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Cucullia verbasci (Linnaeus) en C. scorphulariae (Denis & Schiffermüller) 
(Lep., Noctuidae) 

door 

B. J. LEMPKE 

ABSTRACT. — Discussion of the differences between the imagines of Cucullia verbasci and C. 
scrophulariae, the only representatives of the “verbasci group” in the Netherlands. C. lynchnits 
Rambur has never been taken here and according to Boursin (in litt.) it is not to be expected 
here because of the wet climate. Moreover its sole food plant, Verbascum lychnitis L., is rare 
here. The differences between these species were already clearly indicated by Boursin (1933, 
1934). 

De determinatie van Cucullia verbasci en C. scrophulariae levert voor verzamelaars soms 
moeilijkheden op, vooral als het gevangen exemplaren betreft, of gekweekte waarvan niet 
bekend is op welke voedselplant de rups gevonden was. Een genitaalpreparaat geeft ook vaak 
weinig houvast, omdat de verschillen van de genitaliën klein zijn. Toch is de determinatie van 
onze twee soorten niet moeilijk, als men maar weet waarop gelet moet worden. Wel moet men 
er aan denken, dat ze beide sexueel dimorf zijn. Zowel van C. verbasci als van C. scrophulariae 
hebben de wijfjes donkerder achtervleugels dan de mannetjes. 

C. scrophulariae is onmiddellijk te herkennen aan de lichtere voorvleugels met een scherp 
afgescheiden donkere band langs de voorrand. Bij het <3 zijn bovendien ook de achtervleugels 
lichter. C. verbasci heeft een duidelijk donkerder grondkleur, terwijl de donkere band langs de 
voorrand van de voorvleugels breder is en geleidelijk overgaat in de grondkleur. De achterrand 
van de achtervleugels is bij verbasci duidelijk getand, bij scrophulariae licht gegolfd. C. verbasci 
heeft aan de onderkant van de achtervleugels (bij <5 en 9 ook vaak aan de bovenkant) 
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verdonkerde aderen, bij scrophulariae zijn de aderen niet of nauwelijks verdonkerd. Vooral 

door de verschillen in de voorvleugels maakt een serie van verbasci een duidelijk donkerder 

indruk dan scrophulariae. 

Raadpleegt men nu de afbeeldingen in ,,Onze Vlinders” in de bewerking van Keer, dan is op 

pl. 55, fig. 7 (verbasci) de donkere vervloeiende voorrandsband goed te zien. Maar fig. 8 (lychnitis 

Rambur) en fig. 9 (.scrophulariae) zijn net zo getekend! Van de getande achterrand van de 

achtervleugels, die fig. 7 hebben moet, is niets te zien. Het resultaat is, dat de drie figuren 

afbeeldingen van één en dezelfde soort lijken, maar die voor geen van drieën goed zijn. Met 

deze figuren komt dan ook niemand er uit. Veel beter zijn de afbeeldingen op pl. 15 in de oude 

druk van ,,South” (1907 enz.), maar dat zijn dan ook foto's. De figuren op pl. 27 van ,,Seitz” 

(1909-1914) zijn zeer matig. Bovendien zijn bij verbasci <3 en 9 met elkaar verwisseld. 

Rupsen leveren in Nederland bij het determineren geen enkele moeilijkheid op. Die van 

verbasci leven uitsluitend op Verbascum (Toorts), die van scrophulariae op Scrophularia 

(Helmkruid). Langohr (1975) vermeldt de vondst van rupsen van verbasci op Inula (Donder¬ 

kruid), maar dat is wel een grote uitzondering. 

Een enkele maal heeft een verzamelaar gedacht, dat hij hier te lande C. lychnitis Rambur 

gevangen had, maar bij controle bleek dit toch steeds C. scrophulariae geweest te zijn. Overigens 

lijken beide soorten wel veel op elkaar. Maar lychnitis heeft wat smallere voorvleugels en 

niervlek en ronde vlek zijn duidelijk lichter dan de grondkleur en gaan over in de donkere band 

langs de voorrand. Bij scrophulariae is van de vlekken niets te zien of hoogstens een spoor van de 

niervlek, die dan niet in de band overgaat. Goede determinatietabellen geeft Boursin (1933, 

1934). Hij was een expert in het moeilijke genus Cucullia. Jaren geleden heb ik met hem over de 

drie nu genoemde soorten gecorrespondeerd. Hij achtte het voorkomen van lychnitis in 

Nederland hoogst onwaarschijnlijk in verband met het vochtige klimaat. De soort hoort thuis op 

droge zandige gronden, bij voorkeur aan de randen van dennenbossen. Boursin had de rups 

nooit anders dan op Verbascum lychnitis L. (Melige toorts) gevonden, waarvan alleen de 

bloemen, nooit de bladeren gegeten worden. En deze toorts is ook al zeldzaam bij ons. 

De opgaven van voedselplanten in de literatuur zijn niet altijd betrouwbaar. Zo wordt 

Scrophularia herhaaldelijk vermeld (naast Verbascum) als voedselplant van C. verbasci, maar ten 

onrechte. Waarschijnlijk zijn zulke opgaven te wijten aan onjuiste determinaties van de rupsen. 

Maar als ze eenmaal in de literatuur binnen geslopen zijn, kunnen ze een hardnekkig bestaan 

leiden ! 
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