De coprofage levenswijze van de larven van Aglossa pinguinalis.
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Coprofagie bij vlinders, het eten van
uitwerpselen door vlinders of hun
larven, was tot nu toe slechts bekend
bij de pyralide larven van Bradycola
(SPULER) en Cryptoses (DYAR) die
zich beide voeden met de uitwerpselen
van de luiaards die aan de voet van een
boom hun mesthoopjes vormen. De
imago’s leven in de beharing van deze
trage tweetenige en drietenige luiaard
in de regenwouden van centraal en
Aglossa pinguinalis
zuid Amerika. In Australië leven de
larven van het genus Telanepsia
(TURNER) van de uitwerpselen van koala’s en opossums. Wel zijn verscheidene voorbeelden
bekend van volwassen vlinders (o.a. Papillionidae en Charaxidae), vooral in de tropen, die
komen zuigen aan verse excrementen en urine. Het zijn bijna alle ♂♂ en volgens Pearson
1982 en Ray en Andrews 1980 zou dit gedrag veroorzaakt worden door de noodzakelijkheid
het tekort aan natrium (NaCl) aan te vullen dat ze bij de paring verloren hebben door het
mechanisme van de paring, door het overbrengen van de spermatozoa.
In de aride zone van Guandix-Basa depressie bij Granada stelde F. Perez-Lopez (2002) vast
dat ook de rupsen van de Pyralide Aglossa pinguinalis overgegaan zijn naar een strikt
coprofage voedingswijze. Deze Pyralide is verspreid in het holarcticum, vooral in het zuiden,
N. Afrika, het Nabije Oosten tot in Pakistan en India. Ze werd ook gevonden in Kameroen en
in Australië (Agenjo 1952).
De soort is zeer variabel en telt vele
subspecies (Vives 1992) De imago’s
vliegen in juni en juli met een
estivale (zomer) generatie. Ya
Buckler (1901) beschreef voor het
eerst de larve die leeft in een tamelijk
lange zijden buis verbonden met
uitwerpselen vooral van schapen in
verlaten
schaapstallen.
Volgens
Volwassen rups
Baguena (1952) zouden deze larven
dienst bewijzen om de ouderdom van lijken in de gerechtelijke geneeskunde te bepalen, ze
voeden zich met de vetstoffen adipocire die zich in een lijk vormt vanaf drie maanden na de
dood.
De met de mondklieren van de larve gesponnen buis dient als bescherming tegen predatoren
zoals Histeridae en Staphylinidae die in dezelfde niche leven. Deze tubes kunnen

vertakkingen vertonen naar verschillende mesthoopjes. Zij leven aan de rand van de
excrementen die ze eten, ze verschuilen zich in hun buis op 10 cm diepte en bij de verpopping
kruipt de rups uit het einde verst verwijderd van zijn voedsel om daar te verpoppen onder een
aan elkaar gesponnen deksel van plantenresten.

Pop onder plantenresten

Wat de voorkeur van de larven betreft, bij het onderzoek van Perez Lopez (2002) bleek
39,19% van de larven schapenmest te verkiezen, 23,65% van de rupsen werd gevonden op
hondenkeutels, 13,51% op menselijke uitwerpselen en slechts 4,73% op vogelmest, 3,38% op
konijnenmest en 4% op paardenmest.
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