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Woord Vooraf 
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biowetenschappen: land- en tuinbouw. Deze opleiding gaf mij een brede wetenschappelijke 
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brengen. Tijdens deze studie en thesis is mijn interesse en kennis in de landbouw alleen maar 

gegroeid wat voor mij een bevestiging is om mij in deze sector verder te verdiepen. Het 

onderwerp van deze thesis zorgde ervoor dat ik mij verdiept heb in de wereld van de insecten, 

meer specifiek in deze van de bladhaantjes, iets waar ik voordien slechts een notie van had. 

Het schrijven ervan was een leerzaam proces van vallen en opstaan waar zelfreflectie een 

belangrijk element in was. Ik hoop hierna nog beter inzicht te hebben in mijn kunnen en dat 

dit later in mijn professionele carrière goed van pas komt. 

Bij elk onderdeel van dit proefschrift heb ik begeleiding gekregen om een correct onderzoek 

te kunnen afleveren. Als eerste wil ik hiervoor mijn tutor ing. Elias Van de Vijver bedanken 

voor het aanbrengen van de juiste, gekwalificeerde mensen bij elk luik waar dit nodig was, 

het grondige naleeswerk dat nooit op zich liet wachten, de gefundeerde feedback, de vrijheid 

die ik kreeg gedurende mijn praktisch werk en de open communicatie gedurende dit 

academiejaar. Daarnaast wil ik Martijn Van Roie van het Departement Biologie aan 

Universiteit Antwerpen, bedanken voor het leren determineren van de graan- en grashaantjes, 

ir. Niels Piot voor de hulp bij het afmeten van de kevers en het reserveren van de binoculaire 

stereomicroscopen wanneer ik deze nodig had in het labo van agrozoölogie. Een speciaal 

dankwoord gaat uit naar dr. ir. Sofie Landschoot voor de vele hulp bij de verwerking van de 

gegevens via een statistische data-analyse. Als laatste wil ik mijn promotor prof. dr. ir. Geert 

Haesaert bedanken voor het nalezen van mijn thesis en de feedback. 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de kans en de steun die ze mij gegeven hebben om 

deze aansluitende master te kunnen beginnen. Daarnaast wil ik mijn grootouders, mijn 

vrienden, mijn zus en mijn schoonfamilie bedanken voor de oprechte interesse in dit 

onderwerp wat van belangrijke waarde was om dit tot een goed einde te brengen. Ook mijn 

vriendin Eline wil ik bedanken voor de aanmoediging tijdens de minder productieve dagen en 

het stellen van kritische vragen die mij een ander inzicht gaven in het onderwerp. 
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Abstract (Nederlands) 

Het complex Oulema spp. vormt een occasioneel plaaginsect in de graanteelt in Europa 

(vooral de Balkan), grote delen van de Verenigde Staten, het zuiden van Canada en België. 

Sinds de jaren 60 is reeds heel wat onderzoek verricht in de Verenigde Staten, waarbij 

schadedrempels werden opgesteld die tot de dag van vandaag nog vaak worden gehanteerd in 

Europa. Aangezien in de Verenigde Staten enkel de species Oulema melanopus 

(Chrysomelidae: Coleoptera) voorkomt, en er in Europa meerdere soorten uit het complex 

Oulema spp. opduiken, rijst de vraag welke Oulema soorten belangrijk zijn in de graanteelt. 

Het doel van dit werk houdt dan ook in om inzicht te krijgen welke soorten uit het genus 

Oulema voorkomen in de Vlaamse graanteelt en hoe deze soorten zich verhouden tegenover 

elkaar. 

Aan de hand van sleepvangsten in wintertarwe werden op verschillende locaties graan- en 

grashaantjes uit het genus Oulema gevangen en nadien gedetermineerd. Om te kijken of er 

verschillen bestaan tussen soortendynamiek in het perceel, werd tevens op twee afstanden in 

het perceel gesleept: dichtbij een gekozen perceelsrand en in het midden van het perceel. 

Determinatie vond plaats door dissectie van de genitalia op basis van bestaande literatuur. Uit 

de sleepvangsten bleek dat in de Vlaamse graanteelt (winter - en zomertarwe) voornamelijk 

drie soorten present zijn binnen het genus Oulema: O. melanopus, O. duftschmidi (beide 

bekend als ‘graanhaantjes’) en O. obscura (‘grashaantjes’). O. duftschmidi werd frequenter 

teruggevonden vergeleken met O. melanopus. Daarnaast toonden de resultaten een niet 

onbelangrijke aanwezigheid van het grashaantje, O. obscura. Er werd geen significant 

verschil teruggevonden in het aantal en de soortensamenstellingen van samples genomen dicht 

of ver van de perceelsgrens. Het aantal gevangen kevers over de verschillende 

bemonsteringsperiodes was te klein om een correct beeld te krijgen van de 

geslachtsverhouding.  

Aangezien lichaamsmaten ook een vaak gebruikte classificatie-tool zijn, werden van elke 

gevonden soort de lichaamslengte, de elytra - lengte, de elytra - breedte, de antenne - lengte, 

de pronotum - lengte en de pronotum - breedte gemeten om te vergelijken met bestaande 

literatuur. De gemeten lichaamsafmetingen van de verschillende soorten kevers bevinden zich 

in de spreidingsbreedte gevonden in de literatuur. Deze lichaamsafmetingen kunnen een 

hulpmiddel zijn bij een eerste onderverdeling in graan - en grashaantjes, hoewel dergelijke 

analyse van de lichaamsafmetingen arbeids - en tijdintensiever zijn dan een determinatie op 

basis van genitalia. 

Kernwoorden: Oulema spp., soortensamenstelling, distributie, wintertarwe 
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Abstract (English) 

The complex Oulema spp. (Chrysomelidae: Coleoptera) is an occasional pest in cereal 

cultivation in Europe (particularly the Balkan), large parts of the United States, southern 

Canada and Belgium. Since the 1960s most research projects have focused on the United 

States and developed economic damage levels and treatment threshold for Oulema 

melanopus. These thresholds are often used in Europe, although these are not adapted to the 

European context. Whereas Oulema melanopus is the only species that occurs in the United 

States, multiple species of the complex Oulema spp. have been reported in Europe. Little 

research has been undertaken to determine which species of Oulema spp occur in European 

cereal cultivation. This master dissertation aims at identifying which species of the genus 

Oulema occur in the Flemish cereal cultivation, and in which proportion these species occur 

in the field.  

With sweep net samples in winter wheat performed at several locations in Flanders, beetles 

of the genus Oulema were caught and the species were identified. To investigate the 

differences in the species composition in each plot, samples were taken at two locations: one 

close to a plot’s edge and one in the middle of a plot. Identification of the Oulema spp was 

done in the lab by dissecting the genitalia of the beetles. In the sweep net samples in the 

Flemish cereal cultivation (winter – and summer wheat), three species of the genus Oulema 

have been recorded: O. melanopus, O. duftschmidi and O. obscura. O. duftschmidi was 

relatively more represented than O. melanopus. O. obscura equally forms an important part 

of the Oulema population. No significant difference was found in the number and species 

composition of samples which were retrieved at different plot locations. Moreover, the 

number of captured beetles over the different sampling periods was too small to estimate a 

reliable sex ratio.  

Besides identification using the genitalia, body measurements are a common classification – 

tool, hence body length, elytra length, elytra width, antenna length, pronotum length and 

pronotum width were measured and compared with values retrieved from a literature review. 

Our measures corresponded to those found in the literature. Although these measurements can 

help to make a first broad classification of Oulema spp, the technique is labor – intense and 

time – consuming. Identification based on genitalia proved to be the most efficient 

classification tool. 

Keywords: Oulema spp., species composition, distribution, winter wheat 
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Woordenlijst 

Abdomen Buikholte 

Abiotische factoren Externe milieufactoren die geen biologische oorsprong hebben 

(klimaat, bodem en water). 

Accessorisch Bijkomend 

Aedeagus Deel van de mannelijke geslachtsorganen bij insecten dat bij het 

vrouwtje wordt ingebracht bij copulatie. 

Allospecifiek Afkomstig van een andere soort. 

Antenne Voelspriet 

Antennomeer Segment van de antenne 

Anterieur  Voorzijde 

Apicaal Uiteinde 

Basaal  Gelegen aan de basis. 

BBCH Schaal die gebruikt wordt om de fenologische ontwikkelingsstadia van 

gewassen te identificeren. 

Bursa copulatrix Buidelvormig orgaan bij het vrouwelijk voortplantingsstelsel waarin 

zaadcellen worden gestockeerd. 

Cf. Confer, gelijkend op. 

Coleoptyl  Beschermingsorgaan voor het eerste blad bij eenzaadlobbigen. 

Copulatie Geslachtelijke vereniging 

Coxa Heup 

Cuticula Vettig laagje was boven de epidermis dat beschermt tegen uitdrogen. 
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Diapauze Fysiologische staat van ontwikkelingsstilstand die door heel specifieke 

omstandigheden begint en eindigt. Dit is een neurohormonaal 

overgebrachte, dynamische toestand van lage activiteit van de 

stofwisseling. Een verlaagde morfogenese, een grotere weerstand tegen 

omgevingsextremen en veranderde of verminderde gedragsactiviteit 

gaan hiermee gepaard.  

Dimorfisme Uiterlijk verschil tussen mannetjes en vrouwtjes van één soort. 

Distaal Verder van het centrum van het lichaam af. 

Dorsaal Gelegen aan de rugzijde. 

Elytron Dekschilden, de verdikte en verharde voorvleugels (meervoud 

“elytra”). 

Endophallus Binnenste wand aedeagus. 

Estivatie Aanpassing aan perioden van droogte en/of hitte door een vertraagde 

stofwisseling.. 

Feces Ontlasting 

Femur Onderdeel poot, de dij. 

Flagellum Insectenpenis 

Flagellum Onderdeel antenne. 

Fototaxis Organismen die reageren op licht, waarbij een voorkeur of afkeer van 

een organisme voor blootstelling aan zonlicht wordt bedoelt. 

Fylum Een stam in de taxonomische hiërarchie. 

Genus Geslacht (meervoud “genera”). 

Geotaxis Het verplaatsen door zich te oriënteren door de zwaartekracht. 

Germarium Eiproducerend deel van de eierstok. 

Humeral calli Lateraal-mediaal stuk elytra. 

Holotype Unieke exemplaar van een organisme dat genoemd wordt in de 

oorspronkelijke publicatie waarin de naam formeel gepubliceerd is. 
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Hypomeron  Halsschild dat ook aan de onderzijde zichtbaar is. 

Karyotype Een afbeelding van de chromosomen, zoals deze tijdens een bepaald 

stadium van de celdeling te zien zijn onder een microscoop. 

Lateraal Aan de zijkant behorend. 

Mediaal Midden 

Morfogenese Het biologisch proces dat de oorzaak is van de ontwikkeling van een 

organisme. 

Oöcyt Vrouwelijke gametocyt of oerkiemcel die betrokken is bij de 

voortplanting. 

Ovarium Eierstok (meervoud “ovaria”). 

Oviduct Kanaal waarlangs de vrouwelijke eieren worden afgevoerd. 

Ovipositie  Het leggen van eieren. 

Ostium  Opening 

Pedicel Basislid van de antenne. 

Posterieur Achterzijde 

Posterobasaal Achter en onderin gesitueerd. 

Primordium Orgaan in aanleg (meervoud “primordia”). 

Pronotum Het rugschild van het eerste thoraxsegment. 

Pronotum Het rugschild van het eerste thoraxsegment. 

Proximaal Deel van het lichaam dat dicht bij het centrum ligt. 

Pygidium Achterste deel van het achterlijf. 

Sagittaal vlak Verdeelt het lichaam in een linker- en in een rechterdeel. 

Sagittaal Vlak dat loopt van voor naar achter en het lichaam in een linker – en 

rechterhelft verdeelt. 

Scapus Eerste segment van de antenne. 
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Scutellum Of schildje, onderdeel borststuk van het insect gelegen aan de 

bovenzijde van het borststuk. 

Scutellum Onderdeel van het borststuk van een insect gelegen aan de bovenzijde. 

Senescentie Het verouderen van de bladeren. 

Setae Of borstels, stijve maar buigzame haarvormige structuren. 

Spermathecae Lichaamsholte die voorkomt bij de vrouwtjes van insecten waarin de 

zaadcellen worden opgeslagen (spermakamer). 

Spermathecael duct Verbindt spermathecae met oviduct. 

Spermatogenese Proces waarbij de mannelijke spermatogonia zich ontwikkelen tot 

volwassen spermatozoa. 

Sp. nov.  Species nova, latijnse benaming voor nieuwe soort dat gebruikt wordt 

bij de eerste publicatie. 

Sterniet Bedekkende chitineplaat aan de buikzijde. 

Striae Groeven die in de lengte of in de breedte van een lichaamsdeel loopt. 

Sutural angle Verbindingspunt tussen elytra. 

Suture Naad 

Sympatrisch  De soorten komen samen voor in hetzelfde gebied. 

Tarsomeer Onderdeel tarsus. 

Tarsus structuur aan het uiteinde van de poot waarmee het dier contact met de 

onderlaag houdt (meervoud “tarsi”). 

Terminal filament Distaal deel eierstok. 

Thorax Borststuk, lichaamsdeel tussen de kop en het achterlijf. 

Tibia Onderdeel poot, de scheen. 

Transversaal Vlak dat dwars op de hoofdas staat (dwarsdoorsnede). 

Trichomen  Uitgroeisel van de epidermis (of haar). 
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Trochanter Onderdeel poot, de rolheuvel. 

Tunica propria Vlies rond een lichaamsdeel. 

Univoltien Levenscyclus met één generatie per jaar. De overwintering is 

vastgelegd in een bepaald stadium. 

Ventraal Gelegen aan de buikzijde. 

Epipleura Gebogen deel van abdomen. 

Sternum Buikschild 

Mesepisternum Het episternum van de mesothorax. 

Vertex Gebied van de top van de kop, tussen de ogen, achter het voorhoofd en 

voor de hals. 

Frons Het voorhoofd, bovenste gedeelte van het insectengezicht. 

Palp Kleine structuur aan het uiteinde van de mandibel. 

Mandibel De kaak, dient voor het kauwen en vermalen van voedsel. 

