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Inleiding 

In de naamlijst van Gravestein (1976) van de 
Nederlandse cicaden worden drie Stenocranus 
soorten uit Nederland vermeld: Stenocranus 
fuscovittatus (Stâl), S. major (Kirschbaum) en 
S. minutus (Fabricius). Over deze soorten is uit 
ons land maar weinig informatie beschikbaar. 
Onder de naam S. minutus zijn door Blote 
(1943) en Reclaire (1944) enkele vindplaatsen 
gepubliceerd. Cobben & Rozeboom (1983) 
verzamelden S. minutus in bodemvallen in 
Zuid-Limburg. In het kader van het Delphaci- 
dae-project van de European Invertebrate Sur- 
vey-Nederland zijn de collecties van het Natio¬ 
naal Natuurhistorisch Museum, Leiden, het 
Zoölogisch Museum, Amsterdam, de Land¬ 
bouwuniversiteit Wageningen, het Natuurhis¬ 
torisch Museum Maastricht en het Fries Na¬ 
tuurmuseum te Leeuwarden bewerkt naast de 
privé-collecties van Th. Heijerman, B. Au- 
kema, J. J. Wieringa, K. Booij, R. Gravestein 
en de auteur. 

Le Quesne (1960) geeft een goede tabel voor 
de vier Westeuropese Stenocranus soorten en 
de genitaalstructuren van beide sexes zijn afge- 
beeld in Asche & Hoch (1983). De voortplan- 
tingsbiologie van enkele Duitse en Engelse po¬ 
pulaties is uitgebreid bestudeerd. Per soort 
worden de literatuurgegevens samengevat en 
aangevuld met waarnemingen uit ons land. 

Stenocranus longipennis 

Stenocranus longipennis (Curtis) werd op 23 

augustus 1990 voor de eerste maal in Neder¬ 
land verzameld door J. J. Wieringa in het na¬ 
tuurgebied ”De Wieden” (1 $, UTM LD 0540) 

in een nat weiland langs een sloot. Stenocranus 
longipennis is gemakkelijk van de andere Ste¬ 
nocranus soorten te onderscheiden door de 
naar de top duidelijk verbrede voortibia. Bij 
het mannetje is het apicale deel van de voorti¬ 
bia zwart gekleurd, bij het vrouwtje zijn de 
voortibia bleek of hebben een zwakke donkere 
apicale streep (Le Quesne, 1960). 

Deze soort heeft een beperkt Westeuropees 
verspreidingsgebied: Ierland, Groot-Brittan- 
nië, Duitsland en Frankrijk (Nast, 1987). Uit 
Duitsland zijn slechts twee vindplaatsen be¬ 
kend, namelijk bij Hamburg en bij Stolzenau 
an der Weser (Strübing, 1963), in Engeland 
zou deze soort lokaal talrijk voorkomen op 
moerassige plaatsen (Le Quesne, 1960). Strü¬ 
bing (1963) meldt S. longipennis van Carex 
paniculata L., een soort van ondiep water en 
waterkanten in broekbossen en zeggemoeras- 
sen in gewoonlijk voedselrijke milieus (Van der 
Meijden, 1990). Dit milieu stemt goed overeen 
met de enige vindplaats in ons land. Strübing 
(1963) slaagde erin deze soort probleemloos 
door te kweken op de genoemde waardplant. 
In tegenstelling tot de volgende Stenocranus 
soorten is S. longipennis een eioverwinteraar, 
die de eieren afzonderlijk afzet, elk bedekt met 
een waspropje. De eiafzetting bleek opmerke¬ 
lijk te verminderen bij temperaturen boven de 
15 °C, terwijl bij deze hogere temperaturen de 
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vetreserve toenam. De larvale ontwikkeling 
verliep alleen vlot bij hogere temperaturen. Op 

deze wijze voorkomt deze eioverwinteraar dat 
er in een warm najaar reeds met de eiafzetting 

gestart wordt. 

Stenocranus fuscovittatus 

Onder de naam S. fuscovittatus is alleen ma¬ 

teriaal aangetroffen in de kollektie van het Na¬ 
tionaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. 

