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ABSTRACT. — Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller) and T. primaria (Haworth) in 

the Netherlands (Lep.: Geometridae). Both species belong to the Dutch fauna. T. rupicapraria 

is restricted to the eastern part of the country, T. primaria also occurs in the north-east and in 

the western part and is even known from the dune area along the coast of the North Sea. 

Het gebeurt de laatste jaren nogal eens dat taxa, die jarenlang als vormen van één soort be¬ 

schouwd zijn, bij nader onderzoek toch goede soorten blijken te zijn. Een nieuw voorbeeld 

daarvan is Theria rupicapraria en haar donkere vorm, bekend als f. ibicaria. Herrich-Schäffer 

beeldde die in 1851 af op pl. 83, fig. 511, één van de platen behorend bij vol. 3 van zijn grote 

werk over de Europese Lepidoptera en waarin de Geometridae behandeld worden. Bij deze 

figuur staat alleen „Ibicaria"", zonder genusnaam. Pas het volgende jaar, in het supplement op 

vol. 3 (in vol. 6: 71) vermeldt Herrich-Schäffer ibicaria als soort behorend tot het genus Hiber¬ 

nia en afkomstig uit Frankrijk. Toen werd de naam dus geldig (data volgens Hemming, 1937). 

Overigens voegde hij er wel aan toe, dat Lederer ibicaria slechts voor een „var.” van rupica¬ 

praria hield, die in Frankrijk altijd in de afgebeelde donkere vorm zou voorkomen (wat niet 

waar is, zie Dufay, verderop). Lederers mening betreffende het soortrecht van ibicaria werd al 

spoedig algemeen gedeeld en voor zover de naam nog vermeld werd was dit steeds als een vari¬ 

ant van rupicapraria. 

In 1977 echter verscheen een publikatie van Kuhna, waarin hij onomstotelijk aantoonde, dat 

we wel degelijk met een goede soort te maken hebben. Het was hem opgevallen, dat hij in het 

Bergische land (in Rijnland) op of bij Meidoorn uitsluitend de donkere vorm aantrof, maar bij 

Wellersberg in de Jura op of bij Sleedoorn alleen de lichte. Bij vergelijking van flinke series 

bleken er bovendien niet alleen verschillen in de kleur te zijn, maar ook in de tekening. Op de 

voorvleugels van de mannetjes van de lichte vorm (de echte rupicapraria) is de buitenste 

dwarslijn in de onderhelft binnenwaarts gebogen, zodat het middenveld daar duidelijk ver¬ 

smald is. Bovendien staan in deze lijn op de aderen kleine donkere puntjes. Bij het donkere 

taxon daarentegen, dat ook veel eenkleuriger is, loopt de tweede dwarslijn over de hele lengte 

vrijwel evenwijdig met de achterrand, waardoor het middenveld naar onderen toe niet of nau¬ 

welijks versmald is. Ook de donkere puntjes op de aderen ontbreken. De tekening is door de 

donkere kleur minder scherp en de binnenste dwarslijn is vaak slechts zwak zichtbaar of ont¬ 

breekt zelfs geheel. Ook de vorm van de discale vlek is verschillend, bij rupicapraria meer 

streepvormig, bij het donkere taxon duidelijk breder, veel meer een echte vlek. 

Het lag voor de hand, dat Kuhna toen genitaalpreparaten ging maken. Ook hierbij bleken 

tussen de mannetjes van beide taxa duidelijke verschillen te bestaan, die door hem ook goed 

afgebeeld werden. Ze zijn in praktisch alle onderdelen te vinden; uncus, scaphium, valven, ful- 

tura, inferior, aedeagus, zodat er geen twijfel mogelijk is aan het soortrecht van het donkere 

taxon. 