Gena Wang 

Xero-thermofiel Droogte- en warmteminnend 
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Lijst met afkortingen 

BBCH Bundesanstalt, Bundessortenamt un CHemische industrie 

BC Bursa Copulatrix 

CRP Conservation Reserve Program 

EI  Ecoclimatic Index 

GI  Groei-Index 

GLP Goede Landbouw Praktijk 

ICP InterCoxal Process 

LAI Leaf Area Index 

LDA Lineaire DiscriminantenAnalyse 

SD Spermathecael Duct 

SI Stress Index 

VOS Vluchtige Organische Stoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Lijst met figuren 

Figuur 1: Taxonomie (Reid, 2005) ........................................................................................... 25 

Figuur 2: Geografische regio's (Löbl & Smetana, 2010) ......................................................... 26 

Figuur 3: Verspreiding O. melanopus Verenigde Staten (Barney et al., 2008) ....................... 27 

Figuur 4: Voorspelde distributie O. melanopus in Noord-Amerika (Olfert et al., 2004) ......... 28 

Figuur 5: Verspreiding O.melanopus in Canada (Kher et al., 2011) ....................................... 29 

Figuur 6: Verspreiding O. melanopus, O. duftschmidi en Oulema spp. in Centraal-Europa 

(Schmitt & Rönn, 2011) ........................................................................................................... 30 

Figuur 7: CLIMEX simulatie O. melanopus. Rode cirkels geven aanwezigheid van de soort 

weer via de website Global Biodiversity Information Facility in Noorwegen, Zweden, 

Finland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Kleuren geven gunstigheid klimaat weer: ongunstig 

(blauw), gunstig (geel), zeer gunstig (groen) (Svobodová et al., 2013) ................................... 31 

Figuur 8: Officiële vaststellingen O. melanopus (geel) en O. duftschmidi (rood) in België 

(GBIF, 2018) ............................................................................................................................ 32 

Figuur 9: Officiële vaststellingen O. septentrionis (roze) en O. obscura (groen) in België 

(GBIF, 2018) ............................................................................................................................ 33 

Figuur 10: Waarnemingen O. obscura (2010-2018) (Waarnemingen.be, 2018) ..................... 34 

Figuur 11: Waarnemingen O. melanopus /O. duftschmidi (2010-2018) (Waarnemingen.be, 

2018) ......................................................................................................................................... 34 

Figuur 12: Schadebeeld graanhaantje in wintertarwe (Temmerman et al., 2012) ................... 35 

Figuur 13: Fenologie van O. melanopus (Kher et al., 2011) .................................................... 36 

Figuur 14: Voedingsgedrag O. erichsonii (Bieńkowski, 2010) ............................................... 37 

Figuur 15: Eitjes graanhaantje (Oulema spp.) (Philips et al., 2011) ........................................ 38 

Figuur 16: Larve O. melanopus (Hodgson & Evans, 2007) ..................................................... 38 

Figuur 17: Pop O. melanopus (Altay, 2007) ............................................................................ 38 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075087
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075088
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075089
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075090
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075091
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075091
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075092
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075092
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075092
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075092
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075093
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075093
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075094
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075094
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075095
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075096
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075096
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075097
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075098
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075099
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075100
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075101
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075102


 

12 

 

Figuur 18: Aantal eieren per vrouwelijke kever per graaddag (y-as) in functie van cumulatieve 

graaddagen (> 9 °C) (Sawyer & Haynes, 1985)....................................................................... 39 

Figuur 19: Fenologie O. melanopus en O. obscura in wintertarwe in (a) Ciney (gemiddelde 

van 3 velden) (b) Louvain-la-Neuve (gemiddelde 3 velden) in 1993 (Stilmant, 1995) ........... 41 

Figuur 20: Fenologie O. melanopus en O. obscura in wintertarwe in (a) Ciney (gemiddelde 

van 3 velden) (b) Louvain-la-Neuve (gemiddelde 3 velden) in 1994 (Stilmant, 1995) ........... 41 

Figuur 21: BBCH-schaal ontwikkeling wintertarwe (Zadoks et al., 1974) ............................. 42 

Figuur 22: Aandeel larven van alle individuen (stadia I tot IV) O. melanopus en O. obscura 

gevangen in tarwe en gerst (Ulrich & Czarnecki, 2004) .......................................................... 42 

Figuur 23: Aandeel adulten van alle individuen O. melanopus en O. obscura gevangen in 

tarwe en gerst (Ulrich & Czarnecki, 2004) .............................................................................. 42 

Figuur 24: Levenscyclus Oulema spp. in wintertarwe. Bovenaan geeft x-as schaal van Feekes 

aan, onderaan de maanden van het jaar (Heyer, 1977) ............................................................ 43 

Figuur 25: Negatieve hydrothermale index 1995,1996 en 1997 van O. melanopus (bol) en O. 

obscura (vierkant). Hogere neerslag en / of lagere temperatuur heeft een negatief effect op het 

voorkomen van beide soorten (Ulrich & Czarnecki, 2004) ..................................................... 44 

Figuur 26: Verband tussen vraatschade / vlagblad (x-as, in %) en de opbrengst/aar (y-as, in 

gram) bij wintertarwe 'Kawkas' (Heyer, 1977) ........................................................................ 44 

Figuur 27: Voorkomen van volwassen Oulema spp.kevers per 100 sleepvangsten in functie 

van LAI. A) O. melanopus, B) O. lichensis (= O. obscura) en C) Oulema spp. (= O. melanopus 

+ O. lichensis (= O. obscura)) (Honèk, 1991) ......................................................................... 46 

Figuur 28: Voorkomen O. melanopus eieren in functie van LAI. A) aantal eieren per m² 

bodemoppervlakte, B) aantal eieren per scheut, C) aantal eieren per cm² bladoppervlakte x 10³ 

(Honèk, 1991) ........................................................................................................................... 46 

Figuur 29: Tarsale klauw O. melanopus (Warchałowski, 2010) .............................................. 48 

Figuur 30: Schets frons O. melanopus (Warchałowski, 2010) ................................................ 48 

Figuur 31: Pronotum genus Oulema (Hubble, 2010) ............................................................... 48 

Figuur 32: Schematische figuur gesclerotiseerd deel van een Donaciinae (rietkevers) aedeagus 

(Schmitt & Uhl, 2015) .............................................................................................................. 49 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075103
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075103
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075106
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075107
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075107
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075108
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075108
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075109
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075109
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075110
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075110
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075110
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075111
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075111
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075114
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075115
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075116
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075117
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075117


 

13 

 

Figuur 33: Voortplantingssysteem O. melanopus. ACGL (accessory glands = accessorische 

klieren), AED (aedeagus), DEJ (ejaculatory duct), TES (testes), VD (vas deferens), VSM 

(seminal vesicle) (Wellso, 1972) .............................................................................................. 49 

Figuur 34: Vrouwelijk voortplantingsorgaan O. melanopus A, in estivatie ; B, actief in ei-

ontwikkeling. BCPX (bursa copulatrix), CLX (calyx), GRM (germarium), ODC (common 

oviduct), ODL (lateral oviduct), OOC (oöcyte), 2PH (2nd thoracic phragma), SCL 

(scutellum), SPC (spermathecael capsule), SPD (spermathecael duct), SPG (supermathecal 

gland), TF (terminal filament), 𝑇𝐻1 (prothorax), VIII (8th sternite), VAG (vagina) (Wellso, 

1972) ......................................................................................................................................... 50 

Figuur 35: Parende Megalopus armatus (Düngelhoef & Schmitt, 2009) ................................ 51 

Figuur 36: Aedeagus O. duftschmidi E: endophallus, F: flagellum, M: mediane lob (Schmitt 

& Uhl, 2015) ............................................................................................................................ 51 

Figuur 37: Sagittaal vlak copulerende O. melanopus B: bursa copulatrix, E: endophallus, M: 

mediane lob (Schmitt & Uhl, 2015) ......................................................................................... 52 

Figuur 38: Sagittaal vlak O. melanopus in copula. B: bursa copulatrix, F: flagellum, M: 

mediane lob (Schmitt & Uhl, 2015) ......................................................................................... 52 

Figuur 39: Anatomische vlakken bovenaanzicht O. melanopus (Gordon, 1985) .................... 53 

Figuur 40: Anatomische vlakken zijaanzicht O. septentrionis (Gordon, 1985) ....................... 54 

Figuur 41: Latijnse benamingen lichaamsdelen bovenzijde O. melanopus (Gordon, 1985) ... 55 

Figuur 42: Latijnse benamingen lichaamsdelen onderzijde O. melanopus (Gordon, 1985) .... 56 

Figuur 43: Latijnse benamingen kop O. melanopus (Gordon, 1985) ....................................... 57 

Figuur 44: O. melanopus (Bezděk & Baselga, 2015) .............................................................. 58 

Figuur 45: Distributie O. melanopus. Eigen opgestelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt 

(2017) via (amcharts, 2018) ..................................................................................................... 58 

Figuur 46: Antenne O. melanopus (Schmitt, 1990) ................................................................. 59 

Figuur 47: Mannelijke antenne links O. melanopus (Bezděk & Baselga, 2015) ..................... 59 

Figuur 48: Mannelijk pronotum O. melanopus (Bezděk & Baselga, 2015) ............................ 59 

Figuur 49: Elytron O. Melanopus (Schmitt, 1990) .................................................................. 59 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075118
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075118
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075118
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075119
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075119
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075119
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075119
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075119
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075119
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075120
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075121
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075121
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075122
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075122
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075123
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075123
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075125
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075126
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075127
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075128
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075129
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075130
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075130
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075131
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075132
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075133
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075134


 

14 

 

Figuur 50: Aedeagus in dorsaal en lateraal zicht O. melanopus (Warchałowski, 2010) ......... 61 

Figuur 51: Aedeagus in lateraal en dorsaal zicht O. melanopus (Berti, 1989)......................... 61 

Figuur 52: Flagellum O. melanopus (Schmitt & Uhl, 2017) ................................................... 61 

Figuur 53: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. melanopus 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 61 

Figuur 54: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. melanopus 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 61 

Figuur 55: Schets flagellum aedeagus O. melanopus (Warchałowski, 2010) .......................... 61 

Figuur 56: Flagellum O. melanopus in lateraal (links) en ventraal (rechts) zicht. Midden 

flagellum (Berti, 1989) ............................................................................................................. 62 

Figuur 57: Ventraal zicht mannelijke en vrouwelijke adult O. melanopus (Myser & Schultz, 

1967) ......................................................................................................................................... 62 

Figuur 58: Vrouwelijke geslachtsdelen O. melanopus. b.c. (bursa copulatrix), mb (membrane 

connectrice), ov.c (oviduct commun), rec (rectum), sp (spermathecae) sp. v (spiculum 

ventrale), st8 (sterniet 8) tg8 (tergiet 8), vg (vagina), d (ductus) (Berti, 1989)........................ 63 

Figuur 59: Spermathecae en ductus spermathecae O. melanopus (Bezděk & Baselga, 2015) 63 

Figuur 60: Spermathecaee O. melanopus. sd (ductus spermathecae) (Cox, 1995) .................. 63 

Figuur 61: O. rufocyanea (Bezděk & Baselga, 2015) .............................................................. 64 

Figuur 62: Distributie O. rufocyanea. Eigen opgstelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt 

(2017) via (amcharts, 2018) ..................................................................................................... 64 

Figuur 63: Antenne O. rufocyanea (Schmitt, 1990) ................................................................. 64 

Figuur 64: Mannelijke linkse antenne O. rufocyanea (Bezděk & Baselga, 2015) ................... 64 

Figuur 65: Elytra O. rufocyanea (Schmitt, 1990) .................................................................... 65 

Figuur 66: Mannelijk pronotum O. rufocyanea (Bezděk & Baselga, 2015) ............................ 65 

Figuur 67: Aedeagus O. rufocyanea (Warchalowski, 1971) .................................................... 66 

Figuur 68: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 66 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075135
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075136
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075137
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075138
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075138
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075139
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075139
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075140
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075141
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075141
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075142
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075142
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075143
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075143
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075143
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075144
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075146
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075148
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075149
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075150
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075151
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075152
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075153
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075153


 

15 

 

Figuur 69: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 66 

Figuur 70: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 66 

Figuur 71: spermathecae O. rufocyanea. Sd (ductus spermathecae), s (spermathecae), bc 

(bursa copulatrix) (Cox, 1995) ................................................................................................. 67 

Figuur 72: Spermathecae en ductus spermathecae O. rufocyanea (Bezděk & Baselga, 2015) 67 

Figuur 73: O. duftschmidi (Bezděk & Baselga, 2015) ............................................................. 68 

Figuur 74: O. duftschmidi. Eigen opgestelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt (2017) via 

(amcharts, 2018) ....................................................................................................................... 68 

Figuur 75: Mannelijke pronotum O. duftschmidi (Bezděk & Baselga, 2015) ......................... 69 

Figuur 76: Mannelijke linkse antenne O. duftschmidi (Bezděk & Baselga, 2015) .................. 69 

Figuur 77: Aedeagus O. duftschmidi (Berti, 1989) .................................................................. 69 

Figuur 78: Flagellum O. duftschmidi in lateraal (links) en ventraal (rechts) zicht. Midden 

flagellum (Berti, 1989) ............................................................................................................. 69 

Figuur 79: Aedeagus met flagellum O. duftschmidi (Schmitt & Uhl, 2017) ........................... 70 

Figuur 80: Flagellum O. duftschmidi (Schmitt & Uhl, 2017) .................................................. 70 

Figuur 81: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. duftschmidi 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 70 

Figuur 82: Flagellum O. duftschmidi (Warchałowski, 2010) ................................................... 70 

Figuur 83: Spermathecae en ductus spermathecae O. duftschmidi (Bezděk & Baselga, 2015)71 

Figuur 84: Vrouwelijke geslachtsdelen O. duftschmidi. D (ductus spermathecae) cx (coxiten), 

s.t. (soies tactile) (Berti, 1989) ................................................................................................. 71 

Figuur 85: O. mauroi sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) ........................................................ 72 

Figuur 86: Distributie O. mauroi sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015). ..................................... 72 

Figuur 87: Mannelijk pronotum O. mauroi sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) ...................... 72 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075154
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075154
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075155
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075155
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075156
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075156
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075157
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075158
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075160
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075161
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075162
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075163
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075163
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075164
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075166
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075166
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075167
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075168
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075169
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075169
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075170
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075172


 

16 

 

Figuur 88: Mannelijke antenne links O. mauroi sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) .............. 73 

Figuur 89: Aedeagus in dorsaal (links) en lateraal (rechs) zicht O. mauroi sp. nov. Schaal 0,5 

mm (Bezděk & Baselga, 2015). ............................................................................................... 73 

Figuur 90: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. mauroi sp. nov 

(Bezděk & Baselga, 2015). ...................................................................................................... 73 

Figuur 91: Spermathecae en ductus spermathecae O. mauroi sp. nov (Bezděk & Baselga, 

2015) ......................................................................................................................................... 74 

Figuur 92: O. verae sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) .......................................................... 74 

Figuur 93: Distributie O. verae sp. nov. (Bezděk & Baselga, 2015) ....................................... 74 

Figuur 94: Mannelijk pronotum O. verae sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) ........................ 75 

Figuur 95: Mannelijke antenne links O. verae sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) ................. 75 

Figuur 96: Aedeagus in dorsaal (links) en lateraal (rechts) zicht O. verae sp. nov . (Bezděk & 

Baselga, 2015) .......................................................................................................................... 76 

Figuur 97: Flagellum aedeagus in lateraal (boven) en dorsaal (onder) zicht O. verae sp. nov 

(Bezděk & Baselga, 2015) ....................................................................................................... 76 

Figuur 98: Spermathecae en ductus spermathecae O. verae sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015)

 .................................................................................................................................................. 76 

Figuur 99: O. obscura (Noordijk et al., 2016) ......................................................................... 77 

Figuur 100: Distributie O. obscura. Eigen opgestelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt 

(2017) via (amcharts, 2018) ..................................................................................................... 77 

Figuur 101: Pronotum O. obscura (Hubble, 2010) .................................................................. 77 

Figuur 102: Aedeagus O. obscura (Warchałowski, 2010) ....................................................... 78 

Figuur 103: Pronotum O. septentrionis (Hubble, 2010) .......................................................... 79 

Figuur 104: O. septentrionis (Schmitt & Uhl, 2017) ............................................................... 79 

Figuur 105: Distributie O. septentrionis. Eigen opgestelde kaart op basis van Bezdek & 

Schmitt (2017) via (amcharts, 2018) ........................................................................................ 79 

Figuur 106: O. septentrionis lateraal links (Schmitt & Uhl, 2017) .......................................... 79 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075173
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075174
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075174
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075175
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075175
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075176
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075176
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075177
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075179
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075180
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075181
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075181
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075182
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075182
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075183
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075183
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075184
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075186
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075187
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075188
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075191


 

17 

 

Figuur 107: Aedeagus O. septentrionis (Warchałowski, 2010) ............................................... 80 

Figuur 108: Dorsale en laterale zijde aedeagus O.septentrionis (Bukejs, 2010) ..................... 80 

Figuur 109: Apex aedeagus met opgeblazen interne zak O. septentrionis (Bukejs, 2010) ...... 81 

Figuur 110: Apex flagellum O. septentrionis (Bukejs, 2010) .................................................. 81 

Figuur 111: Mediane lob (blauw) met flagellum (geel) langs laterale kant (3D met microCT-

 .................................................................................................................................................. 81 

Figuur 112: Mediane lob (blauw) met flagellum (geel) langs dorsale kant (3D met microCT-

scan) (Schmitt & Uhl, 2017) .................................................................................................... 81 

Figuur 113: flagellum O. septentrionis (3D met micro CT-scan) (Schmitt & Uhl, 2017) ....... 81 

Figuur 114: O. erichsonii (Schmitt & Uhl, 2017) .................................................................... 82 

Figuur 115: Distributie O. erichsonii. eigen opgestelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt 

(2017) via (amcharts, 2018) ..................................................................................................... 82 

Figuur 116: O. erichsonii lateraal links (Schmitt & Uhl, 2017) .............................................. 82 

Figuur 117: Pronotum O. erichsonii (Hubble, 2010) ............................................................... 83 

Figuur 118: Aedeagus in dorsaal (links) en lateraal (rechts) zicht O. erichsonii (Warchałowski, 

2010) ......................................................................................................................................... 83 

Figuur 119: Dorsale en laterale zijde O. erichsonii (Bukejs, 2010) ......................................... 83 

Figuur 120: Apex aedeagus met opgeblazen interne zak O. erichsonii (Bukejs, 2010) .......... 84 

Figuur 121: Apex flagellum O. erichsonii (Bukejs, 2010) ...................................................... 84 

Figuur 122: Mediane lob (oranje) met flagellum (grijs) (3D met microCT-scan) (Schmitt & 

Uhl, 2017) ................................................................................................................................. 84 

Figuur 123: Apex mediane lob met dorsaal het flagellum O. erichsonii (3D met microCT-

scan) (Schmitt & Uhl, 2017) .................................................................................................... 84 

Figuur 124: flagellum O. erichsonii (3D microCT-scan) (Schmitt & Uhl, 2017) ................... 84 

Figuur 125: Distributie O. tristis. Eigen opgestelde kaart op basis van Aslan & Ghahari (2017) 

en Löbl & Smetana (2010) via (amcharts, 2018) ..................................................................... 85 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075192
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075193
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075194
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075196
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075196
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075197
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075197
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075198
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075199
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075201
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075202
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075203
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075203
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075204
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075205
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075206
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075207
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075207
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075208
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075208
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075209
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075210
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075210


 

18 

 

Figuur 126: Aedeagus in dorsaal (links) en lateraal (rechts) zicht O. tristis (Warchałowski, 

2010) ......................................................................................................................................... 85 

Figuur 127: Pronotum O. tristis (Warchalowski, 1971) ........................................................... 85 

Figuur 128: Distributie O. hoffmannseggi. Eigen opgestelde kaart op basis van Maican & 

Serafim (2009) en Löbl & Smetana (2010) via (amcharts, 2018) ............................................ 86 

Figuur 129: Aedeagus in dorsaal (links) en lateraal (rechts) vlak O. hoffmannseggi 

(Warchałowski, 2010) .............................................................................................................. 86 

Figuur 130: Afmetingen O. melanopus (Bezděk & Baselga, 2015 .......................................... 87 

Figuur 131: Fenologie van O. melanopus (Kher et al., 2011) .................................................. 90 

Figuur 132: Gemiddelde maandtemperaturen in Ukkel in 2016 (MeteoBelgië, 2018)............ 91 

Figuur 133: Gemiddelde maandtemperaturen in Ukkel in 2017 (MeteoBelgië, 2018)............ 92 

Figuur 134: Akkerbouwsector per gemeente in Vlaanderen (FOD Economie, 2007) ............. 93 

Figuur 135: Situering waarnemingen België 2016 en 2017 (Geopunt.be, 2018) .................... 94 

Figuur 136: Protocol veldwaarnemingen in tarwe ................................................................... 94 

Figuur 137: Waarnemingen 2016 in Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen (Geopunt.be. 