Het waren echter donker gekleurde exempla¬ 

ren van S. major uit Midden en Zuid-Limburg. 
De vermelding in de naamlijst van Gravestein 

(1976) berust waarschijnlijk op de foutieve 

identificatie van dit materiaal. 
Stenocranus fuscovittatus is een transpalae- 

arctische soort, die voorkomt van Spanje en 

Engeland tot Japan en van Italië en Grieken¬ 

land tot Noord-Duitsland (Nast, 1987; Droso- 
poulos et al., 1983). Stenocranus fuscovittatus 

w'ordt voornamelijk verzameld op moerassige 
plaatsen op grote Carex soorten (mogelijk C. 

riparia Curtis) (Witsack, 1973), terwijl Dros- 
opoulos et al. (1983) als waardplant in Grie¬ 

kenland galigaan, Cladium mariscus (L.) Pohl, 

Fig. 1. De verspreiding van Stenocranus major in Neder¬ 
land. 

vermelden. Dergelijke biotopen zijn in Neder¬ 

land door de auteur uitgebreid maar tevergeefs 
bemonsterd. 

In Duitsland komt één generatie per jaar 
voor met adulten van eind augustus tot midden 
juni (overwintering in het adulte stadium), co¬ 

pulatie en ovipositie zou eind maart starten 
(Strübing, 1963; Schiemenz, 1987). 

Stenocranus major 

De meest verbreide Nederlandse Stenocranus 

soort is S. major een soort, die in haar hele 
areaal uitsluitend voorkomt op rietgras 

(Phalaris arundinacea L.) in zowel droge als 

moerassige milieus. Stenocranus major komt 
in heel Europa voor van Ierland tot Midden- 

Rusland en van het voormalige Joegoslavië tot 

Zuid-Zweden (Nast, 1972, 1987). De versprei¬ 
ding in Nederland is weergegeven in figuur 1. 

Adulten worden in ons land vrijwel het hele 
jaar door gevonden (fig. 3), de bimodale ver¬ 
deling wijst niet op het voorkomen van 2 ge¬ 

neraties per jaar. Eind juli verschijnt de nieuwe 
generatie, die overwintert en dan te vinden is 

in het strooisel van pollen rietgras (zie ook 

Fig. 2. De verspreiding van Stenocranus minutus in Ne¬ 
derland. 
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Figs. 3-4. Fenologie van Ste- 
nocranus major, 3, en S’, minu- 

tus, 4. Op de x-as is de tijds- 

verdeling per halve maand 
weergegeven, op de y-as het aan¬ 

tal records (vindplaats/datum 

combinatie, voor beide soorten 

103). 

Strübing, 1963; Schiemenz, 1987). Het lukte 
Strübing (1963) S. major continu te kweken bij 
20 °C en 18 uur licht. Hieruit kan geconclu¬ 
deerd worden dat er slechts van een faculta¬ 
tieve diapauze sprake is. 

De zangsignalen zijn afgebeeld door Strü- 
bing (1964), de diapauze dieren in het najaar 

zingen vrijwel niet en $$ en Ç9 reageren niet 
op elkaar. Paring en eileg vindt vanaf midden 
april tot juni plaats. De eieren worden, bedekt 
met een wasspiegel, in groepjes afgezet in het 
zachte weefsel tussen de vaatbundels. Aan het 
begin van het groeiseizoen worden de eieren in 
de onderste bladschedes afgezet op circa 10 cm 
boven de grond. Doordat het rietgras snel 
groeit en wel 1,3 m kan bereiken, worden er 
eieren tot op een hoogte van 1,2 m gevonden 
(Witsack, 1973). 

Bonte variëteiten van rietgras met wit- of 
roze gestreepte bladeren worden als sierplant 
in tuinen aangeplant en ook hierop komt S. 
major voor (22.x. 1989, Wamel, Gld, leg. C. den 
Bieman). 

Stenocranus minutus 

In Nederland komt S. minutus alleen in het 
zuiden voor (fig. 2). Deze verspreiding sugge¬ 
reert een voorkeur voor warmere biotopen. 

Het verspreidingsgebied van S. minutus loopt 
echter ook ver in Noord-Europa door: van 

Spanje en Ierland tot Japan en van Noord - 
Afrika en Afghanistan tot Zuid-Scandinavië 
en Zuid-Finland (Nast, 1972, 1987, Ossiannils- 
son, 1983). De verspreiding in Nederland valt 
niet samen met het voorkomen van de waard- 
plant. Volgens Muller ( 1978) is S. minutus een 
polyfage soort, de ovipositie is echter uitslui¬ 
tend beperkt tot kropaar (Dactylis glomerata 

L. inclusief D. polygama Horvat). Kropaar is 
in Nederland een veel voorkomend gras op 
gestoorde terreinen. Adulten en larven worden 

vaak aangetroffen op andere grassen, pogingen 
om adulten tot ovipositie te brengen op deze 

grassen (onder andere Brachypodium pinna- 
tum (L.) Beauv., het dominante gras op veel 
Limburgse vindplaatsen), zijn zowel in ons land 
als in Duitsland (Muller, 1942) steeds mislukt. 

