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Abstract: The leaf beetles Oulema duftschmidi and Longitarsus reichet are recorded for The Netherlands for the first 

time. 
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Inleiding 

Wederom kunnen enkele bladkeversoorten 
nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld wor¬ 
den. Als het gevolg van intensief verzamelen, 
maar vooral door het gebruik van nieuwe de- 
terminatieliteratuur, blijken er nog verrassin¬ 
gen te zitten in een goed onderzochte familie als 
die van de bladkevers. 

Oulema duftschmidi (Redtenbacher) 

Berti (1989) geeft op grond van uitgebreid on¬ 
derzoek kenmerken aan, waarmee de soort 
Oulema duftschmidi onderscheiden kan wor¬ 
den van de nauw verwante Oulema melanopus 
(Linnaeus). Bij onderzoek van Nederlands ma¬ 
teriaal uit de collecties van de auteurs en uit het 
Zoölogisch Museum, Amsterdam (ZMA) kon 
O. duftschmidi, naast O. melanopus, ook voor 
onze fauna worden aangetoond. N. Berti be¬ 
vestigde de determinaties. Uit de volgende pro¬ 
vincies is O. duftschmidi nu bekend: Friesland, 
Noord-Mol land. Gelderland, Flevoland en 
Limburg. 

Oulema duftschmidi is kleiner en smaller 
dan O. melanopus; de aedeagus is iets meer 
gebogen, maar vooral de vorm van het flagel¬ 
lum is een uiterst bruikbaar kenmerk voor het 
onderscheid tussen beide soorten. Het flagel¬ 
lum (ook wel prepenis genoemd) is een scleriet 
dat zich in de penis bevindt en tijdens de copu¬ 
latie door het ostium (de apicale opening) naar 
buiten gestulpt wordt. Door de- aedeagus met 

Figs. 1-2. Flagella van Oulema. 1, O. duftschmidi; 2, O. 
melanopus (Schaallijn 0,2 mm). 

behulp van kruidnagelolie op te helderen 
wordt het flagellum zichtbaar. De methode is 
nogal bewerkelijk (vide Mohr, 1985: 231). Het 
is eenvoudiger om met behulp van een fijn 
naaldje het flagellum door het ostium naar 
buiten te trekken. Figuur 1 en 2 geven de op 
deze wijze uitgeprepareerde delen weer. Het 
flagellum van O. duftschmidi is lang en dun; bij 
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O. melanopus is het flagellum veel breder. De 
top van het flagellum is bij O. duftschmidi spits 
en bij O. melanopus afgeknot. Doordat de top 
van het flagellum bij O. melanopus niet erg 
sterk gechitiniseerd is, kan het uiteinde iets 
inschrompelen. De verschillen zijn echter altijd 
duidelijk. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de overige verschillen tussen beide soorten, 
zoals de verschillen in de vrouwelijke geslachts¬ 
organen, wordt verwezen naar de publikatie 
van Berti (1989). 

De biologie van O. duftschmidi is nog onbe¬ 
kend, maar komt waarschijnlijk overeen met 
die van O. melanopus. Die soort komt alge¬ 
meen voor op verschillende grassen (Grami- 
neae) met een voorkeur voor gerst (Hordeum) 
en haver (Avena) (Hodson, 1929). 

Ou Ie ma duftschmidi is bekend uit vrijwel 
geheel Europa (met uitzondering van het noor¬ 
den) en het kustgebied van Noord-Afrika 
(Berti, 1989). 

Longitarsus reichei (Allard) 

Op 10 september 1986 werd één exemplaar van 
een onbekende Longitarsus-soori gesleept van 
de begroeiing in een berm te Nieuwegein-Ga- 
lecop (leg. en coll. R. Beenen). Het dier werd 
voorgelegd aan de Alticinen-specialist M. 
Döberl, die het determineerde als L. reichei 

(Allard). Deze soort is nog niet eerder uit Ne¬ 
derland gemeld. 

Longitarsus reichei vertoont grote gelijkenis 
met de in Nederland algemene soort L. praten¬ 

sis (Panzer). Voor een juiste determinatie is de 
tabel van Kevan (1967) het meest geschikt. Het 
is raadzaam de uitstekende beschrijvingen en 
afbeeldingen in de publikaties van Döberl 
(1987) en Leonardi & Doguet (1990) bij de 
determinatie te betrekken. Vanwege de grote 
gelijkenis van L. reichei met L. pratensis, en het 
ontbreken van L. reichei in de veel gebruikte 
tabel van Mohr (1966), is het aan te bevelen 
collectiemateriaal van L. pratensis te controle¬ 
ren. 

Voor deze polyfage soort zijn de volgende 
voedselplanten opgegeven: stinkende ballote 
(Ballota nigra L.), gewone brunel (Prunella 

vulgaris L.), zeeweegbree (Plantago maritima 

L.), smalle weegbree (P lanceolata L.), grote 
weegbree (P major L.) en zulte (Aster tripo- 

lium L.) (Allen, 1967; Döberl, 1987; Hansen, 
1988; Read, 1988; Leonardi & Doguet, 1990). 
Van deze planten komen gewone brunel, 
smalle weegbree en grote weegbree op de vind¬ 
plaats in Nieuwegein voor. 

Longitarsus reichei is bekend uit Zweden, 
Denemarken, Groot-Brittannië, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjecho-Slowakije, 
Hongarije, Bulgarije, de Kaukasus en Iran 
(Lundberg, 1986; Döberl, 1987; Mahler, 1987; 
Leonardi & Doguet, 1990). 
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