2018) ......................................................................................................................................... 95 

Figuur 138: Waarnemingen 2016 Limburg en Vlaams-Brabant (Geopunt.be. 2018) ............. 95 

Figuur 139: Waarnemingen 2017 in Henegouwen en Oost- en West-Vlaanderen (Geopunt.be. 

2018) ......................................................................................................................................... 96 

Figuur 140: Waarnemingen 2017 in Limburg en Vlaams-Brabant (Geopunt.be. 2018) ......... 97 

Figuur 141: Zuigexhauster (Vermandel, 2018) ........................................................................ 97 

Figuur 142: Opstelling determinaties ....................................................................................... 98 

Figuur 143: Prepareerset met scalpel en twee pincetten .......................................................... 98 

Figuur 144: O. melanopus ........................................................................................................ 98 

Figuur 145: O. melanopus ........................................................................................................ 98 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075211
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075211
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075212
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075213
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075213
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075214
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075214
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075215
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075216
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075217
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075218
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075219
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075220
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075221
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075222
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075222
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075223
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075224
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075224
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075225
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075226


 

19 

 

Figuur 146: O. melanopus ........................................................................................................ 99 

Figuur 147: O. melanopus ........................................................................................................ 99 

Figuur 148: Aedeagus O. melanopus ....................................................................................... 99 

Figuur 149: Flagellum O. melanopus ..................................................................................... 100 

Figuur 150: Flagellum O. duftschmidi ................................................................................... 100 

Figuur 151: Spermathecae en ductus spermathecae O. melanopus ....................................... 100 

Figuur 152: Spermathecae en ductus spermathecae O. melanopus (Bezděk & Baselga, 

2015) ....................................................................................................................................... 100 

Figuur 153: Pronotum vrouwtje O. obscura .......................................................................... 101 

Figuur 154: Foto berekening lichaamslengte vrouwtje O. obscura ....................................... 102 

Figuur 155: Foto berekening lengte antenne vrouwtje O. obscura ........................................ 102 

Figuur 156: Foto berekening lengte en breedte pronotum vrouwtje O. obscura ................... 102 

Figuur 157: Foto berekening elytra lengte en breedte vrouwtje O. obscura .......................... 102 

Figuur 158: Absolute frequenties van de gevonden mannelijke Oulema spp. tijdens de lente 

van 2016 en 2017 ................................................................................................................... 105 

Figuur 159: Relatieve frequenties van de gevonden mannelijke Oulema spp. tijdens de lente 

van 2016 en 2017 ................................................................................................................... 105 

Figuur 160: Absolute frequenties van de gevonden Oulema spp. tijdens de lente van 2016 en 

2017 ........................................................................................................................................ 113 

Figuur 161: Relatieve frequenties van de gevonden Oulema spp. tijdens de lente van 2016 en 

2017. ....................................................................................................................................... 113 

Figuur 162: LDA plot waarin verschillende datapunten geplot worden in het vlak van de eerste 

twee lineaire discriminanten ................................................................................................... 119 

Figuur 163: Spreiding van de EL / EW verhouding voor de verschillende Oulema spp. ...... 121 

Figuur 164: Spreiding van de AL / BL verhouding voor de verschillende Oulema spp. ....... 121 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075231
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075232
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075233
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075234
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075235
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075236
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075237
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075237
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075239
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075240
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075241
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075242
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075243
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075243
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075244
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075244
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075245
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075245
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075246
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075246
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075247
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075247
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075248
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075249


 

20 

 

Figuur 165: Correlogram, waarin de correlatie coëfficiënten tussen de afmetingen worden 

weergegeven (bovenste deel). In het onderste deel worden scatterplots van de data weergeven. 

*** geeft een significante correlatie weer, hoe lichter de kleur hoe groter de correlatie, hoe 

donkerder de kleur hoe kleiner de correlatie(α = 0,001) ........................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075250
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075250
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075250
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/Thesis/soortensamenstellinggraanhaantjes05062018.docx%23_Toc516075250


 

21 

 

Lijst met tabellen 

Tabel 1 Parameters van het CLIMEX model voor de ontwikkeling van O. melanopus ( Cereal 

Leaf Beetle) .............................................................................................................................. 31 

Tabel 2: Evolutie Oulema melanopus 2007 in Oradea, Roemenië (Bucurean, 2009) ............. 40 

Tabel 3: Gemiddelde percentages verdeling O. melanopus larven in wintertarwe op twee 

locaties in North Carolina en Virginia gedurende 1995-1997. GS (growth stage) (Ihrig et al., 

2001) ......................................................................................................................................... 43 

Tabel 4: Overlevingspercentage verschillende stadia O. melanopus bij constante temperatuur 

in labo-omstandigheden. Aantal individuen wordt weergegeven tussen haakjes (Guppy & 

Harcourt, 2018) ........................................................................................................................ 47 

Tabel 5: Spreidingsbreedte afmetingen O. duftschmidi / melanopus / rufocyanea / mauroi sp. 

nov. / verae sp. nov. (Bezděk & Baselga, 2015) ...................................................................... 88 

Tabel 6: Gemiddelde temperatuur (Gem. T), gemiddelde maximum temperatuur (Gem. max. 

T), gemiddelde minimum temperatuur (Gem. min. T), de minimum en maximum temperatuur, 

het aantal vriesdagen, de neerslagsom, de gemiddelde relatieve vochtigheid, de gemiddelde 

windsnelheid en het aantal uren zonneschijn gedurende april en mei 2016 en 2017 

(MeteoBelgië, 2018) ................................................................................................................. 92 

Tabel 7: P-waarden chi²-toetsen. Gele waarden geven aan in welke maanden er significante 

verschillen waren in populatiesamenstelling (α=0.05). .......................................................... 106 

Tabel 8: Absolute en relatieve frequenties van de gevonden mannelijke Oulema spp. tijdens 

verschillende bemonsteringsperiodes in 2016 en 2017 .......................................................... 107 

Tabel 9: Absolute en relatieve frequenties (%) van de gevangen mannelijke Oulema spp. 

gedurende de lente van 2016 en 2017 .................................................................................... 108 

Tabel 10: Verhouding O. duftschmidi en O. melanopus in sleepvangsten van april en mei in 

2016 en 2017. Periodes in het geel hebben significant verschillende frequenties ................. 108 

Tabel 11: Aantal en verhouding O. duftschmidi en O. melanopus in sleepvangsten in 2016 en 

2017 ........................................................................................................................................ 109 

Tabel 12: Verhouding O. melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) en (m) in sleepvangsten 

van april en mei in 2016 en 2017 ........................................................................................... 109 



 

22 

 

Tabel 13: Aantal en verhouding O. mel / duf / ruf (v) en (m) in sleepvangsten in 2016 en 2017

 ................................................................................................................................................ 110 

Tabel 14: Verhouding O. obscura (m) en (v) in sleepvangsten van april en mei in 2016 en 

2017 ........................................................................................................................................ 110 

Tabel 15: Aantal en verhouding O. obscura (m) en (v) in sleepvangsten in 2016 en 2017 ... 111 

Tabel 16: Verhouding graan – en grashaantjes in sleepvangsten van april en mei in 2016 en 

2017. Periodes aangeduid met een verschillend letter hebben een verschillende verhouding 

graan- en grashaantjes ............................................................................................................ 111 

Tabel 17: Aantal en verhouding graan – en grashaantjes in sleepvangsten in 2016 en 2017 112 

Tabel 18: Absolute en relatieve frequenties van de gevonden Oulema spp. tijdens 

verschillende periodes in 2016 en 2017 ver en dicht in het veld ........................................... 114 

Tabel 19: Resultaten chi²-testen tussen ver en dichte sleepvangsten met vermelding p-waarde, 

toetsingsgrootheid (tg) en degrees of freedom (df) (α=0.05) ................................................. 115 

Tabel 20: Relatieve frequenties O. duftschmidi en O. melanopus ver tegenover dicht in het 

veld in 2016 en 2017 .............................................................................................................. 115 

Tabel 21: Verhouding O. melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) en (m) in sleepvangsten 

van april en mei in 2016 en 2017 ........................................................................................... 116 

Tabel 22: Relatieve frequenties O. obscura (m) en (v) ver tegenover dicht in het veld in 2016 

en 2017 ................................................................................................................................... 116 

Tabel 23: Tabel 16: Verhouding graan – en grashaantjes in sleepvangsten van april en mei in 

2016 en 2017 ver en dicht in het veld .................................................................................... 117 

Tabel 24: Spreidingsbreedte van de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen van de 

verschillende Oulema spp. ..................................................................................................... 118 

Tabel 25: Coëfficiënten van de lineaire discriminanten ......................................................... 120 

Tabel 26: Confusion matrix met de afgemeten soorten uitgezet tegenover de voorspelde 

soorten .................................................................................................................................... 121 

 



 

23 

 

Inleiding 

In deze masterproef wordt de soortendistributie van het genus Oulema (Chrysomelidae: 

Coleoptera), een complex van kevers, bestudeerd in percelen wintertarwe verspreid over 

Vlaanderen. Hoewel zowel adult als larve het blad aanvreten, veroorzaken de larven de 

grootste economische schade die in wintertarwe kunnen oplopen tot economische verliezen 

van 30%. Sinds de jaren 60 is reeds heel wat onderzoek verricht in de Verenigde Staten, 

waarbij schadedrempels werden opgesteld die tot de dag van vandaag nog vaak worden 

gehanteerd in Europa. Aangezien in de Verenigde Staten enkel de species Oulema melanopus 

voorkomt, en er in Europa verschillende Oulema soorten zijn, rijst de vraag welke Oulema 

soorten voorkomen in onze graanteelt. Deze vraag vormt de eerste doelstelling van deze 

thesis. Een tweede doelstelling is verheldering scheppen in de benaming, classificatie en 

taxonomie van Oulema soorten op basis van een literatuurstudie.  

Deze masterproef bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theorethische 

gedeelte worden alle Oulema soorten systematisch overlopen en hun morfologie, distributie 

en fenologie uitvoerig besproken. Aangezien determinatie uitgevoerd werd op basis van 

verschillen tussen de genitalia, werden ook deze in detail bestudeerd, alsook de effectieve 

paring. Na het theoretische gedeelte wordt het praktische gedeelte ingeleid met behulp van de 

sectie Materiaal en Methoden. Hier worden alle materialen en methodieken beschreven die 

nodig waren voor het verwerven van de aangehaalde resultaten. Deze resultaten omvatten 

stapeldiagrammen waarbij per tijdstip van sleepvangsten de soortendynamiek weergegeven 

wordt. Daarnaast werden ook lengtematen per gedisecteerde soort bepaald om te vergelijken 

met de literatuur. In de sectie Discussie werden de bekomen resultaten kritisch vergeleken 

met de literatuur. Aan de hand van de bekomen resultaten wordt gepoogd een antwoord te 

vinden op de onderzoeksvragen (i) welke Oulema spp. er voorkomen in Vlaanderen in 

wintertarwe, (ii) welk aandeel elke soort kent in de tarweteelt en (iii) in welke mate de 

afmetingen van de gedissecteerde kevers overeenkomen met de gekende afmetingen uit de 

literatuur. 
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1 Literatuurstudie 

 

1.1 Taxonomie 

1.1.1 Situering Oulema spp. 

De familie van de Chrysomelidae (bladhaantjes) behoort tot de onderorde van de Polyphaga 

(Figuur 1). De Polyphaga zijn een onderorde van de Coleoptera (loopkevers) die behoren tot 

de klasse van de Insecta (insecten). Het genus Oulema waartoe de graanhaantjes behoren, 

wordt onderverdeeld in de familie van de Chrysomelidae. De bladhaantjesfamilie is met 

meer dan 50 000 verschillende beschreven soorten over de hele wereld, één van de grootste 

families in de orde van de Coleoptera. Deze insecten zijn verspreid over terrestrische, 

aquatische en sub-aquatische habitats en spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. 

Bladhaantjes zijn gekend als plaaginsect op verschillende akkerbouwgewassen en 

sierplanten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. aardvlooien (Psylliodes spp.) bij vlas, de 

coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) bij aardappel, de maïswortelboorder (Diabrotica 

virgifera) bij maïs en het roodhalsgrasgoudhaantje (Oulema melanopus) bij granen 

(Campbell et al., 1989). Tot de subfamilie van de Criocerinae behoren 1500 species die 

wereldwijd teruggevonden kunnen worden in gematigde, tropische en subtropische klimaten 

(Kher, 2014). Onder de stam Lemini vindt men in Europa in totaal zes kevers onder het 

genus Oulema (Des Gozis, 1886) die belangrijk zijn als plaag in de graanteelt: Oulema 

melanopus (Linnaeus, 1758), O. rufocyanea (Suffrian, 1847), O. duftschmidi (Redtenbacher, 

1874), O. septentrionis (Weise, 1880), O. erichsonii (Suffrian, 1841) en O. obscura 

(Stephens, 1831). Volgende loopkevers behoren tevens tot het genus Oulema maar worden 

niet erkent als plaag in de graanteelt: O. algerica (Pic, 1892), O. antoinii (Clavareau, 1904), 

O. atrosuturalis (Pic, 1923), O. dilutipes (Fairmaire, 1888), O. downesi (Baly, 1865), O. 

gralicenta (Chûjô, 1951), O. infimia (Lacordaire, 1845), O. magistrettiorum (Ruffo, 1964), 

O. nigrofrontalis (Takizawa & Basu, 1987), O. oryzae (Kuwayama, 1931), O. subelongata 

(Pic, 1924), O. viridula (Gressit, 1942) en O. yunnana (Pic, 1923) (Löbl & Smetana, 2010).  
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Order Coleoptera (Linnaeus, 1758) 

Suborder Polyphaga (Emery, 1886)   

Family Chrysomelidae (Latreille, 1802) 

Subfamily Criocerinae (Latreille, 1807) 

Tribe Lemini (Gyllenhal, 1813) 

Genus Oulema (Des Gozis, 1886) 

Species Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) 

 O. rufocyanea (Suffrian, 1847) 

 O. duftschmidi (Redtenbacher, 1874) 

 O. septentrionis (Weise, 1880) 

 O. erichsonii (Suffrian, 1841) 

 O. obscura (Stephens, 1831) 

Figuur 1: Taxonomie (Reid, 2005) 

1.1.2 Geschiedenis nomenclatuur van Oulema spp. 

In 1758 beschreef Linnaeus voor het eerst de huidige correcte benaming Oulema melanopus. 

