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Nieuwe melanistische vorm van Cepphis
advenaria (Lepidoptera: Geometridae)
Op 21 juni 1989 ving ik op de Veluwe in de
Loenermark een vlinder die ik opjoeg uit een
gemengd loofbos met ondergroei van blauwe
bosbes ( Vaccinium myrtillus 1, ). Op het eerste
gezicht kon ik de grijszwart gekleurde spanner
niet thuisbrengen, hoewel de vleugelvorm me
bekend voorkwam. Ik determineerde het dier
als Cepphis advenaria (Hübner) f.fulva, doch
voor alle zekerheid zond ik de vlinder aan de
heer Lempke ter controle.
Deze deelde me mede dat tot nog toe slechts
éên verdonkerde vorm van C. advenaria was
beschreven, nl de bovengenoemde f. fulva;
deze werd door Gillmer beschreven (Arch. Ver.
Freunde Naturg. Mecklenburg 57: 183, 1903
[1904] ) naar een exemplaar dat in 1902 bij
Schwerin,

Mecklenburg (Noord Duvrsjand)

was gevangen. De vorm wordt beschreven als
eenkleurig donker geelbruin met als enige teke¬
ning de zwarte middelpunten op elke vleugel
Mijn exemplaar komt daarmee echter niet
overeen. Het is egaal grijszwart, zij het ook
weer met vier zwarte punten. De franje is ech¬
ter bleekgeel met donkere blokjes op de ade¬
ren, zoals bij typische exemplaren. De onder¬

Figs. 1-2. Cepphis advenaria (Hübner). 1, $ van de typi¬
sche vorm (Apeldoorn, 31.V.1930, coll. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam); 2, melanistisch $
(Loenen, Veluwe, 21 .vi. 1989, coll. W. Oord). Foto's J.
Huisenga.

zijde is eveneens van dezelfde zwarte kleur,
maar het veld dat ligt tussen de basis en de

Gaarne wil ik de heer Lempke hartelijk dan¬

buitenste dwarslijn is donkerder. Blijkbaar be¬

ken voor het vele werk dat hij voor de deter¬

treft het een nog onbekende melanistische

minatie verrichtte, alsmede de heer Huisenga

vorm.

voor het maken van beide foto’s.

Op de hierbij geplaatste foto’s is het verschil
tussen de typische en melanistische vorm dui¬

W. Oord, Rembrandtkade 79, 7412 HE De¬

delijk zichtbaar.

venter.

