reeds op het eerste 
gezicht. Nam een vogel al een rups in de snavel, dan slingerde hij hem meestal dadelijk 
weer weg. Alleen een wespendief, twee koekoeken en drie grauwe klauwieren aten 
de eerste twee tot zes ruspen op, maar daarna wilden ook zij er niet meer van weten. 
Andere proeven, met zoogdieren, hagedissen, padden en kikkers, verliepen op onge
veer dezelfde wijze. 

Windecker wilde nu verder weten waaraan het lag, dat de rupsen niet graag gegeten 
werden. Hiertoe bedacht hij een keurige methode. Uitgaande van de ervaring dat al 
zijn dieren wel graag meelwormen of mierenpoppen aten, zette hij hun deze voor, 
nadat hij ze met bepaalde delen van de rupsen gemengd had. 

Eerst probeerde hij, of het bloed soms slecht smaakte. Een mengsel van mieren
poppen en zebrarupsenbloed aten de vogels echter smakelijk op, evenals een van 
mierenpoppen en rupseningewanden. Toen mengde hij de spieren der rupsen met 
mierenpoppen. Ook dat gerecht werd aangenomen. Mengde hij nu echter mieren
poppen met fijngehakte huid, dan weigerden de vogels, na even geproefd te hebben, 
hardnekkig, meer te eten. De huid is dus de schuldige. 

Nu draagt de huid van de rups nogal wat haren, en het ligt voor de hand, om aan 
te nemen dat de haren, hetzij mechanisch, hetzij chemisch irriterend werken. Om dit 
te onderzoeken, heeft Windecker het bestaan, om een groot aantal rupsen zorgvuldig 
kaal te scheren. 

De haren kneedde hij met stukjes brood tot kleine worstjes, ter grootte van een 
meelworm, of hij vulde er meelwormen mee op. Zijn proefdieren namen alle dit 
merkwaardige voedsel wel aan, maar spuwden het onmiddellijk weer uit en weigerden 
het verder. De haren werken dus blijkbaar irriterend. Maar ook de kaalgeschoren 
rupsen hadden hun weerzinwekkende eigenschappen nog niet verloren; ze werden 
tenminste even hardnekkig versmaad als intacte rupsen. 

Zo komt Windecker tot de conclusie dat heel wat dieren, die overigens graag rupsen 
eten, in het voorjaar afleren om zebrarupsen te attakeren, en wel doordat de huid 
met de haren een of andere prikkel levert, die hun de lust tot het eten van zebrarupsen 
al spoedig doet vergaan. 

En zo komt het dus, dat de zebrarupsen bij al hun opvallendheid toch ongestoord 
het kruiskruid kunnen kaaleten. 

N. TINBERGEN. 