Hij plaatste deze kevers onder het geslacht Chrysomela waar hij deze als volgt omschreef: 

Chrysomale melanopus, een eivormige kever, langwerpig, blauwe kleur met rode borst en 

poten “Corpore ovato oblonga caerulea, thorace pedibusque rufis” met Europa als habitat. 

De kever Oulema obscura werd als volgt omschreven: C. cyanella, eivormige kever, 

langwerpig en blauwe kleur, thorax cilindervormig en zijkant gebult “Corpore ovato oblonga 

caerulea, thorace cylindrico lateribus gibbis” met Europa als verspreidingsgebied (Linnaeus, 

1758). In 1761 veranderde Linnaus de eerstgenoemde in C. melanopa (Linnaei, 1761), dat tot 

op vandaag nog vaak gebruik wordt als benaming. Lacordaire (1845) plaatste O. melanopus 

onder het genus Lema. Deze systematiek wordt tot op vandaag nog verkeerdelijk gebruikt. De 

correcte taxonomie is weergegeven in Figuur 1. 

Aangezien de verschillen tussen de geslachten Oulema en Lema klein zijn om ze morfologisch 

te kunnen onderscheiden, stelden Ninan et al. (1968) voor deze op basis van hun 

chromosoomnummer en genetische samenstelling te onderscheiden. Lema spp. heeft n = 7 tot 
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16 chromosoomnummers, Oulema spp. n = 8 tot 10. Een andere manier om onderscheid te 

maken tussen beide geslachten kan op basis van hun waardplanten (Kher, 2014). Lema spp. 

leven namelijk enkel op planten die behoren tot de familie van de Solanaceae 

(nachtschadefamilie), sommige op Cirsium ( Asteraceae, composietenfamilie) en andere op 

Basellaceae (kruidachtige planten in de tropen). Oulema spp. voeden zich enkel op Poaceae 

(grassenfamilie) (Wellso & Hoxie, 1988). 

Gezien beiden verschillende waardplanten hebben, moet Oulema dus worden gezien als een 

afzonderlijk geslacht en niet als subgenus van Lema (Schmitt, 1990). Het is belangrijk om de 

veranderingen in de taxonomie en het moeilijk determineren van de soorten te vermelden. Dit 

heeft een belangrijke invloed op de betrouwbaarheid van de literatuur, waarbij soms gebruik 

gemaakt wordt van oude benamingen of genera (Noordijk et al., 2016). 

1.2 Verspreiding Oulema spp. 

Oulema spp. zijn oorspronkelijk afkomstig van het gehele palearctische gebied (Figuur 2) 

(Balachowsky & Mesnil, 1936). In het eerste deel wordt gefocust op de introductie in het 

noorden van de Verenigde staten en het zuiden van Canada, met daarna de focus op de 

verspreiding in Europa en België. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Verenigde Staten 

O. melanopus werd waarschijnlijk geïntroduceerd vanuit Europa in Noord-Amerika tussen 

1947 en 1949, en werd officieel geïdentificeerd in juni 1962 in haver (Avena Sativa) in het 

zuiden van Michigan (Berrien County). Later dat jaar werd de soort teruggevonden in haver 

in Indiana. Er is geen precieze informatie hoe de plaag werd geïntroduceerd of hoe de soort 

Figuur 2: Geografische regio's (Löbl & Smetana, 2010) 
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initieel overleefde, maar hoogstwaarschijnlijk gebeurde de insleep door stro dat werd 

geïmporteerd vanuit Europa (LeSage et al., 2007). Onderzoek bij landbouwers in Michigan 

bracht aan het licht dat ze sinds 1959 gewasbeschermingsmiddelen hadden ingezet tegen een 

onbekende plaag die vraatschade veroorzaakte in de graanpercelen, met toenemende 

frequentie in 1960 en 1961. Dit impliceert dat O. melanopus waarschijnlijk drie jaar voor het 

officiële vaststellen al een aanzienlijke populatie had gevormd (Haynes & Gage, 1981). 

Sindsdien wordt de kever ook beschouwd als een belangrijke plaag in tarwe en haver in 41 

van de 50 VS-staten (Figuur 3) (Lesage & Savard, 2012). 

In 1989 werd O. melanopus via een enquête in 

Oost-Missouri in 22 van de 37 county’s 

teruggevonden en in Oost-Iowa in 31 van de 37. 

De snelle uitbreiding van de plaag naar het westen 

werd bevestigd in 1990 door het vinden van de 

plaag in 13 nieuwe county’s waar deze niet 

werden teruggevonden het jaar ervoor. 

Verklaringen voor een uitbreiding naar het westen 

kunnen gevonden worden in onder andere de 

toename van het areaal van granen, een 

toenemend areaal grond die werd opgenomen in 

het Conservation Reserve Program (CRP) in 

1990, veranderingen in productie en 

grondbewerkingen in het graan (e.g. niet-kerende grondbewerkingen) en het overwinteren van 

de graanhaantjes op coniferen die verkocht werden als kerstboom (Hess, 1971). Sinds 1956 

worden er gronden opgenomen in het CRP waar plantensoorten worden geplant die de 

kwaliteit van de omgeving verbeteren. Deze niet-landbouwkundige omgevingen dienden 

waarschijnlijk eveneens als zone voor verdere uitbreiding en overleving van O. melanopus 

(Bailey et al., 2017). 

Figuur 4 geeft aan de hand van een Ecoclimatic Index (EI) een gevalideerd model om de 

potentiële distributie te voorspellen van O. melanopus. De EI beschrijft de capaciteit van de 

soort voor overleving en voortplanting in een bepaald gebied. Hierbij werd rekening gehouden 

met volgende invloedsfactoren: temperatuur, licht, vocht, hittestress, koudestress en 

vochtstress. De EI-waarden worden hierna verkregen door een groei-index (GI) te combineren 

met stressindexen (SI) (droog, nat, koud, warm) die weergeven of een populatie bij een 

ongunstig seizoen zal overleven. EI-waarden boven de 20 worden als gunstig 

verspreidingsgebied beschouwd (Olfert et al., 2004). Hierbij stellen we vast dat de huidige 

distributie overeenkomt met deze voorspelde distributie en dat uitbreiding zeker mogelijk is. 

 

Figuur 3: Verspreiding O. melanopus 

Verenigde Staten (Barney et al., 

2008) 
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1.2.2 Canada 

In Canada werd de O. melanopus in 1965 in Zuid-Ontario voor het eerst gerapporteerd, waarna 

deze in 1970 in Zuid-Québec werd teruggevonden. In 1994 werd voor het eerst in de 

maritieme provincies van Canada (Nova Scotia, New Brunswick en Prince Edward Island) O. 

melanopus ontdekt. Introductie van deze soort in deze regio gebeurde hoogstwaarschijnlijk 

via de haven van Halifax, Nova Scotia zijn waar de kever waarschijnlijk werd geïmporteerd 

via een vracht vanuit Italië (LeSage et al., 2007). Op Figuur 5 is de snelle expansie te zien van 

de soort in Canada. Het westen van Canada is de grootste producent van granen, en heeft het 

het ideale klimaat voor het verder verspreiden van O. melanopus (Figuur 4). Aangezien er 

geen geografische of ecologische barrières zijn om verdere verspreiding te voorkomen is de 

kans reëel dat de kever in de toekomst ook hier zich zal vestigen (Kher, 2014).  

 

 

 

 

 

Figuur 4: Voorspelde distributie O. melanopus in Noord-

Amerika (Olfert et al., 2004) 
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1.2.3 Europa  

In 2011 werd door Schmitt & Rönn (2011) de verspreiding van O. melanopus en O. 

duftschmidi in Centraal-Europa in kaart gebracht. Deze kaart (Figuur 6) is gebaseerd op 775 

waarnemingen voor Oulema melanopus, 109 voor Oulema duftschmidi en 1836 voor het 

genus Oulema. Jammer genoeg geeft deze kaart enkel een indicatie waar het graanhaantje 

voorkomt aangezien deze waarnemingen grotendeels door amateur-verzamelaars werden 

gedaan. Door een vermoedelijk gebrek aan kennis om deze correct te determineren kunnen 

deze fout ingedeeld zijn, aangezien O. melanopus en O. duftschmidi enkel na dissectie van de 

aedeagus kunnen worden gedetermineerd. Hierdoor kan met niet uitgaan van een correcte 

soortspecifieke kaart.  

Figuur 5: Verspreiding O.melanopus in Canada 

(Kher et al., 2011) 
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Figuur 7 toont een simulatie via CLIMEX (via dit programma voorspelt en brengt men 

potentiële distributies van organismen in kaart) van Europa waar O. melanopus een gunstig 

(geel) en zeer gunstig (groen) klimaat vindt voor zijn distributie.. De rode cirkels geven de 

huidige aanwezigheid van de soort aan die bekomen werden via de website Global 

Biodiversity Information Facility in Noorwegen, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk en 

Ierland. Het noorden van België wordt hier als gunstig bestemd, het zuiden van België alsook 

Zuid-Oost-Vlaanderen zijn echter zeer gunstig voor de ontwikkeling van O. melanopus 

(Svobodová et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Verspreiding O. melanopus, O. duftschmidi en Oulema 

spp. in Centraal-Europa (Schmitt & Rönn, 2011) 
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De klimatologische vereisten voor de ontwikkeling van de kever waarop de simulatie 

gebaseerd is, zijn terug te vinden in Tabel 1. 

 Tabel 1 Parameters van het CLIMEX model voor de 

ontwikkeling van O. melanopus ( Cereal Leaf Beetle) 
 

Development treshold Cereal Leaf 

Beetle 

Lower temperature treshold (°C) 9,00 

Optimum range of temperatures (°C) 10,00 

20,00 

Higher temperature treshold (°C) 32,00 

Lower soil moisture treshold 0,02 

Optimum range of soil moisture 0,10 

1,20 

Higher soil moisture treshold 1,50 

Diapause induction daylength (h) 14,00 

Diapause induction temperature (°C) 11,00 

Diapause termination temperature (°C) 6,00 

Diapause development days / 

Degree – days per generation 490,0 

Figuur 7: CLIMEX simulatie O. melanopus. Rode cirkels geven 

aanwezigheid van de soort weer via de website Global Biodiversity 

Information Facility in Noorwegen, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk 

en Ierland. Kleuren geven gunstigheid klimaat weer: ongunstig (blauw), 

gunstig (geel), zeer gunstig (groen) (Svobodová et al., 2013) 
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1.2.4 België 

Op Figuur 8 en Figuur 9 zijn officiële vastellingen van Oulema species terug te vinden van 

België. Deze vaststellingen werden gehaald uit volgende datasets: Chrysomelidae of Central 

Europe, Ghent University Zoology Museum – Insect collection, Likona Invertebrates en 

International Barcode of Life Project Specimen Data (GBIF, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Officiële vaststellingen O. melanopus (geel) en O. duftschmidi (rood) in 

België (GBIF, 2018)  
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Op Figuur 10 en Figuur 11 zijn waarnemingen te zien van O. obscura en O. melanopus/O. 

duftschmidi afkomstig van vrijwilligers en werkgroepen. Werkwijze hierbij is dat vrijwilligers 

en werkgroepen foto’s nemen van de gevonden soort, deze uploaden op de site 

“waarnemingen.be” waarna deze foto’s gecontroleerd worden door vrijwilligers van 

Natuurpunt Studie vzw en Stichting Natuurinformatie. De kaarten geven dus louter een 

indicatie waar de betreffende soorten teruggevonden werden, en men kan geen zekerheid 

bieden op een correcte indeling van de soorten omdat de soorten op het zicht (in dit geval via 

foto) moeilijk te onderscheiden zijn. Wel zien we dat de waargenomen soorten geen specifieke 

habitat verkiezen, maar dat deze algemeen verspreid zijn over België. De plaatsen waar meer 

kevers waargenomen werden geeft geen indicatie dat de soort er meer voorkomt. Dit berust 

louter op het feit dat een persoon er op die plaats heeft waargenomen en de informatie heeft 

doorgegeven via de website. De waarnemingen zijn telkens ook van verschillende mensen 

waardoor niet kan uitgegaan worden van herhalingen of een doelbewust in kaart brengen. 

Figuur 9: Officiële vaststellingen O. septentrionis (roze) en O. obscura (groen) in 

België (GBIF, 2018) 
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 1-10 waarnemingen  20-40 waarnemingen  100 waarnemingen 

 

 

 1 waarneming  10-30 waarnemingen  100 waarnemingen 

 

Figuur 10: Waarnemingen O. obscura (2010-2018) (Waarnemingen.be, 2018) 

Figuur 11: Waarnemingen O. melanopus /O. duftschmidi (2010-2018) (Waarnemingen.be, 

2018) 
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1.3 Schade in de wintertarwe (Triticum aestivum L.) 

1.3.1 Belang en teelt van wintertarwe 

In België is wintertarwe het belangrijkste graangewas. In 2016 bedroeg het volledige areaal 

wintertarwe 204 789 ha. Daarmee beslaat het 60,77 % van de cultuurgrond dat gebruikt wordt 

voor granen. Binnen het Vlaams Gewest ligt het aandeel lager namelijk 49,69%. Ondanks een 

daling in opbrengst gedurende 2012-2016 van 20,58% blijft de wintertarwekorrel met een 

totale productie van 1 392 403 ton en een gemiddelde opbrengst van 6,8 ton per hectare een 

belangrijk economisch gewas in de Belgische landbouw (FOD landbouw, 2016). 

Wintertarwe (Orde: Poales; familie: Poaceae) kan van half september tot begin februari 

gezaaid worden (vroege zaai 250 korrels/m², late zaai 300-350 korrels/m²), dit afhankelijk van 

weer- en bodemomstandigheden en de oogst van de voorvrucht. Eenmaal de plant begint uit 

te stoelen aan het begin van de winter, worden de eerste zijspruiten gevormd in de winter of 

het vroege voorjaar. Het ideale zaaitijdstip om dit te bekomen is vanaf de tweede helft van 

oktober tot begin november (Haesaert, 2017). 

1.3.2 Schadebeeld en schadedrempel 

O. melanopus werd in Europa voor het eerst herkend als een plaaginsect in de granen rond 

1737 (De Reaumur, 1737). De eerste officiële vermelding in de literatuur van het graanhaantje 

als plaaginsect dateert van 1890; hierin beschrijft de Hongaarse entomoloog Kàroly Sajó de 

levenscyclus van de kever in Hongarije en welke methoden voorhanden zijn om de kever te 

bestrijden in haver, gerst en maïs (Sajó, 1890).  

De larven en de volwassen kevers prefereren C3 planten boven C4 planten, en leven op 

waardplanten uit de familie van de Poaceae (Wellso & Hoxie, 1988). De larve en de adult 

vreten de bovenkant van het 

blad aan tussen de nerven. 

De larve vreet het chlorofyl 

tot aan de cuticula weg, de 

adult vreet tussen de nerven 

het volledige blad weg, wat 

het typische schadebeeld 

veroorzaakt van het blad 

(Figuur 12).  

 

Figuur 12: Schadebeeld graanhaantje in wintertarwe 

(Temmerman et al., 2012) 
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Eenmaal een plant aangetast is resulteert dit in een matte kleur, waardoor de fotosynthese 

wordt gehinderd met als gevolg een lagere opbrengst (Heyer, 1977).  

Economische schadedrempels die gehanteerd worden voor de Oulema spp. in wintertarwe 

variëren sterk van regio tot regio, omwille van de uiteenlopende klimatologische condities, 

vooral de omgevingstemperatuur speelt hierin een cruciale rol. In de regio ‘Bekken van Parijs’ 

(geheel Noord-Frankrijk) bedraagt deze 2,5 larven per halm, 0,5 larven per halm in 

Zwitserland (tijdens groeistadium 50 tot 59 op de Zadoks schaal) (Stilmant, 1995) en in de 

Verenigde Staten 25 eitjes of larven per 100 halmen (Herbert & Duyn, 2014). In België is er 

nog geen economische schadedrempel vastgelegd en hanteert men vaak die uit de Verenigde 

Staten. 

1.3.3 Schadeontwikkeling 

Om inzicht te krijgen in hoe Oulema spp. schade veroorzaken in wintertarwe, is het belangrijk 

om zowel de ontwikkeling van wintertarwe en Oulema spp. te bespreken. Tijdens deze 

bespreking zullen verschillende factoren die een rol spelen in de ontwikkeling en verspreiding 

van Oulema spp. aan bod komen. 