Ook de verdeling van de vangsten van deze 
soort (fig. 4) laat een bimodaal beeld zien en 
ook in dit geval is er sprake van een soort met 
één generatie per jaar, die in het adulte stadium 
overwintert. In Engeland en Duitsland is de 
diapauze, de reproductie en de populatiebiolo- 
gie van deze soort uitgebreid bestudeerd (May, 
1975, 1978, 1979; Muller, 1942, 1957, 1958; 
Strübing, 1963). Ook in ons land is S. minutus 
op uitgebreide schaal gekweekt. Interessant is 
het verschil in diapauze-inductie tussen de 
Duitse en Nederlandse populaties. De Neder¬ 
landse populaties konden onder laboratorium- 
condities van 20 °C en lange dag (16 uur licht)) 
generaties lang doorgekweekt worden zonder 
diapauzeverschijnselen (Cobben & Roze- 
boom, 1983). Onder dezelfde omstandigheden 
opgekweekt toonden adulten van populaties 
uit het oostelijk deel van Duitsland een repro¬ 
ductieve diapauze. Deze kon slechts opge¬ 
heven worden door een verblijf van circa 4 
weken bij korte dag (8 uur licht), waarna de 
eieren bij terugkerende lange-dag-condities af¬ 
gezet werden. Dit laatste zou eileg voorkomen 
in zachte herfstperiodes wanneer de adulten 
reeds een voldoende lange periode met korte 
daglengtes hebben ondergaan. Zowel in Ne¬ 
derland als in Duitsland bleek, dat dieren die 
in november verzameld werden, bij lange dag 
tot reproductie overgingen. 
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In het voorjaar (eind april-juni) worden de 

eieren in losse groepjes (5-9 eieren) aan de basis 

van de bladschedes van kropaar afgezet (Mul¬ 

ler, 1957; Witsack, 1973). De gonanopohysen 
van Stenocranus vrouwtjes zijn bedekt met een 

witte wasachtig laagje, dat vooral in de ovipo- 
sitieperiode goed ontwikkeld is. Door een heen 

en weer gaande beweging met het achterlijf 
worden de eieren bedekt door een waslaagje 

(Muller, 1942). Overigens ontbreekt dit was¬ 
laagje veelal bij de oudere eilegsels door af¬ 

spoeling door de regen en door het schuren van 

stengels tegen elkaar. 

Bij S. minutus is sprake van variatie in de 
vleugellengte, er komt een submacroptere 

vorm voor met voorvleugels die tot de abdo- 
mentop komen en een macroptere vorm waar¬ 
van de voorvleugels ver over de abdomentop 

reiken. Alleen de laatste vorm is tot vliegen in 
staat, de sub-macroptere vorm vertoont een 

soort "hopping” gedrag (May, 1975). Onder¬ 

zoek in Engeland, onder andere met behulp 

van vliegvallen, toonde aan dat een groot deel 
van de macroptere exemplaren in het najaar 

wegvliegt. Van de exemplaren in de vliegvallen 
waren bij de vrouwtjes de ovaria nog onont¬ 

wikkeld en bezaten bijna alle mannetjes nog 
geen gedifferentieerde spermatozoa. Dit laatste 
wijst erop dat alleen jonge mannetjes wegvlie¬ 

gen omdat de testes bij 8-9 weken oude dieren 

al volledig ontwikkeld zijn. 
In het najaar vertonen de diapauze dieren 

weinig zangactiviteit (Strübing 1960, 1964). 
Tijdens de balts in het voorjaar worden de 
acoustische signalen begeleid door het wappe¬ 
ren van de vleugels. 

Uit Engelse populatiestudies bleek dat de 

larvale mortaliteit zeer hoog kan zijn (88-95%); 
naast de invloed van regen bleek ook predatie 

(onder andere door Nabis ferus (Linnaeus)) 
van belang. De eieren worden door Anagrus 

spp. (Chalcidoidea) geparasiteerd en parasite- 
ringspercentages tot meer dan 50% zijn waar¬ 
genomen (Witsack, 1973). 
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