Kuhna had zijn ontdekking gepubliceerd als korte mededeling in een provinciaal Duits tijd¬ 

schrift, dat maar eens per jaar verschijnt. Toch kwam er in 1978 reeds een reactie op in Dene¬ 

marken. Fibiger & Schnack deelden mee, dat ook daar beide soorten voorkomen. Zij gaven 

foto’s van de genitaliën, nu ook van de wijfjes, waarbij eveneens verschillen in de bouw ervan 

aanwezig zijn. Bovendien hadden zij contact opgenomen met dr. D. S. Fletcher (British Mu¬ 

seum, Nat. Hist.) die hun meedeelde, dat op de Britse eilanden alleen het donkere taxon voor¬ 

komt en dat dit al in 1809 door Haworth (p. 305) beschreven was als Geometra primaria. Daar¬ 

mee stond de correcte soortnaam voor dit taxon dus vast. 
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Fig. 1,2: Theria rupicapraria. 1: d, Wilp, 20.11.1962; 2: 9, Doetinchem, 4.111.1925. Fig. 3,4: 

Theria primaria. 3: (3, Wilp, 20.IL1962; 4: 9, Oosterbeek, 2.II. 1862. 6 2,6x, 9 4x. Foto’s J. 

Huisenga. 

In 1979 vermeldde Dufay het voorkomen van beide soorten in Frankrijk. Volgens de erbij 

gegeven verspreidingskaart zijn ze vooral bekend uit Noord-Frankrijk en het westen en oosten 

van Midden-Frankrijk. De auteur geeft bovendien uitstekende foto’s van de mannetjes en 

fraaie tekeningen van hun genitaliën. Behalve uit Frankrijk vermeldde hij de soort ook nog van 

Hertogenwald in België. Uit dat land werden de twee soorten opgegeven door Heek en De 

Laever, beiden in 1979. De eerste vond bij Charleroi alleen rupicapraria, in Entre Sambre et 

Meuse beide en bij Baronville in het zuidoosten van Namen alleen primaria. De Laever verza¬ 

melde rupsen op Sleedoorn bij Seraing en bij Esneux (ten zuiden van Luik). De eerste lever¬ 

den primaria, de laatste rupicapraria. Ook hier dus aanwijzingen, dat niet altijd beide soorten 

in dezelfde terreinen te vinden zijn. 

Over uiterlijke verschillen tussen de wijfjes van rupicapraria en primaria was intussen nog 

niets gepubliceerd. Dit werd echter goedgemaakt door Rezbanyai (1980), die in zijn artikel 

over het voorkomen van beide in Zwitserland met een paar eenvoudige tekeningen aangaf, 

hoe ze te onderscheiden zijn. T. rupicapraria heeft een smal donker bandje over de korte voor¬ 

vleugels, primaria een veel breder. In de collectie van het Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 

gie te Amsterdam bevond zich een vrij grote serie wijfjes, merendeels buiten verzameld, of 

afkomstig van kweken waarvan geen mannetjes aanwezig waren. Het was ondoenlijk van al 

deze exemplaren genitaalpreparaten te maken. Maar nu, met behulp van de door Rezbanyai 

verstrekte gegevens, was het heel makkelijk ze bij de juiste soort in te delen. Bij de wijfjes van 

beide soorten kan de donkere vulling van de middenband soms geheel ontbreken, zodat alleen 

de twee dwarslijnen overblijven. Rezbanyai gaf ook fraaie tekeningen van de genitaliën der 

wijfjes, die veel duidelijker zijn dan de eerder geciteerde Deense foto's. Er blijken duidelijke 

verschillen in ostium, bursa en signum te zijn. 
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Wat nog geheel ontbreekt zijn foto’s en beschrijvingen van de eerste stadia. Buckler (1897, 

pl. CXXV, fig. 1, la) beeldt twee Engelse rupsen af, dus van T. primaria. Ze zijn helder groen, 

op elke ring aan de twee zijkanten van de rug een donkere stip en behalve de vier eerste en de 

paar laatste ringen op elk segment een donker dwarsbandje. Er is geen beschrijvende tekst. 

Alleen wordt vermeld, dat de rupsen op 25.V en 11.VI. 1860 gevonden waren, terwijl de vlin¬ 

ders 31.1.1861 uitkwamen. Bovendien wordt opgegeven, dat 19.V. 1864 rupsen op Dophei 

(„heath”) en Bosbes gevonden werden. Vandaar dat deze voedselplanten in de Engelse litera¬ 

tuur vermeld worden. Maar Buckler zegt niet wanneer de vlinders uit deze rupsen verschenen. 