1.3.3.1 Levenscyclus Oulema spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De levenscyclus van Oulema (Figuur 13) is univoltien met een diapauze in de winter en 

estivatie in de zomer bij lange droogte en / of hitte (Masaki, 1980). De criteria voor de 

diapauze zijn: accumulatie van vetreserven, onderbreking van de morfogenese, stoppen van 

de eierstokontwikkeling en de onderdrukking van de spermatogenese (Lees, 1955). Volgens 

Figuur 13: Fenologie van O. melanopus (Kher et al., 2011) 
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Yun (1967) overwintert O. melanopus in de strooisellaag in bossen, aan de kroonwortels van 

grassen, in graanstoppels, onder schors of algemeen op plaatsen waar de kever beschermt is 

tegen temperatuurextremen. Overwinterde adulten (F0) worden actief midden-eind april, 

waarna ze op zoek gaan naar een geschikte waardplant. Overwinterde mannelijke kevers 

verspreiden hierbij een feromoon ((E)-8-hydroxy-6-methyl-6-octen3-one (7)), dat zowel 

mannelijke als vrouwelijke kevers aantrekt. Dit feromoon werd pas ontdekt in 2003 en werd 

enkel teruggevonden bij mannetjes in groep of bij gemengde groepen, maar niet bij een 

afzonderlijk vrouwtje of een groep vrouwtjes (Cossé et al., 2002). Het feromoon blijkt een 

belangrijke rol te spelen bij de oriëntatie voor het vinden van een geschikte waardplant in het 

voorjaar (F0) (Rao et al., 2003). Eenmaal O. melanopus zich bevindt in een veld met gewassen 

geschikt als waardplant, hebben plant-volatielen een invloed in de zoektocht van de kever naar 

geschikt voedsel (Kher et al., 2017). De adulte O. melanopus kevers worden aangetrokken 

door Vluchtige Organische Stoffen (VOS) die worden vrijgegeven door maïs (Zea mays L.) 

als gevolg van infectie met Fusarium spp. (Piesik et al., 2010). Bij tarwe (Triticum aestivum 

L.), gerst (Hordeum vulgare L.) en haver (Avena sativa L.) wordt na het beschadigen van een 

blad het verdedigingsmiddel cis-jasmonaat verspreid die de adult O. melanopus aantrekt. 

Onbeschadigde planten die zich bevonden in de buurt van beschadigde planten vertoonden 

eveneens een verhoogde concentratie van VOS (Piesik et al., 2011). Het gewicht van een 

volwassen O. melanopus kever bedraagt ongeveer 6,25 mg (Kher et al., 2016). 

Het vreten van de adulten is zeer intens direct na het 

verschijnen in het voorjaar (F0) maar neemt gradueel af 

gedurende de zomer en vroege herfst. Bij het vreten beweegt 

de kever zijn hoofd volgens het sagittaal vlak en kantelt het 

90° in het horizontale vlak ten opzichte van de lengteas van 

het lichaam. Na een reeks van verschillende snelle happen 

kantelt het zijn kop 90° in de tegenovergestelde richting en 

gaat zo door met vreten in de lengte van het blad met de nerven 

mee (Figuur 14). De beschadiging van het blad heeft de vorm 

van een lange, smalle groef tussen parallelle aderen 

(Bieńkowski, 2010). 

De vrouwtjes paren tien dagen na het verschijnen, nadat ze 

zich gevoed hebben. Vervolgens gaan ze afwisselend in 

ovipositionering van midden april tot juni. Bij voorkeur 

leggen de vrouwtjes hun karakteristieke langwerpige bleke 

gele eieren (Figuur 15) op de bovenzijde van het blad, langs 

de hoofdnerf. 

Figuur 14: 

Voedingsgedrag O. 

erichsonii (Bieńkowski, 

2010) 
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Deze worden op hun zijkant met een gelatineuze massa stevig vastgekleefd, meestal 

afzonderlijk of in rijen (Karren, 1993). Heyer (1977) vermeld dat de vrouwtjes enkele 

honderden eitjes kan leggen.  

Eens de eitjes ontwikkeld zijn, volgt een 

larvaal stadium die vier fases kent, die elk 

twee tot drie dagen duren (Heyer, 1977). 

Van begin-midden mei tot eind juli zijn de 

larven actief. De larve bedekt zich met een 

slijmerige laag van zijn eigen feces, wat hen 

beschermt tegen natuurlijke vijanden en 

hun waterhuishouding regelt (Figuur 16). 

Dit uiterlijk zorgt ervoor dat ze vaak 

worden verward met een slak. De larven 

voeding zich gedurende twaalf tot twintig 

dagen (Heyer, 1977). 

Eenmaal volgroeid laten de larven zich vallen van het blad of kruipen ze naar de grond. Hier 

graven ze zich in de bodem op een diepte van twee tot vijf cm om te verpoppen (Figuur 17) 

(Helgesen & Haynes, 1972). Na twee à drie weken verschijnen de adulten (imago, F1) uit hun 

poppen , midden-eind augustus, nadat de luchttemperatuur 17-25 °C bereikt heeft en dit 

afhankelijk van de bodemtemperatuur. Drie dagen na verschijnen vormt het mannetje 

vruchtbaar sperma (Hoopingarner et al., 1965). Het vrouwelijke reproductieorgaan blijft 

onontwikkelt tot na de diapauze (Teofilovic, 1969) De volwassen kevers voeden zich drie 

weken. Vanaf eind augustus daalt de vreetactiviteit doordat hun positieve fototaxis en 

negatieve geotaxis begint te verzwakken. Bij lange droogte en / of hitte kan de adult hier in 

estivatie treden. De estivatie is beter vast te stellen bij vrouwtjes dan bij mannetjes. Op dit 

  

Figuur 16: Larve O. melanopus 

(Hodgson & Evans, 2007) 
Figuur 17: Pop O. melanopus (Altay, 2007) 

Figuur 15: Eitjes graanhaantje (Oulema 

spp.) (Philips et al., 2011) 
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moment gaan de granen in senescentie waardoor ze zich verplaatsen uit het graanveld naar 

meer smakelijke gewassen of onkruiden, waar ze terug de bovenkant van het blad aanvreten 

vooraleer ze in diapauze gaan vanaf eind september (Hilterhaus, 1965).  

De volwassen kever blijft in diapauze gedurende 140 dagen (Wellso, 1972). Het paargedrag 

van de mannetjes start slechts wanneer de vrouwtjes ontvankelijk zijn, na de diapauze (Wellso 

& Hoxie, 1981). 

Omgevingstemperatuur speelt een grote rol in de levenscyclus van Oulema spp., en dit zowel 

tijdens ovipositie, het uitkomen van de eieren, het doorlopen van de larvale stadia en de 

overlevingskans van adulten (Wellso & Hoxie, 1981). 

Op Figuur 18 is te zien dat het aantal eieren dat een vrouwtje legt per graaddag (> 9 °C) stijgt 

tot 100 cumulatieve graaddagen, stagneert bij ongeveer 150 cumulatieve graaddagen en vanaf 

200 cumulatieve graaddagen exponentieel daalt tot 500 cumulatieve graaddagen waarbij geen 

eiafleg meer plaatsvindt (Sawyer & Haynes, 1985). 

Een minimum temperatuur van 9 °C is 

nodig voor het eitje om zich te 

ontwikkelen tot een larve, met een 

bovengrens van 25 °C. Een ideale 

ontwikkeling van de larven wordt 

bereikt wanneer de twee laatste weken 

van mei een gemiddelde temperatuur 

van 13,5 °C overschrijden. De optimale 

temperatuur voor de ontwikkeling van 

O. melanopus bedraagt 22-32 °C. Bij 

dergelijke temperaturen ontwikkelen de 

eieren volledig in vijf dagen en de larven 

in tien tot veertien dagen tot ze 

volwassen worden en een lengte van vijf 

mm behalen (Sawyer & Haynes, 1985). 

 

Het aantal kevers (F1) is afhankelijk van het mortaliteitspercentage van de uitgekomen larven 

en poppen. Een hoog sterfteaantal wordt bereikt indien een gemiddelde temperatuur van 16 - 

17 °C niet bereikt wordt gedurende het voorjaar en er zware regenval is tijdens het larvale- en 

popstadia (Heyer, 1977). 

Figuur 18: Aantal eieren per vrouwelijke 

kever per graaddag (y-as) in functie van 

cumulatieve graaddagen (> 9 °C) (Sawyer & 

Haynes, 1985) 
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In 2007 werd in een studie in Roemenïe de ontwikkelingscyclus van O. melanopus in kaart 

gebracht, deze wordt weergegeven in Tabel 2. Gedurende het onderzoek trad een lange 

droogteperiode op, wat erkent werd door de Europese Gemeenschap als buitengewone 

omstandigheden (EG, 2007). Dit gegeven verklaart de kortere periode van ontwikkeling. 

Opvallend is de korte ontwikkeling van de larven, die maar 11 dagen duurt. In de jaren ervoor 

werd in Roemenië een ontwikkelingsduur van 31 tot 33 dagen vastgesteld. Hierdoor kan 

worden vastgesteld dat de duur van ontwikkeling wordt beïnvloed door abiotische factoren, 

vooral temperatuur (Bucurean, 2009).  

Tabel 2: Evolutie Oulema melanopus 2007 in Oradea, Roemenië 

(Bucurean, 2009) 
 

Insect stage Date of first 

emergence 

Temperature (°C) 

during days of 

emergence 

Stage 

duration 

(days) 

Hibernating adult 15.04 13.3 16 

Egg 01.05 18.1 12 

Larva 13.05 20.9 12 

Pupa 25.05 23.4 11 

Imago 05.06 22.9 51 

 

In 1993 en 1994 deed Stilmant (1995) onderzoek naar de populatiedichtheden van O. 

melanopus en O. obscura op twee biogeografisch verschillende gebieden in het zuiden van 

België, namelijk Ciney en Louvain-la-Neuve. In Figuur 19 en Figuur 20 zien we de resultaten 

waaruit blijkt dat de dichtheden in Louvain-La-Neuve beduidend hoger liggen dan die van 

Ciney. Reden hiervoor is dat op de locaties van Louvain-la-neuve door de warmere 

temperatuur de graaddagen (gebaseerd op 8,9 °C) een pak hoger liggen wat voor een snellere 

ontwikkeling zorgt. Tijdens deze studie werd een economische schadedrempel van 2,5 larven 

per halm aangenomen, waarbij deze niet werd overschreden. De maximale geobserveerde 

economische schadedrempel bedroeg hier maar 0,2 larven per halm, die werd vastgesteld op 

twee plots in Louvain-la-Neuve en één in Ciney. 
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Figuur 19: Fenologie O. melanopus en O. 

obscura in wintertarwe in (a) Ciney 

(gemiddelde van 3 velden) (b) Louvain-la-

Neuve (gemiddelde 3 velden) in 1993 

(Stilmant, 1995) 

Figuur 20: Fenologie O. melanopus en O. 

obscura in wintertarwe in (a) Ciney 

(gemiddelde van 3 velden) (b) Louvain-la-

Neuve (gemiddelde 3 velden) in 1994 

(Stilmant, 1995) 

 

1.3.4 Ontwikkeling van wintertarwe 

Figuur 21 geeft een overzicht van de verschillende ontwikkelingsstadia van wintertarwe. Na 

de opkomst (BBCH 10) zullen drie bladeren gevormd worden waarna de plant begint uit te 

stoelen (BBCH 21). Na de uitstoelingsfase begint de stengelstrekking (BBCH 30), waarna het 

eerste knoop (BBCH 31), twee knopen (BBCH 32) en drie knopen (BBCH 33) stadium zich 

voordoet (eind april – begin mei). Op dit moment is er veel bladweefsel gevormd, wat een 

belangrijk moment is in de cyclus van de larve van de Oulema spp. aangezien dit voor voedsel 

zorgt. Op dit moment worden ook het meest aantal adulten en larven aangetroffen in het veld 

(Figuur 22 en Figuur 23 ). De temperatuur heeft hierop een grote ontwikkeling. Vanaf BBCH 

30-31 gaat de generatieve fase van start waarbij de apex zich ontwikkelt tot aar (juni) (Lamont 

& Lambrechts, 2009) .   
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Vanaf het verschijnen van de aar (BBCH 51) begin juni zal het aandeel larven en adulten 

terugvallen, zoals blijkt uit (Figuur 22 en Figuur 23). 

In Tabel 3 zien we de verdeling van de verschillende larvale stadia op het vlagblad, het eerste 

stengelblad en het tweede stengelblad over een aantal belangrijke stadia tijdens de generatieve 

fase, namelijk het vlagbladstadium (BBCH 39), einde aarverschijning (BBCH 58), einde bloei 

(BBCH 68), melkrijpe korrel (BBCH 75) en deegrijpe korrel (BBCH 85). Op het vlagblad 

bevinden zich over deze vijf ontwikkelingsstadia van wintertarwe heen, voornamelijk larven 

in hun vierde larvaal stadium (met een gemiddeld aandeel van 89,2 %). Larven die zich in het 

  

Figuur 21: BBCH-schaal ontwikkeling wintertarwe (Zadoks et al., 1974)  

Figuur 22: Aandeel larven van alle 

individuen (stadia I tot IV) O. melanopus en 

O. obscura gevangen in tarwe en gerst 

(Ulrich & Czarnecki, 2004) 

Figuur 23: Aandeel adulten van alle 

individuen O. melanopus en O. obscura 

gevangen in  tarwe en gerst (Ulrich & 

Czarnecki, 2004) 
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tweede en derde stadium bevinden vertegenwoordigen samen 93,6 % van de larven 

geobserveerd op het eerste en tweede stengelblad. Eerste larvale stadia overschrijden pas 20 

% op het tweede stengelblad bij Zadoks 75 en 85 (Ihrig et al., 2001). 

Tabel 3: Gemiddelde percentages verdeling O. melanopus larven in wintertarwe op twee 

locaties in North Carolina en Virginia gedurende 1995-1997. GS (growth stage) (Ihrig et 

al., 2001) 

Zadoks 

GS 

% of larvae 

Flag leaf 1st stem leaf 2nd stem leaf 

Instar Instar Instar 

1st 2nd  3rd 4th  1st 2nd  3rd 4th  1st 2nd  3rd 4th  

39 0,0 2,1 7,0 90,9 0,1 7,5 77,9 15,2 3,7 26,5 66,4 3,8 

58 0,0 1,4 5,1 93,5 0,0 14,8 78,9 7,2 1,2 67,5 28,8 2,3 

68 0,0 2,1 7,3 90,2 1,5 29,5 64,0 7,1 5,1 58,1 37,5 1,9 

75 0,0 4,3 8,3 87,6 0,6 36,7 59,8 3,5 20,9 58,4 20,8 1,1 

85 0,0 3,0 13,4 83,7 0,4 41,2 56,2 1,9 26,1 62,4 12,9 0,4 

 

Tijdens BBCH 71 – 92, ook wel korrelvullingsfase genoemd, rijpt het gewas langzaam af wat 

gepaard gaat met vergeling en afsterving van de bladeren en de stengels (= senescentie). De 

dichtheid van adulten in wintertarwe daalt zeer snel wanneer senescentie begint, doordat de 

kwaliteit van de waardplant daalt (Sawyer & Haynes, 1985). Figuur 24 toont de ontwikkeling 

van de kever gedurende de groeicyclus van wintertarwe.   

 

Figuur 24: Levenscyclus Oulema spp. in wintertarwe. Bovenaan geeft x-

as schaal van Feekes aan, onderaan de maanden van het jaar (Heyer, 1977) 
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1.3.5 Interactie wintertarwe, Oulema spp., klimaat en 

management 

In een studie in 

wintertarwe in het 

noorden van Polen 

tijdens de periode van 

1995 tot 1997 werd 

een dichtheid van 22 

tot 26 larven per 100 

planten gevonden van 

O. melanopus en O. 

obscura. Uit deze 

gegevens werd er een 

opbrengstverlies van 

0,5 tot 4 % vastgesteld.  

Ook de 

weersomstandigheden hebben geen invloed op het aantal kevers en de seizoensvariatie. De 

abundantie correleert wel negatief met de hydrothermale index (Figuur 25). Hogere 

temperaturen en/of lagere neerslag bevorderen de ontwikkeling en activiteit van Oulema spp. 

(Ulrich & Czarnecki, 2004). 

