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Inleiding 

In dit artikel worden wederom enkele interes¬ 

sante waarnemingen van bladkevers (Coleo¬ 

ptera: Chrysomelidae) gemeld. Naast deze 

vondsten wordt ook nog niet eerder gepubli¬ 

ceerd gedrag beschreven. Zelfs bij een goed 

onderzochte familie als de bladkevers blijken 

er nog steeds bijzondere waarnemingen moge¬ 

lijk te zijn. 
De afgebeelde verspreidingskaart is ver¬ 

vaardigd met de applicatie ORDE 4.0 (Fokker 

& Vorst, 1999), het staafdiagram met de appli¬ 

catie FAUNIST 2.3 (Van Veen, 1999). 

Oulema septentrionis (Weise) 

In de nieuwe naamlijst van de Nederlandse 

bladkevers (Beenen & Winkelman, 1993) is 

Oulema septentrionis niet opgenomen. Door 

Medvedev & Samoderzhenkov (1989) was de¬ 

ze soort, na onderzoek van het typemateriaal 

uit de collectie Weise, gesynonimiseerd met 

Oulema erichsonii (Suffrian). Omdat echter in 

de recente publicatie van Kippenberg (1994) 

de visie van Medvedev & Samoderzhenkov 

(1989) niet werd gevolgd, leek het goed om 

materiaal van deze “soorten” nader te beschou¬ 

wen. Hieruit is gebleken dat het inderdaad om 

twee verschillende soorten gaat die op grond 

van de vorm van het halsschild en de vorm van 

de aedeagus goed te onderscheiden zijn. 

De status van O. septentrionis is, als het ge¬ 

volg van de publicatie van Medvedev & 

Samoderzhenkov (1989), problematisch. Als 

O. septentrionis inderdaad een synoniem is 

van O. erichsonii dan moeten de dieren die 

voorheen aangeduid zijn als O. septentrionis 

een andere naam krijgen. Het voert voor dit ar¬ 

tikel te ver om daar verder op in te gaan. Wij 

volgen voorlopig het werk van Kippenberg 

(1994) en gebruiken de bekende namen O. 

erichsonii en O. septentrionis. In de naamlijst 

van de Nederlandse bladkevers (Beenen & 

Winkelman, 1993) is overigens de naam van 

de eerste soort fout weergegeven: Oulema 

erichsoni dient geschreven te worden als O. 

erichsonii. 
In figuur 1 en 2 zijn de aedeagi van beide 

soorten afgebeeld. De top van de aedeagus van 

O. septentrionis (fig. 2) is stomp, bij O. 

erichsonii (fig. 1) is deze spits. Verder is het 

halsschild verschillend. Het halsschild van O. 

septentrionis is net zo lang als de grootste 

breedte; bij O. erichsonii is het halsschild bre¬ 

der dan lang. 
De verspreiding van beide soorten is onvol¬ 

ledig bekend. Recent (sinds 1990) werd O. 

septentrionis waargenomen in het Naarder- 

meer op liesgras (Glyceria maxima (Hartm.) 

Holmb.) (leg. en coll. R. Beenen), te Tien¬ 

hoven in de provincie Utrecht (leg. en coll. 

R. Beenen) en te Fiempde (leg. en coll. 

Th. Heijerman). Van O. erichsonii zagen wij 
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Fig. 1-2. Aedeagus. 1, Ouléma erichsoniv, 2, Ouléma sep- 

tentrionis. 

geen recent materiaal uit Nederland. Everts 

(1903) noemt beide soorten verbreid, doch over 

het algemeen zeldzaam. Brakman (1966) ver¬ 

meldt O. septentrionis van de provin¬ 

cies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord- 

Brabant en Limburg en O. erichsonii van de¬ 

zelfde provincies en ook uit Noord-Holland. 

Labidostomis longimana Linnaeus 

In de zomer van 1996 werd Labidostomis 

longimana in Zuid-Limburg verzameld door 

G. van Buuren (Landgraaf: Strijthagen), J. K. 

Winkelman (Margraten: ’t Rooth) en R. 

Beenen (Colmont: Wrakelberg). In 1998 ver¬ 

zamelde Th. Peeters deze soort te Vilt in de 

Meertensgroeve. Omdat L. longimana, voor 

zover bij ons bekend, al vele jaren niet meer in 

Nederland was waargenomen leek het interes¬ 

sant om een overzicht te maken van vondsten 

van deze soort. Hiertoe zijn gegevens van de¬ 

ze soort uit de collecties van het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum/Naturalis (Leiden) 

en het Zoölogisch Museum Amsterdam verza¬ 

meld. Met uitzondering van exemplaren van 

Venlo (zonder datum) en Arnhem (juni 1900) 

hebben alle Nederlandse vondsten betrekking 

op Zuid-Limburg. In figuur 3 zijn de aantallen 

records per periode van 5 jaren als staafdia¬ 

gram weergegeven. Opvallend is dat er lange 

perioden zonder waarnemingen zijn geweest 

en perioden met relatief veel waarnemingen. 