Het is daarom op zijn minst niet zeker of de determinatie wel goed was. 

Het is me niet gelukt van alle vindplaatsen, die ik in 1953 (p. 277) en 1970 (p. 230) van rupi- 

capraria vermeldde, opnieuw materiaal onder ogen te krijgen. De verspreiding van beide soor¬ 

ten in Nederland zoals ik die nu ken, is daardoor minder volledig dan ik gewenst had. Wat ik 

met zekerheid heb kunnen vaststellen, volgt hieronder. 

Fig. 5. Kaart van de vindplaatsen van Theria rupicapraria. 
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Theria rupicapraria 

De vlinder is nu alleen bekend uit het oosten en zuidoosten van het land. De rups leeft hier 

zowel op Meidoorn als op Sleedoorn. De soort is plaatselijk zeker niet zeldzaam. De vliegtijd 

valt vooral in februari en maart. De uiterste data van gevangen exemplaren zijn nu: 4.1-19.IV. 

Vindplaatsen (zie ook fig. 5): Ov.: Olst, Diepenveen, Colmschate; Gld.: Heerde, Apeldoorn, 

Twello, Wilp, Bennekom, Warnsveld, Doetinchem, Doesburg, Babberich, Herwen, Nijme¬ 

gen, Slijk-Ewijk; N.B.: Gassel, Cuyck, Oeffelt, Deurne; Lbg.: Geijsteren, Venlo, Stein, 

Rijckholt, Simpelveld. 

Theria primaria 

Het Nederlandse areaal van deze soort is duidelijk uitgebreider dan dat van rupicapraria. De 

vlinder is ook in het noordoosten aangetroffen, op een enkele plaats in het westen en zelfs in 
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het Duindistrict. De rups leeft bij ons in elk geval op Meidoorn, maar gezien de ervaring in het 

buitenland zal zij ook wel op Sleedoorn te vinden zijn. De vliegtijd ligt iets vroeger dan bij de 

vorige soort. Vangsten op goede avonden in januari zijn geen uitzondering en zelfs is er één uit 

december bekend (Apeldoorn, 14.XII. 1887, De Vos tot Nederveen Cappel). De uiterste data 

van buiten waargenomen exemplaren zijn nu: 14.XII-27.III. T. primaria lijkt dus ook eerder te 

verdwijnen. 

De mij nu bekende vindplaatsen zijn (zie ook fig. 6): Gr.: Glimmen, Haren; Ov.: Raalte, 

Diepenveen, Colmschate; Gld.: Wapenveld, Heerde, Vaassen, Wiessel, Apeldoorn, Twello, 

Wilp, Arnhem, Oosterbeek, Bennekom, Lunteren, Ruurlo, Aalten, Doetinchem, Doesburg, 

Nijmegen, Slijk-Ewijk; Utr.: Soest; Z.H.: Loosduinen; N.B.: Bergen op Zoom, Breda, Ginne- 

ken, Vessem, Cuyck, Maashees; Lbg.: Geijsteren, Tegelen, Montfort, Schinveld, Heerler- 

baan, Kerkrade. 

Op bijna de helft van de vindplaatsen van mpricapraria is dus ook primaria aangetroffen. Of 

die op de andere helft inderdaad ontbreekt, is echter lang niet zeker. Niet overal is even inten¬ 

sief verzameld. 

In de Catalogus-delen van 1953 en 1970 zijn verschillende vormen van rupicapraria vermeld. 

Er moet nu natuurlijk aangegeven worden tot welke van de twee soorten ze behoren. F. pallida 

en f. fasciata behoren tot rupicapraria, maar ook het heel donkere 9 van f. nigrescensl Het 

smalle dwarsbandje is nog net zichtbaar, maar bovendien zijn er mannetjes van dezelfde ab 

ovo kweek. Tot primaria behoort alleen f. illataria evenals de buiten verzamelde kleine manne¬ 

tjes. 

Tot slot dank ik weer alle verzamelaars van wie ik het materiaal heb kunnen doorkijken. 
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