In 1975 werd bij de wintertarwevariëteit 

‘Kawkas’ onder laboratorium- en 

veldomstandigheden de schade 

vastgesteld van één enkele larve. Dit 

resulteerde in een totale schade van 254,5 

mm² (labo) en 377 m² (veld) van het 

vlagblad, wat een verlies van 10,4 % 

(labo) en 13,6 % (veld) in bladmassa 

betekent. Bij twee en drie larven werd een 

stijging van 150, respectievelijk 300 % 

totale schade in bladmassa per plant-

eenheid vastgesteld. Figuur 26 toont een 

regressielijn uit 1974-1975 waar een 

gemiddeld verlies van het 

assimilatieoppervlakte van 10 % kan 

vastgesteld worden, wat resulteert in een 

Figuur 25: Negatieve hydrothermale index 1995,1996 en 1997 

van O. melanopus (bol) en O. obscura (vierkant). Hogere 

neerslag en / of lagere temperatuur heeft een negatief effect op 

het voorkomen van beide soorten (Ulrich & Czarnecki, 2004) 

Figuur 26: Verband tussen vraatschade / 

vlagblad (x-as, in %) en de opbrengst / aar (y-

as, in gram) bij wintertarwe 'Kawkas' (Heyer, 

1977) 
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opbrengstreductie van 9,5 %. Indien een grote populatie wordt teruggevonden kan de 

assimilatie teruglopen tot 80 % wat een opbrengstverlies van 1 ton/ha vertegenwoordigt 

(Heyer, 1977). 

Tijdens een proef met wintertarwe in Roemenië in 2009, 2010 en 2011 werd een 

opbrengstverlies van volgende percentages vastgesteld: 9,4 % in 2009, 9,8 % in 2010 en 6,5 

% in 2011. In 2011 was er minder neerslag vergeleken met 2009, maar de gemiddelde 

temperatuur bleef hetzelfde, toch werd er minder schade vastgesteld (Micu et al., 2013). 

Uit Frans onderzoek in 2015 blijkt dat O. melanopus en O. duftschmidi sympatrisch zijn en 

waarbij er meer vrouwelijke individuen (geslachtsverhouding 0.63) dan mannelijke werden 

gevonden. Van de mannelijke individuen behoorde 32,3 % tot O. melanopus en 67,7 % tot O. 

duftschmidi. Ook blijkt dat beide soorten dezelfde cyclus vertonen tussen eind april en midden 

oktober (Chapelin-Viscardi & Maillet-Mezeray, 2015). Aangezien deze sympatrisch zijn is 

het aannemelijk dat niet enkel O. melanopus een belangrijke plaag is, maar ook O. 

duftschmidi. 

Een belangrijke invloed op de grootte van de schade is de aanwezigheid van trichomen. Dit 

werd door Hoxie et al. (1975) onderzocht door de ovipositie en het overlevingspercentage te 

monitoren op negen tarwerassen met een verschillende trichomenlengte- en dichtheid. Bij het 

ras “Genesee” met een gemiddelde trichomenlengte van 54,3 µm en trichomendichtheid van 

8,3 trichomen/mm² werden 5,76 eieren per plant teruggevonden en overleefden 95,3 % van 

de larven na het uitkomen. Bij het ras ‘C.I. 3775’, het ras met gemiddeld de langste trichomen 

(277,4 µm) en grootste dichtheid (32,7 trichomen/mm² ) in de proef, werden slechts 0,06 

eieren per plant teruggevonden en overleefden maar 61,3 % van de larven na het uitkomen. 

Het inzetten van rassen met een grote trichomenlengte en -dichtheid kan dus de schade door 

Oulema spp. aanzienlijk verminderen. 

Honèk (1991) onderzocht van 1987 tot 1989 de invloed van de bladoppervlakte – index (LAI) 

op het voorkomen van O. melanopus en O. obscura (= O. lichensis) in wintertarwe. In Figuur 

27 wordt het voorkomen van adulte Oulema spp. kevers per 100 sleepvangsten geïllustreerd 

in functie van de LAI. A vertegenwoordigt O. melanopus, B O. lichensis (= O. obscura) en C 

Oulema spp. (= O. melanopus + O. lichensis (= O. obscura)). Figuur 28 geeft het voorkomen 

van O. melanopus eieren voor in functie van de LAI. Hierbij staat A voor het aantal eieren per 

m² bodemoppvervlakte, B voor het aantal eieren per scheut en C voor het aantal eieren per 

cm² bladoppervlakte x 10³. In alle drie de scenarios steeg het aantal adulten dat werd 

teruggevonden bij een hogere standdichtheid (Figuur 27), al is de correlatie tussen voorkomen 

van O. melanopus en de standdichtheid groter dan voor O. obscura (r = 0,70 tot 0,82, versus 

r = 0,33 tot 0,47). Wanneer men beide soorten samenneemt (C) bevindt de correlatie zich 
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tussen 0,66 en 0,80. Het aantal eieren (Figuur 28) stijgt tevens bij een hogere standdichtheid. 

Bij A bedraagt de correlatie r = 0,77, bij B is r = 0,56 en bij C is r = 0,24.  

Bovendien vond Honèk (1991) ook een positieve correlatie tussen de LAI en het watergehalte 

in de bladeren (r = 0,83), de bladoppervlakte (r = 0,82) en het stikstofgehalte (N) in de bladeren 

(0,896). Dit betekent dat een hoger watergehalte van de bladeren, een groter bladoppervlak 

alsook een hoger stikstofgehalte in de bladeren de ontwikkeling van Oulema spp. larven 

positief beïnvloedt. 

Reden voor de grotere aantallen die teruggevonden worden bij een hogere bladoppervlakte-

index (LAI) kan gevonden worden in de verschillen in kwaliteit van de gastheerplant en het 

microklimaat dat gecreërd wordt (Juniper & Southwood, 1986). De verschillen tussen het 

aantal eieren kunnen verklaard worden door het feit dat bij een dichtere standdichtheid de 

Figuur 27: Voorkomen van volwassen  

Oulema spp. kevers per 100 sleepvangsten 

in functie van LAI. A) O. melanopus, B) O. 

lichensis (= O. obscura) en C) Oulema spp. 

(= O. melanopus + O. lichensis (= O. 

obscura)) (Honèk, 1991)  

Figuur 28: Voorkomen O. melanopus 

eieren in functie van LAI. A) aantal eieren 

per m² bodemoppervlakte, B) aantal eieren 

per scheut, C) aantal eieren per cm² 

bladoppervlakte x 10³ (Honèk, 1991) 



 

47 

 

bladeren zachter zijn, meer water en stikstof bevatten wat de voedingswaarde en 

smakelijkheid ten goede komt (Honèk, 1991). 

In 1986 werd door Sawyer & Haynes een ‘random diffusion model’ opgesteld om de 

dynamiek van O. melanopus bij wintertarwe in kaart te brengen. Hierbij werd het effect van 

het aantal insecten dat vroeger of later verschijnt per tarweplant bij 28 graaddagen (9 °C) 

gesimuleerd. Hierbij ziet men dat wanneer de kever vroeger verschijnt men een hoger aantal 

adulte kevers (578 adult degree-days per m²) en eieren (127 eieren per m²) kan waarnemen in 

een gevoelig tarweras dan wanneer ze later verschijnen (375 adult degree-days en 93,7 eieren 

per m²). In een resistent ras zal een lagere hoeveelheid adulte kevers (360 tegenover 375 adult 

degree-days) worden teruggevonden. Bij het vroeger verschijnen bleven de kevers langer in 

een gevoelig gewas vooraleer het in senescentie ging. Bij een resistent tarwegewas zullen 

meer kevers het gewas verlaten. 

Guppy & Harcourt (2018) onderzochten de effecten van elf verschillende temperaturen op de 

ontwikkeling van O. melanopus. Tabel 4 geeft de resultaten weer waar te zien is dat het 

overlevingspercentage van de eieren hoog is tussen 12 en 32 °C. De larven overleven bij 

temperaturen van 8 tot 32 °C, zonder dat er zich extreme sterftecijfers voordoen in de 

extremen. Bij de poppen waren de overlevingspercentages bij alle temperaturen laag. 

Tabel 4: Overlevingspercentage verschillende stadia O. melanopus bij constante 

temperatuur in labo-omstandigheden. Aantal individuen wordt weergegeven tussen 

haakjes (Guppy & Harcourt, 2018) 
 

 

 

Stage 
Temperature (°C) 

8 10 12 14 18 22 25 28 30 32 34 

Egg 36 

(66) 

29 

(48) 

77 

(62) 

76 

(76) 

63 

(78) 

72 

(104) 

83 

(98) 

89 

(104) 

92 

(101) 

78 

(50) 

0 

(95) 

Instar 

I 

83 

(29) 

96 

(24) 

97 

(29) 

93 

(29) 

87 

(30) 

100 

(30) 

97 

(30) 

100 

(30) 

93 

(30) 

100 

(30) 

81 

(42) 

Instar 

II 

88 

(24) 

87 

(24) 

96 

(24) 

93 

(27) 

96 

(26) 

97 

(30) 

97 

(29) 

97 

(30) 

75 

(28) 

87 

(30) 

50 

(34) 

Instar 

III 

95 

(21) 

85 

(20) 

100 

(26) 

96 

(25) 

96 

(25) 

93 

(29) 

96 

(28) 

90 

(29) 

76 

(21) 

88 

(26) 

29 

(17) 

Instar 

IV 

85 

(20) 

82 

(17) 

88 

(26) 

88 

(24) 

100 

(24) 

93 

(27) 

89 

(27) 

85 

(26) 

75 

(16) 

74 

(23) 

0 

(5) 

Total 

larval 

stage 

59 

(29) 

58 

(24) 

83 

(29) 

72 

(29) 

80 

(30) 

83 

(30) 

80 

(30) 

73 

(30) 

40 

(30) 

57 

(30) 

0 

(42) 

Pupa 7 

(30) 

0 

(30) 

10 

(30) 

37 

(30) 

40 

(30) 

40 

(30) 

33 

(30) 

37 

(30) 

27 

(30) 

3 

(30) 

/ 
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1.4 Morfologie Oulema spp. 

Insecten die behoren tot de orde van de Coleoptera kunnen herkend worden door hun 

voorvleugels die omgevormd zijn tot elytra. Kevers met volgende kenmerken behoren tot de 

Chrysomelidae: lengte van 1 – 18 mm lang, vier tarsale segmenten aan de voor-, midden-, en 

achterpoten met twee gelobde segmenten. Indien de segmenten een gelijke vorm vertonen, 

dan is de laatste langwerpig. Antennes kunnen draadvormig, gezaagd of verdikt zijn. Vaak 

hebben ze breed ovale en felgekleurde elytra (Hubble, 2010). De soorten behorend tot de 

Criocerinae zijn te herkennen aan hun eenvoudige tarsale klauwen, die soms verenigd zijn en 

hun pronotum is nooit lateraal getand (Warchałowski, 2010). Het eerste segment van de 

antennen zijn rond tot ovaal, kan langer zijn dan het tweede, maar niet uitgesproken 

langwerpig. De ogen liggen licht in de kop langs de binnenrand en het scutellum is kaal 

(Hubble, 2010).  

Het genus Oulema spp. heeft volgende kernmerken: de tarsale klauwen zijn basaal verbonden 

(Figuur 29), de lengte van het bovenste interoculaire gebied is groter in de breedte dan in de 

lengte, en de zijkanten van de kop vormen een hoek van meer dan 90° (Figuur 30) 

(Warchałowski, 2010). Ander kenmerk is het pronotum dat niet vernauwd is in het midden, 

maar dat in basale richting versmald is (Figuur 31) (Hubble, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 31: Pronotum 

genus Oulema (Hubble, 

2010) 

Figuur 29: Tarsale klauw O. melanopus 

(Warchałowski, 2010) 

Figuur 30: Schets frons O. melanopus 

(Warchałowski, 2010) 
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1.4.1 Beschrijving voortplantingsorganen 

1.4.1.1 Mannelijke voortplantingsorganen 

De voortplantingsorganen zijn complex en soortspecifiek door hun lock-and-key werking die 

copulatie tussen allospecifieke soorten onmogelijk maakt en zo het behoud van de soort 

garandeert (Shapiro & Porter, 1989). Bij kevers wordt de vorm van het mannelijk 

voortplantingsorgaan (de aedeagus (Figuur 32)), en dan vooral de vorm van de mediale lob, 

gebruikt als belangrijk taxonomisch kenmerk. De parameren (delen van het mannelijk 

geslachtsorgaan die niet worden ingebracht bij het vrouwtje) zijn niet aanwezig bij Oulema 

spp. (Schmitt & Uhl, 2015).  

 

 

 

 

 

 

Op Figuur 33 is het volledige mannelijke 

voortplantingsysteem voorgesteld. Deze 

bestaat uit twee dubbel gelobde testes 

(zaadballen), waarbij elke lob onderverdeeld is 

in (zes tot acht) testicullaire follikels. 

Hiertussen bevindt zich de vas deferens 

(zaadleider = ejaculatory duct) die verdikt is 

om een bolvormig zaadblaasje (seminal 

vesicle) te vormen tussen de zaadballen en de 

zaadleider. Twee verlengde accessoire klieren 

komen voort uit de vas deferens. Er wordt 

aangenomen dat in het zaadblaasje het sperma 

wordt gemengd met secreties van de 

accessorische klieren. De zaadleider verbindt 

zich in de aedeagus met het flagellum (Wellso, 

1972). 

Figuur 32: Schematische figuur gesclerotiseerd deel van een 

Donaciinae (rietkevers) aedeagus (Schmitt & Uhl, 2015) 

Figuur 33: Voortplantingssysteem O. 

melanopus. ACGL (accessory glands = 

accessorische klieren), AED 

(aedeagus), DEJ (ejaculatory duct), 

TES (testes), VD (vas deferens), VSM 

(seminal vesicle) (Wellso, 1972) 
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Vrouwelijke voortplantingsorganen 

Op Figuur 34 is het volledig vrouwelijk voortplantingsorgaan te zien. A stelt een vrouwtje 

voor dat nen ontpopt is, B een actief vrouwtje met ei-ontwikkeling. Het voortplantingsorgaan 

bestaat uit een paar eierstokken, die elk zeven eibuisjes of ovariolen (GRM = germarium) 

bevatten die verbonden zijn (TF = terminal filament) aan het tweede thoracale sterniet (2PH). 

Elk eibuisje is verbonden met de calyx (kelk) van de laterale oviduct. Eenmaal de oöcyten 

ontwikkelen in elk van de ovariolen zal het volledige germarium zich meer anterieur in het 

lichaam verplaatsen. Dit verhindert de vliegactiviteit (Wellso, 1972). Aansluitend aan het 

gemeenschappelijk oviduct (ODC = common oviduct) bevindt er zich een membraan dat de 

vagina scheidt van het oviduct. Dit membraan is bezet met kleine stekels die mogelijk de 

aedeagus helpt te begeleiden in de bursa copulatrix waar het sperma wordt afgezet in of vlakbij 

de spermathecael duct (SPD). De spermathecael capsule (SPC) is verbonden met de 

spermathecael duct en heeft een klier. De spieren van de capsule pompen het sperma naar de 

bursa copulatrix. Waar de precieze bevruchting plaats vindt weet men niet zeker. Het 

membraan dat het gemeenschappelijke oviduct en de bursa copulatrix scheidt van elkaar, zorgt 

ervoor dat het sperma de eieren kan bevruchten. Aangezien de kevers meermaals paren nemen 

we aan dat sperma van meerdere mannetjes nodig is om de bevruchting van elk ei te bekomen 

(Wellso, 1972).  

Figuur 34: Vrouwelijk voortplantingsorgaan O. melanopus A, in estivatie ; B, 

actief in ei-ontwikkeling. BCPX (bursa copulatrix), CLX (calyx), GRM 

(germarium), ODC (common oviduct), ODL (lateral oviduct), OOC (oöcyte), 

2PH (2nd thoracic phragma), SCL (scutellum), SPC (spermathecael capsule), 

SPD (spermathecael duct), SPG (supermathecal gland), TF (terminal filament), 

𝑇𝐻1 (prothorax), VIII (8th sternite), VAG (vagina) (Wellso, 1972) 
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1.4.1.2 De voortplanting 

Bij het paren van de soorten O. 

melanopus en O. duftschmidi zal het 

mannetje de gesclerotiseerde mediane 

lob (aedeagus) twintig minuten en 

langer inbrengen bij het vrouwtje 

(Figuur 35). Na copulatie zal het 

mannetje op de elytra van het vrouwtje 

zitten ter bewaking. Het vrouwtje zal 

hierbij proberen het mannetje van zich 

af te werpen, waarna beide opnieuw 

kunnen copuleren (Schmitt & Uhl, 

2015). 

In de mediane lob van de mannelijke kever bevindt zich de endophallus. De endophallus 

bestaat uit een membraneus en een gesclerotiseerd deel. Het gesclerotiseerde deel wordt ook 

wel het flagellum genoemd (Figuur 36). Tijdens copulatie wordt de aedeagus gedeeltelijk 

ingebracht in het vrouwtje. Deze heeft als functie om tijdens de copulatie het lock-and-key 

systeem te ondersteunen. Hierdoor zal zonder de goedkeuring van het mannetje de mediale 

lob niet kunnen loskoppelen uit de bursa copulatrix. Indien de vrouwtjes de copulatie willen 

stoppen zullen ze het mannetjes wegduwen met de achterste poten. Tijdens copulatie wordt 

de mediane lob volledig ingebracht in het vrouwtje, waarbij de endophallus de volledige bursa 

copulatrix opvult (Figuur 37 en Figuur 38). Op de laatste figuur is het lock-and-key-effect 

goed zichtbaar waarbij de wanden van de bursa copulatrix en endophallus perfect matchen. 