Remmert (1989) duidt dit verschijnsel aan als 

“eilanden in de tijd”. Over de oorzaak van de 

“eilanden in de tijd” bij L. longimana valt al¬ 

leen maar te speculeren. 

Labidostomis longimana komt voor in een 

groot deel van het westelijke Palearctische ge¬ 

bied, van Frankrijk tot in Mongolië. De noord¬ 

grens van het areaal ligt in Europa over 

Stockholm, Estland en Moskou (Warchalow- 

ski, 1985). In Nederland blijkt deze soort dus 

vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg. Biotopen 

waar L. longimana in wordt aangetroffen zijn 

droge schraallanden, heiden en droge delen 

van uiterwaarden. Ook in zand-, grind- en 

steengroeven wordt de soort gevonden (Koch, 

1992). De biotopen waar L. longimana in 

1996 en 1998 is aangetroffen komen hiermee 

overeen. 

Labidostomis longimana wordt vooral ge¬ 

meld van klaver (Trifolium spec.). De larve 

leeft in mierennesten. Dit is ook de plaats waar 

de larve overwintert: Steinhausen (1996) ver¬ 

meldt larven van deze soort eind maart verza¬ 

meld te hebben in een mierennest. Erber 

(1988) meldt dat L. longimana een tweejarige 

cyclus heeft. Hij baseert dit op een melding uit 

Rusland. Het is niet bekend of L. longimana in 

Midden-Europa ook een tweejarige cyclus 

heeft. Wel is het zeker dat de larve in de zomer 

van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin 

de kever wordt waargenomen een belangrijk 

deel van z’n ontwikkeling doormaakt. In dat 

verband is het opvallend dat de zomer van het 

jaar 1947, het jaar voorafgaand aan het jaar 

number 

Fig. 3. Aantal waarnemingen van Labidostomis longi¬ 

mana in Nederland per periode van 5 jaren. 
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met de meeste waarnemingen (1948), zeer 

warm was (Können, 1983). Ook de zomers 

van 1995 en 1997 waren zeer warm (De Vos 

& Rutten, 1996, 1999). Het is niet uit te sluiten 

dat L. longimana na "normale" zomers slechts 

in zeer lage dichtheden voorkomt en dan niet 

of weinig waargenomen wordt, maar dat er na 

een warme zomer hogere dichtheden mogelijk 

zijn. Iets dergelijks is ook bekend van de veld¬ 

krekel (Gryllus campestris Linnaeus) (Rem- 

mert, 1979). 

Chrysolina graminis (Linnaeus) 

Op een warme augustusmiddag in 2000 vond 

de eerste auteur een grote populatie van 

Chrysolina graminis in een uiterwaard van de 

rivier de Lek nabij Uitweg. De dieren werden 

hier waargenomen op boerenwormkruid (7a- 

nacetum vulgare Linnaeus). De bladeren van 

de boerenwormkruidplanten waren groten¬ 

deels verdroogd en de bloemhoofdjes vrijwel 

allemaal bruin. Op deze bloemhoofdjes zaten 

veel exemplaren van C. graminis. De dieren 

ontvouwden af en toe hun vleugels en pro¬ 

beerden weg te vliegen, maar meestal eindig¬ 

de de poging voordat de dieren daadwerkelijk 

vlogen. Soms vloog de kever echt weg wat een 

prachtig gezicht was: het metaalkleurig goud¬ 

groene insect met rode vleugels schitterend in 

de zonneschijn. Ze vlogen dan tot een aan¬ 

zienlijke hoogte om vervolgens uit het zicht te 

verdwijnen. 
Over het vliegvermogen van Chrysolina- 

soorten is vrijwel niets bekend. Jolivet & 

Hawkeswood (1995) stellen dat veel soorten 

van dit genus, inclusief de soorten met goed 

ontwikkelde vleugels, niet kunnen vliegen als 

het gevolg van vliegspierreductie. Zij noemen 

C. americana en C. aurichalcea als soorten 

die (nog) steeds kunnen vliegen. Het vliegver¬ 

mogen van C. graminis werd sterk betwijfeld 

(D. Sivell, schriftelijke mededeling, 2000). 

Wellicht vliegt deze soort uitsluitend tijdens 

bepaalde weersomstandigheden. De waarne¬ 

mingen in Uitweg werden gedaan tussen 

13.00 en 14.00 uur bij vrijwel windstil en on¬ 

bewolkt weer. De temperatuur was ongeveer 

25 °C. 

65 

Bij het vliegvermogen van een andere blad- 

kever, de heidekever (Lochmaea suturalis 

(Thomson)) speelt naast de temperatuur ook 

de beschikbaarheid van voedsel een rol (Van 

Schaick Zillesen & Brunsting, 1983). Bij 

vrouwtjes die tijdens experimenten weinig 

voedsel kregen waren de vliegspieren beter 

ontwikkeld dan bij vrouwtjes die goed door¬ 

voed waren. Wellicht is de slechte toestand 

van het boerenwormkruid van invloed ge¬ 

weest op het vliegen van C. graminis. 