Op Figuur 38 zien we dat het volledige flagellum buisvormig is en dat het einde zich bevindt 

aan de ingang van de spermathecael duct. 

Dit bevestigt dat het flagellum dient voor 

het overbrengen van het sperma. 

Aangezien het flagellum van O. 

duftschmidi langer is dan van O. melanopus 

kan men aannemen dat eerstgenoemde zelf 

tot in de spermatecal duct komt tijdens 

copulatie (Schmitt & Uhl, 2015).  

 

 
Figuur 36: Aedeagus O. duftschmidi E: 

endophallus, F: flagellum, M: mediane lob 

(Schmitt & Uhl, 2015) 

Figuur 35: Parende Megalopus armatus 

(Düngelhoef & Schmitt, 2009) 
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Het is niet duidelijk of Oulema spp. spermatoforen (zaadpakketjes) vormt, aangezien deze bij 

Criocerinae tot nu toe nog niet zijn teruggevonden. Alsook is het niet duidelijk of mannetjes 

van Criocerinae sperma kunnen verwijderen van voorgaande mannetjes die dit reeds hebben 

ingebracht bij vrouwtjes, wat bij vele andere groepen wel gebeurt (Schmitt & Uhl, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 37: Sagittaal vlak 

copulerende O. melanopus B: bursa 

copulatrix, E: endophallus, M: 

mediane lob (Schmitt & Uhl, 2015) 

Figuur 38: Sagittaal vlak O. 

melanopus in copula. B: bursa 

copulatrix, F: flagellum, M: 

mediane lob (Schmitt & Uhl, 

2015) 
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1.4.2 Beschrijving Oulema spp. 

Om de verschillende species te beschrijven worden alle lichaamsdelen afzonderlijk besproken 

waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van anatomische vlakken. De afbeeldingen die volgen 

illustreren de gebruikte benamingen.  

 

Figuur 39: Anatomische vlakken bovenaanzicht O. melanopus (Gordon, 1985)
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Figuur 40: Anatomische vlakken zijaanzicht O. septentrionis (Gordon, 1985) 
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Figuur 41: Latijnse benamingen lichaamsdelen bovenzijde O. melanopus (Gordon, 1985) 
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Figuur 42: Latijnse benamingen lichaamsdelen onderzijde O. melanopus 

(Gordon, 1985) 
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Figuur 43: Latijnse benamingen kop O. melanopus (Gordon, 1985)  
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1.4.2.1 Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) 

 

 

Volgende benamingen werden gebruikt in de literatuur of zijn synoniemen: Chrysomela 

melanopus (Linnaeus, 1758), Crioceris melanopoda (O.F. Müller, 1776), Crioceris hordei 

(Geoffroy, 1785), Crioceris azurea (Voet, 1806), Lema cyanella var. Atrata (Waltl, 1835), 

Lema melanopa var. Nigricans (Westhoff, 1882), Lema melanopa var. Waltli (Heinze, 1927) 

(Bezděk & Baselga, 2015). 

De algemene beschrijving bij O. melanopus geldt ook voor O. duftschmidi, O. rufocyanea, O. 

mauroi sp. nov. en O. verae sp. nov. De kenmerkende verschillen worden aangehaald bij de 

soort zelf en zijn grotendeels gebaseerd op het artikel van Bezděk & Baselga (2015) aangezien 

dit het meest recente artikel is die duidelijk de verschillende soorten afbakent en fouten in 

eerdere literatuur rechtzet. 

Oulema melanopus is het meest wijdverspreid van alle Oulema spp. (Figuur 45). In Portugal, 

Montenegro en Kosovo komen officieel geen kevers van deze soort voor. Aangezien in de 

omringende landen deze soort wel is vastgesteld is de reden dus waarschijnlijk geen officiële 

melding van de soort. De kever (Figuur 44) heeft een plat lichaam met een lengte van 4,5 – 

6,2 mm, is evenwijdig gebouwd, geeft een kale indruk en heeft een glanzend uiterlijk. De kop 

van de mannetjes is donkerblauw metallisch van kleur. De frons is driehoekig, heeft grote 

putjes bedekt met bleke setae en is anterieur min of meer recht. Knobbeltjes op de frons zijn 

glad en niet behaard. De frontale groeven op de kop zijn zeer diep en hebben een v-vorm. De 

Figuur 44: O. melanopus 

(Bezděk & Baselga, 2015) 

 

Figuur 45: Distributie O. melanopus. Eigen opgestelde 

kaart op basis van Bezdek & Schmitt (2017) via 

(amcharts, 2018) 
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vertex (bovenste punt van de kop) is licht behaard, heeft een duidelijke middenlijn en is bedekt 

met kleine putjes (Bezděk & Baselga, 2015). 

De zwarte antennes (Figuur 46 en Figuur 47) met antennomeren I en II zijn donkerblauw 

metallisch. Deze zijn dun en zijn 0,45-0,61 keer zo lang als het lichaam. Antennomeer I is 

bolvormig en antennomeer II is het kleinst, waarvan de afmetingen in de breedte en de lengte 

dezelfde zijn. De gemiddelde lengte bedraagt 4,89 mm volgens Schmitt (1990) en 4,5-5,5 mm 

volgens Berti (1989). 

 

Het pronotum of halsschild is oranjerood (Figuur 48), met posterieur en anterieur dunne 

zwarte vage randen. De vorm is convex en is het breedst in het midden of net voor het midden. 

Het glanzen van het halsschild is typerend. Aan de basis is er een ondiepe vernauwing. Het 

halsschild is schaars gepunctueerd, en de puncties zijn centraal in longitudinale rijen 

gerangschikt (Warchałowski, 2010). Aan de basale zijde is er 

een vernauwing waar zich vele kleine putjes bevinden aan de 

hoeken.  

Het scutellum (of schildje) en de elytra (dekschilden) (Figuur 

49) zijn metallisch blauw tot zwart. Het scutellum is 

trapeziumvormig waar de afmetingen in de breedte en de 

lengte ongeveer dezelfde zijn. Lateraal heeft deze een licht 

convergente vorm, posterieur een licht concave vorm die 

recht is of licht gerond is. Het oppervlak zelf is kaal. De elytra 

hebben een platte vorm en zijn ter hoogte van de schouders 

1,69 – 2,05 keer zo lang als breed. De dekschilden zijn niet behaard en glanzend, tevens bedekt 

met elk tien longitudinale striae (groeven) die grote 

diepe putjes bevatten die kleiner en ondieper worden 

in de basale en apicale zone. De afstand tussen twee 

putjes op het dekschild is dezelfde als de diameter van 

de putjes zelf.  

Figuur 47: Mannelijke antenne links O. 

melanopus (Bezděk & Baselga, 2015) 

 

Figuur 46: Antenne O. melanopus 

(Schmitt, 1990) 

Figuur 48: Mannelijk 

pronotum O. melanopus 

(Bezděk & Baselga, 

2015) 

Figuur 49: Elytron O. Melanopus 

(Schmitt, 1990) 
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De humeral calli is goed ontwikkeld, heeft een vlakke vorm waar de epipleura (gebogen deel 

dekschild) zeer smal is. De humeral calli verdwijnt richting de apex (Bezděk & Baselga, 

2015). 

Volgende onderdelen van de poten hebben een zwarte kleur: coxae (heup), trochanters 

(dijbeenring), tarsi (voet) en het distaal gedeelte van de tibiae (scheen). De femora (dij) zijn 

glanzend en licht bedekt met bleke setae. De tibiae hebben een oranje kleur, zijn dun en basaal 

gepunt. Langs deze tibiae zijn de schenen bijna kaal, distaal bevinden er zich korte en ongelijk 

verdeelde zwartbruine stekels. De tarsi zijn smal waarbij tarsomeer I langwerpig en driehoekig 

is en korter dan de volgende twee tarsomeren. Tarsomeer II heeft een meer uitgesproeken 

driehoekige vorm. De klauw op de poten is eenvoudig samengesteld (Bezděk & Baselga, 

2015).  

Ventraal hebben de meso-, metathorax en abdominale sternieten (bedekkende chitineplaat op 

een segment van de buikzijde aan het achterlichaam) hebben een metallisch blauwe tot 

metallisch zwarte kleur. De mesothorax heeft een dichte bedekking van smalle putjes met 

bleke setae. De sternieten zijn glanzend, licht doorzichtig en uniform bedekt met kleine putjes 

die bedekt zijn met bleke setae. Ventriet I is hier twee keer zo lang als II en III samen. Ventriet 

V is 1,5 keer zo lang als ventriet IV (Bezděk & Baselga, 2015). 

De mannelijke geslachtsdelen bevatten een aedeagus (de penis) (Figuur 50 en Figuur 51) (deel 

mannelijke geslachtsorganen dat bij het vrouwtje wordt ingebracht) met een relatief uniforme 

structuur. Het distale gedeelte hiervan is langer dan het proximale deel. Op het laterale zicht 

(Figuur 50 en Figuur 51) is de zwak gekrombde lob zichtbaar, met langwerpige en zwak 

gebogen punt die versmald richting de apex toe. Op Figuur 56 is de interne zak te zien met de 

aedeagus. Deze is verdeeld in zeven lobben, waaronder er zes symmetrisch zijn. Deze zijn 

kort en langwerpig (Berti, 1989). Er bevindt zich een intern scleriet (verhard deel), het 

flagellum, in de aedeagus (Figuur 52, Figuur 53, Figuur 54 en Figuur 55) met posterobasaal 

(achter en onderin gesitueerd) korte armen (Figuur 54 en Figuur 53 onder). Dit flagellum zal 

bij coïtus tot in de spermathecae binnendringen en het zaad inbrengen. Dit flagellum is kort, 

dik, afgestompt en licht gekromd (Bezděk & Baselga, 2015).  
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Figuur 50: Aedeagus 

in dorsaal en lateraal 

zicht O. melanopus 

(Warchałowski, 2010) 

Figuur 51: Aedeagus in 

lateraal en dorsaal zicht 

O. melanopus (Berti, 

1989) 

Figuur 52: Flagellum O. 

melanopus (Schmitt & Uhl, 

2017) 

Figuur 53: Flagellum 

aedeagus in lateraal 

(boven) en dorsaal 

(onder) zicht O. 

melanopus (Bezděk 

& Baselga, 2015) 

Figuur 54: 

Flagellum aedeagus 

in lateraal (boven) 

en dorsaal (onder) 

zicht O. melanopus 

(Bezděk & Baselga, 

2015) 

 

Figuur 55: Schets 

flagellum aedeagus O. 

melanopus 

(Warchałowski, 2010) 
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Seksueel dimorfisme is onduidelijk. Volgens Myser & Schultz (1967) kunnen de 

verschillende sekses tussen O. melanopus worden geïnterpreteerd aan de hand van de vorm 

van de uitstulping (ICP: intercoxal process) van de eerste abdominale sterniet (Figuur 57). 

Vrouwtjes hebben een meer ronde en convexe uitstulping. Bij mannetjes is deze meer gepunt 

en platter met een concave vorm. 

Bij de vrouwtjes is de spermathecae of spermakamer (Figuur 58, sp) als kenmerk belangrijk 

voor determinatie. Deze is dik gesclerotiseerd in het proximale gedeelte en heeft zacht weefsel 

in het kortere basale deel. De collum (hals) is kort en zwak gespiraliseerd. De spermathecael 

duct (SD) is lang, duidelijk langer dan de breedte van het einde van de bursa copulatrix (BC) 

waar deze aan bevestigd is. Typerend bij O. melanopus is dat de verbinding tussen de SD en 

de BC kort is, zie pijl Figuur 58. De cornu (hoorn) is slecht ontwikkeld en verbreed basaal 

waar die verbonden is met de nodulus (bolvormige verdikking). De vrouwelijke genitaliën 

zijn verbonden aan de achtste sterniet (𝑠𝑡8), waarvan de voorste rand afgerond is (Berti, 1989). 

 
 

Figuur 56: Flagellum O. 

melanopus in lateraal (links) en 

ventraal (rechts) zicht. Midden 

flagellum (Berti, 1989) 

Figuur 57: Ventraal zicht mannelijke 

en vrouwelijke adult O. melanopus 

(Myser & Schultz, 1967) 
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Figuur 60: Spermathecaee O. melanopus. sd (ductus 

spermathecae) (Cox, 1995) 

 

 

Figuur 59: Spermathecae en 

ductus spermathecae O. 

melanopus (Bezděk & 

Baselga, 2015) 
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Figuur 58: Vrouwelijke geslachtsdelen O. 

melanopus. b.c. (bursa copulatrix), mb 

(membrane connectrice), ov.c (oviduct 

commun), rec (rectum), sp (spermathecae) sp. v 

(spiculum ventrale), st8 (sterniet 8) tg8 (tergiet 

8), vg (vagina), d (ductus) (Berti, 1989) 
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1.4.2.2 Oulema rufocyanea (Suffrian, 1847) 

 

 

 

Figuur 62: Distributie O. rufocyanea. Eigen 

opgstelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt 

(2017) via (amcharts, 2018) 

Volgende benaming wordt gebruikt in de literatuur: Lema rufocyanea (Suffrian, 1847) 

(Bezděk & Baselga, 2015) 

Oulema rufocyanea (Figuur 61) is verspreid over Zuid- en Centraal-Europa (Figuur 62), maar 

is zeer zeldzaam, en heeft een lengte van 4,0-4,8 mm. Deze komt officieel niet voor in België, 

Oostenrijk, Albanië Kosovo en Moldavië. Door het feit dat deze soort in omringende landen 

wel werd teruggevonden zal deze door de zeldzaamheid waarschijnlijk moeilijk te vinden zijn.  

 

 

Figuur 63: Antenne O. 

rufocyanea (Schmitt, 1990) 

 

Figuur 64: Mannelijke linkse 

antenne O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) 

Figuur 61: O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) 
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De antennes zijn iets robuuster dan die van O. melanopus. De kever is relatief smal en heeft 

een plat lichaam. Ze kunnen onderscheidden worden door hun korter elytra met een 

gemiddelde van 4,29 mm lang (Schmitt, 1990) (Figuur 65) en de vorm van de antennomeren 

(Figuur 63 en Figuur 64) (Bezdek & Baselga, 2015).  

 

 

Het pronotum (Figuur 66) is spaarzaam gepunctueerd. De putjes zijn centraal gerangschikt in 

longitudinale rijen.  

Bij het mannetje heeft de aedeagus (Figuur 67) een gelijkaardige vorm als die van O. 

melanopus. Het flagellum (Figuur 68, Figuur 69 & Figuur 70) is dun, gepunt en de 

lengte/breedte verhouding bedraagt minder dan 1,8 (Warchałowski, 2010). Belangrijk is dat 

er variatie optreedt zoals te zien in Figuur 68, Figuur 69 en Figuur 70. De variatie bevindt zich 

vooral in de buiging langs het lateraal vlak en de breedte van de basis in dorsaal aanzicht. 

 

Figuur 65: Elytra O. rufocyanea 

(Schmitt, 1990) 

Figuur 66: Mannelijk pronotum 

O. rufocyanea (Bezděk & 

Baselga, 2015) 
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Figuur 67: Aedeagus O. 

rufocyanea (Warchalowski, 

1971) 

Figuur 68: Flagellum aedeagus 

in lateraal (boven) en dorsaal 

(onder) zicht O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) 

Figuur 69: Flagellum aedeagus 

in lateraal (boven) en dorsaal 

(onder) zicht O. rufocyanea  

(Bezděk & Baselga, 2015) 

Figuur 70: Flagellum aedeagus 

in lateraal (boven) en dorsaal 

(onder) zicht O. rufocyanea 

(Bezděk & Baselga, 2015) 
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Bij het vrouwtje is de ductus spermathecae lang, waarvan de lengte bijna dezelfde is als de 

breedte van het einde van de bursa copulatrix, waar het aan bevestigd is (Hubble, 2010). Het 

proximale deel van de ductus spermathecae vormt een eenvoudige spoel, distaal verlengd in 

de richting van de bursa copulatrix. 
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Figuur 71: spermathecae O. 

rufocyanea. Sd (ductus 

spermathecae), s 

(spermathecae), bc (bursa 

copulatrix) (Cox, 1995) 

Figuur 72: Spermathecae en 

ductus spermathecae O. 

rufocyanea (Bezděk & Baselga, 

2015) 
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1.4.2.3 Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874) 

 

 

 

 

 

Figuur 74: O. duftschmidi. Eigen opgestelde kaart op 

basis van Bezdek & Schmitt (2017) via (amcharts, 

2018) 

Volgende benamingen worden gebruikt in de literatuur of zijn synoniemen: Lema cyanipennis 

(Duftschmid, 1825), Lema duftschmidi (Redtenbacher, 1874) (Bezděk & Baselga, 2015) 

De kever komt in heel Europa voor behalve in Luxemburg, Kroatië, Kosovo, Moldavië, 

Estland en Ierland. Aangezien de kever bij de omringende landen wel voorkomt is dit 

waarschijnlijk omdat deze nog niet officieel is aangegeven. De kever heeft een slank lichaam 

met een totale lengte van 4,2 – 5,0 mm. Het pronotum (Figuur 75) is spaarzaam gepunctueerd, 

die centraal in longitudinale rijen gerangschikt zijn. De elytra kunnen onderschouden worden 

door de verhouding lengte/breedte die meer dan 2 bedraagt. De antennes (Figuur 76) zijn fijn 

(Warchałowski, 2010). 