Chrysolina americana (Linnaeus) 

Chrysolina americana wordt door Brakman 

(1966) beschouwd als geïmporteerde, maar 

niet in Nederland ingeburgerde soort. Beenen 

& Winkelman (1993) hebben C. americana 

niet opgenomen in de lijst van Nederlandse 

bladkevers hoewel hij meermalen in Neder¬ 

land is aangetroffen. Deze vondsten betroffen 

meestal één of enkele individuen. Vindplaat¬ 

sen zijn: Den Haag, 1880, uit een plantenkas 

(coll. E. J. G. Everts, Nationaal Natuurhisto¬ 

risch Museum/Naturalis, Leiden) en een onge¬ 

dateerde vondst van Staverden (coll. Noord- 

Brabants Natuurmuseum). In 1993 werd de 

soort gevonden in Bergen op Zoom (leg. en 

coll. J. E. F. Asselbergs), daarnaast een on¬ 

nauwkeurige literatuuropgave door Maynard 

(1993): “Holland”, 1992, leg. D. Clay. 

Op 20 april 2000 vond F. Post 350 tot 400 

exemplaren in tuinen te Tilburg op rozemarijn 

(Rosmarinus officinalis L.) en lavendel (La¬ 

vandula spec.). Post heeft deze soort aldaar 

sinds 1995 jaarlijks van maart tot november 

waargenomen en het is waarschijnlijk dat deze 

keversoort zich hier voortplant. 

Chrysolina americana heeft een voorname¬ 

lijk mediterrane verspreiding. Afgezien van 

het voorkomen van C. americana in tuinen en 

parken zijn de meest noordelijke, vrijlevende, 

populaties recent gemeld uit de Belgische pro¬ 

vincies Luxemburg en Namen (Lays, 1988) en 

uit Parijs (Bergeal & Doguet, 1992). In Parijs 

verschijnt de nieuwe generatie in juni-juli, 

waarna een zomerrust volgt in de top van de 

plant (Bergeal & Doguet, 1992). Van de re¬ 

cente melding uit Berkshire in Groot- 
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Fig. 4. De verspreiding van Phyllotreta astrachanica in 

Nederland. 

Brittannië (Halstead, 1999) is niet bekend of 

het een populatie betreft. 

In Zuid-Europa leeft de kever naast roze¬ 

marijn en lavendel ook op echte tijm (Thymus 

vulgaris L.) en echte salie (Salvia officinalis 

L.) (Balcells, 1955 en Bibolini, 1963), planten 

die in Nederland als kruiden geteeld worden. 

Omdat deze plantensoorten niet van nature in 

Nederland voorkomen is het onwaarschijnlijk 

dat van C. americana vrijlevende populaties 

in ons land duurzaam kunnen voortbestaan. 

Phyllotreta astrachanica Lopatin 

Op 2 maart 1997 zeefde F. van Nunen uit aan¬ 

spoelsel van de Waal bij Tuil/Neerrijnen vele 

exemplaren van een tot op dat moment uit 

Nederland onbekende Phyllotreta-soort. Kort 

daarna, op 3 mei 1997 vond de eerste auteur 

tijdens een inventarisatie in het dal van de 

Strijthagerbeek te Landgraaf deze soort even¬ 

eens. Het bleek te gaan om Phyllotreta astra¬ 

chanica, een soort die pas sinds kort bekend 

was uit Midden-Europa. 

Phyllotreta astrachanica is één van de twee 

zwarte soorten zonder metaalachtige glans die 

tussen de ogen een band van stippen heeft. De 

andere soort is P. diademata (Fabricius). Deze 

twee soorten zijn het best te onderscheiden op 

grond van de morfologie van de aedeagus en 

zijn goed te determineren aan de hand van de 

tabel van Döberl (1994). 

Inmiddels zijn door onderzoek in de collec¬ 

tie van het Zoölogisch Museum Amsterdam 

nog diverse vondsten van P. astrachanica be¬ 

kend geworden (de oudste, gedateerde vondst 

is uit mei 1872 te Leiden). Deze vondsten 

worden weergegeven in figuur 4. Het ver¬ 

spreidingsbeeld komt overeen met het plan- 

tengeografische Rijn-duindistrict. Een verkla¬ 

ring voor dit patroon bij P. astrachanica kan 

nog niet gegeven worden. De soort voedt zich 

met verschillende kruisbloemen. Döberl 

(1994) noemt moeraskers (Rorippa palustris 

(L.)), look zonder look (Alliaria petiolata 

(Bieb.) Cavara & Grande) en radijs (Raphanus 

sativus L.), maar geen van deze planten heeft 

een verspreiding die overeenkomt met het 

plantengeografische Rijn-duindistrict. 

De Europese verspreiding van P. astracha¬ 

nica is slecht bekend vanwege verwarring met 

P. diademata. Met zekerheid is P. astrachanica 

bekend van de voormalige Sovjet-Unie, voor¬ 

malig Joegoslavië, Bulgarije, Griekenland, 

Polen, Roemenië, België, Luxemburg, Duits¬ 

land, Oostenrijk, Hongarije, Italië en Frankrijk 

(Döberl, 1994; Doguet, 1994; Gerend, 2000; 

Verdijck, persoonlijke mededeling, 2000). 
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