Figuur 73: O. duftschmidi 

(Bezděk & Baselga, 2015) 
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Bij het mannetje heeft de aedeagus (Figuur 77) een gelijkaardige vorm als die van O. 

melanopus.  

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 75: Mannelijke pronotum 

O. duftschmidi (Bezděk & 

Baselga, 2015) 

Figuur 77: Aedeagus O. 

duftschmidi (Berti, 1989) 

Figuur 78: Flagellum O. duftschmidi in 

lateraal (links) en ventraal (rechts) zicht. 

Midden flagellum (Berti, 1989) 

 

Figuur 76: Mannelijke linkse 

antenne O. duftschmidi (Bezděk 

& Baselga, 2015) 
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Het flagellum (Figuur 79, Figuur 80, Figuur 81, Figuur 82) is lang, dun en semi-circulair met 

een onbuigbaar punt. Het flagellum is ongeveer 40 keer langer dan breed (Schmitt & Uhl, 

2017). 

 

 

 

 

Figuur 80: Flagellum O. duftschmidi 

(Schmitt & Uhl, 2017) 

 
 

 

Figuur 81: Flagellum aedeagus 

in lateraal (boven) en dorsaal 

(onder) zicht O. duftschmidi 

(Bezděk & Baselga, 2015) 

Figuur 79: Aedeagus met flagellum O. 

duftschmidi (Schmitt & Uhl, 2017) 

Figuur 82: Flagellum O. 

duftschmidi (Warchałowski, 

2010) 
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Bij de vrouwtjes is de verbinding van de ductus spermatecae en bursa copulatrix lang (Figuur 

83 en Figuur 84). 
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Figuur 83: Spermathecae en ductus 

spermathecae O. duftschmidi (Bezděk & 

Baselga, 2015) 

Figuur 84: Vrouwelijke geslachtsdelen 

O. duftschmidi. D (ductus 

spermathecae) cx (coxiten), s.t. (soies 

tactile) (Berti, 1989) 
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1.4.2.4 Oulema mauroi sp. nov. (Bezděk & Baselga, 2015) 

 

 

Figuur 86: Distributie O. mauroi sp. nov (Bezděk & 

Baselga, 2015). 

Volgens Bezděk & Baselga (2015) is deze kever (Figuur 85) een nieuwe soort (sp. nov. = 

species nova) die door hen ontdekt is in Noord-Italië, in de regio’s Trentino-Zuid-Tirol, 

Lombardije en Veneto. Deze werd uitsluitend 

teruggevonden in droge graslanden wat erop wijst 

dat deze xero-thermofiel is, en dus vooral 

voorkomt in xerothermische prealpine oases met 

submediterraanse vegetatie. Men linkt hierbij O. 

mauroi sp. aan kalkrijke bodems.  

Het holotype van het mannetje heeft een lengte van 

4,4 mm. Het pronotum (Figuur 87) is oranje 

gekleurd met anterieur en posterieur een licht 

donkere rand. De breedte van het pronotum is even 

lang als de lengte en het wijdst in het midden. Het 

halsschild is niet stevig verankerd aan de basis, 

maar is wel bedekt met vele putjes. Anterieur is het pronotum bijna recht tot convergent en 

aan de zijkanten duidelijk afgerond. Het scutellum is even breed als lang en heeft posterieur 

een convergente vorm. Het pronotale hypomeron is oranje en het prosternum heeft een zwarte 

kleur (Bezděk & Baselga, 2015).  

De elytra hebben een lengte die 0,66 keer de lengte van het lichaam bedraagt. De lengte is 

1,81 keer zo groot als de breedte ter hoogte van de schouders (Bezděk & Baselga, 2015). 

Figuur 85: O. mauroi sp. nov 

(Bezděk & Baselga, 2015) 

 

Figuur 87: Mannelijk pronotum 

O. mauroi sp. nov (Bezděk & 

Baselga, 2015) 
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De antennes zijn dun en hebben een lengte die 

overeenkomt met 0,57 keer de lengte van het lichaam 

(Figuur 88). De lengte van de antennomeren I-XI 

hebben volgende ratio’s van: 100 : 71 : 100 : 114 : 

157 : 143 : 143 : 143 : 129 : 129 : 186 (Bezděk & 

Baselga, 2015). 

Bij de tarsi is protarsomeer I langwerpig driehoekig en 1,5 keer zo lang als breed. Deze is ook 

0,69 keer zo lang als de volgende tarsomeren gecombineerd. Protarsomeer II is evenals 

driehoekig en even breed als lang. De lengteverhoudingen van protarsomeren I-IV is gelijk 

aan 100 : 67 : 78 : 122. Metatarsomeer I is langwerpig driehoekig en 1,81 keer zo lang als 

breed. Deze is 0,83 keer zo lang als de twee volgende tarsomeren gecombineerd. De 

lengteverhoudingen van de metatarsomeren I-IV is gelijk aan 100 : 60 : 60 : 120 (Bezděk & 

Baselga, 2015). 

Bij het mannetje bevindt zich in de aedeagus (Figuur 89) een zeer dun flagellum (Figuur 90) 

dat in zijaanzicht afgerond is, waarbij de top scherp is en de basis breed is. De posterobasale 

armen zijn basaal breed en lang. Apicaal zijn deze dun en apicaal gedraaid (Bezděk & Baselga, 

2015). 

 
 

Figuur 88: Mannelijke antenne 

links O. mauroi sp. nov (Bezděk 

& Baselga, 2015) 
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Figuur 89: Aedeagus in dorsaal (links) en 

lateraal (rechs) zicht O. mauroi sp. nov. 

Schaal 0,5 mm (Bezděk & Baselga, 

2015). 

Figuur 90: Flagellum aedeagus 

in lateraal (boven) en dorsaal 

(onder) zicht O. mauroi sp. nov 

(Bezděk & Baselga, 2015). 
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De totale lichaamslengte van het vrouwtje bedraagt 

4,2-4,6 mm. Bij het vrouwtje is de spermathecae langs 

het proximale gedeelte over twee derde dik 

gesclerotiseerd, dat drie spoelen vormt (Figuur 91). 

Het basale derde deel van de ductus spermathecae is 

zacht en gebogen in het midden met een rechte 

verbinding naar de bursa copulatrix. Het distaal 

gedeelte van de ductus spermathecae is verlengd in het 

midden. De nodulus is weinig ontwikkeld en 

geleidelijk verbonden met de cornu in het midden. De 

cornu zelf vernauwt naar de top toe (Bezděk & 

Baselga, 2015). 

 

1.4.2.5 Oulema verae sp. nov. (Bezděk & Baselga, 2015) 

 

 

Figuur 93: Distributie O. verae sp. nov. (Bezděk & 

Baselga, 2015) 

Deze kever is volgens Bezděk & Baselga (2015) een nieuwe soort die door hen ontdekt is in 

Spanje (Figuur 92) (Castilië en León, Andalusië, Galicië, Aragón en Madrid) en Portugal 

(Trás-os-Montes) (Figuur 93). De soort werd teruggevonden in natte weides. 

Figuur 91: Spermathecae en 

ductus spermathecae O. mauroi 

sp. nov (Bezděk & Baselga, 

2015) 

Figuur 92: O. verae sp. nov 

(Bezděk & Baselga, 2015) 



 

75 

 

Het holotype van het mannetje heeft een lengte van 

4,0 mm. Het pronotum (Figuur 94) is oranje gekleurd 

met anterieur en posterieur een zwarte rand. De vorm 

is convex waarbij de breedte even lang is als de lengte. 

Het halsschild is het breedst in het derde deel langs 

anterieure zijde. Anterieur is het pronotum bijna recht 

en de voorste helft is aan laterale zijde parallel. 

Posterieure helft is convergent. Het halsschild is niet 

stevig verankerd aan de basis. Het pronotale 

hypomeron heeft een grote oranje tot rode driehoek 

die verbonden is aan de dorsale zijde Het scutellum is even breed als lang en heeft posterieur 

een rechte vorm. De elytra hebben een lengte die 0,68 keer de lengte van het lichaam bedraagt 

(Bezděk & Baselga, 2015). 

De antennes (Figuur 95) zijn dun en 

hebben een lengte die overeenkomt 

met 0,48 keer de lengte van het 

lichaam. De lengte van de 

antennomeren I-XI hebben volgende 

ratio’s van: 100 : 71 : 86 : 129 : 114 : 114 : 114 : 100 : 100 : 143 (Bezděk & Baselga, 2015). 

Bij de tarsi is het protarsomeer I langwerpig driehoekig en 1,4 keer zo lang als breed. Deze is 

ook 0,63 keer zo lang als de volgende tarsomeren gecombineerd. Protarsomeer II is driehoekig 

en even breed als lang. De lengteverhoudingen van protarsomeren I-IV is gelijk aan 100 : 71 

: 86 : 143. Metatarsomeer I is langwerpig driehoekig en 1,75 keer zo lang als breed. Deze is 

0,72 keer zo lang als de twee volgende tarsomeren gecombineerd. De lengteverhoudingen van 

de metatarsomeren I-IV is gelijk aan 100 : 63 : 75 : 150 (Bezděk & Baselga, 2015). 

Bij het mannetje bevindt zich in de aedeagus (Figuur 96) een relatief dun en wijd flagellum 

(Figuur 97) dat een ondiepe vernauwing kent in het midden. De apex heeft een diepe 

langwerpige ovale inkeping die scherp eindigt. In lateraal zicht zien we twee golvingen die 

apicaal breder worden. De posterobasale armen zijn donker en dun, en in de apicale richting 

gedraaid (Bezděk & Baselga, 2015). 

Figuur 94: Mannelijk pronotum 

O. verae sp. nov (Bezděk & 

Baselga, 2015) 

Figuur 95: Mannelijke antenne links O. verae 

sp. nov (Bezděk & Baselga, 2015) 
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De lengte van het vrouwtje bedraagt 3,8 - 4,4 mm. De 

spermathecae duct is kort. De spermathecae langs het 

distale gedeelte is over drie vierde dik gesclerotiseerd. 

Het basale vierde deel is zacht en heeft geen speciale 

verbinding naar de bursa copulatrix. Het geslerotiseerde 

deel van de duct is dun en licht verwijd richting het 

basaal gedeelte. De nodulus is weinig ontwikkeld en 

geleidelijk verbonden met de cornu. Deze is ook 

ongeveer twee keer zo breed dan de cornu in het 

middenste deel. De cornu en de nodulus zijn in een hoek 

van 75° verbonden waarbij de cornu geleidelijk 

versmald naar de apex toe (Bezděk & Baselga, 2015). 

 

 

 

 

 

Figuur 98: Spermathecae en 

ductus spermathecae O. verae 

sp. nov (Bezděk & Baselga, 

2015) 

Figuur 96: Aedeagus in dorsaal (links) en 

lateraal (rechts) zicht O. verae sp. nov . 

(Bezděk & Baselga, 2015) 
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Figuur 97: Flagellum aedeagus in 

lateraal (boven) en dorsaal (onder) 

zicht O. verae sp. nov (Bezděk & 

Baselga, 2015) 
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1.4.2.6 Oulema obscura (Stephens, 1831) 

 

 

 

 

 

 

Figuur 100: Distributie O. obscura. Eigen 

opgestelde kaart op basis van Bezdek & Schmitt 

(2017) via (amcharts, 2018) 

Volgende benamingen werden gebruikt in de literatuur of zijn synoniemen: Oulema 

gallaeciana (Heyden, 1870), Lema cyanella (Paykull, 1798), Oulema laevicollis (Baudi di 

Selve, 1889), Lema nigra (delherm, 1885) (Löbl & Smetana, 2010) of  Lema lichensis Voet. 

L. cyanella wordt nog het meest foutief vernoemd in literatuur, maar deze heeft enkel 

akkerdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) als waardplant in Europa (Peschken, 1984). 

O. obscura (Figuur 99) komt bijna in het gehele 

palearctische gebied voor (Figuur 100). De kever 

heeft een totale lengte van 3-5,5 mm 

(Warchałowski, 2010), 3,0-4,2 mm volgens 

Hubble (2010). De elytra en het pronotum hebben 

een zwart-groene kleur met een metalen glans, en 

de onderzijde (en poten) van de kever is zwart 

zonder metalen glans. Op het basale deel van het 

pronotum, dat 0,3 keer lang is tegenover de elytra, 

bevindt zich een dwarse groef die kenmerkend is. 

Ook de hoek in het pronotum (Figuur 101) is zeer 

herkenbaar. Dit deel is ook niet gepunctueerd maar glad of bedekt met korte longitudinale 

groeven. De elytra zijn 1,25 keer langer dan breed (Warchałowski, 2010). 

 

Figuur 99: O. obscura (Noordijk et 

al., 2016) 

Figuur 101: Pronotum O. 

obscura (Hubble, 2010) 
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De vorm van de aedeagus (Figuur 102) is gelijkaardig aan die van O. melanopus. Over het 

flagellum is geen informatie terug te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 102: Aedeagus O. 

obscura (Warchałowski, 

2010) 
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1.4.2.7 Oulema septentrionis (Weise, 1880) 

De soort komt algemeen voor in Europa behalve in Luxemburg 

waar deze waarschijnlijk nog niet officieel is geregistreerd. De 

kever is metaalachtig blauw en heeft een lengte 4,0 – 4,5 mm 

bedraagt. Het pronotum, met een lengte dat 0,35 - 0,40 keer zo 

groot is dan die van de elytra, is duidelijk afgerond op de hoek 

van het wijdste punt (Figuur 103). Het voorste thoraxsegment is 

zwart zonder metaalachtige schijn (of indien wel aanwezig, zeer 

 

Figuur 104: O. septentrionis (Schmitt & 

Uhl, 2017) 

 

Figuur 105: Distributie O. septentrionis. 

Eigen opgestelde kaart op basis van Bezdek 

& Schmitt (2017) via (amcharts, 2018) 

 

 

Figuur 103: Pronotum 

O. septentrionis 

(Hubble, 2010) 

 

Figuur 106: O. septentrionis lateraal links 

(Schmitt & Uhl, 2017) 
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zwak). De putjes op de elytra liggen in longitudinale rijen en worden fijner naar de achterkant 

toe (Hubble, 2010). 

Het flagellum (Figuur 113) van de aedeagus (Figuur 107, Figuur 108 en Figuur 109) is kort 

en onder een hoek afgerond. In zijaanzicht is de apex scherp en dun. Over het algemeen is het 

flagellum C-vormig. Op de 3D constructie (Figuur 111 en Figuur 112) is te zien dat de tip van 

de apex van de mediane lob een wigachtige vorm heeft met een lijn die boven en onder een 

hoek maken van 40°. Het ostium is ovaal en semi-circulair tegenover de top van de apex, met 

het distale derde gedeelte van het flagellum dat buiten de mediane lob ligt. Het flagellum 

(Figuur 113) zelf is aan de basis dik en loopt spits naar de top toe (Schmitt & Uhl, 2017). 

 

 

Figuur 107: Aedeagus O. septentrionis 

(Warchałowski, 2010) 

Figuur 108: Dorsale en laterale 

zijde aedeagus O.septentrionis 

(Bukejs, 2010) 
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Figuur 110: Apex flagellum O. 

septentrionis (Bukejs, 2010) 

 

 

 

Figuur 109: Apex aedeagus met 

opgeblazen interne zak O. 

septentrionis (Bukejs, 2010) 

Figuur 111: Mediane lob (blauw) met 

flagellum (geel) langs laterale kant (3D 

met microCT- 

Figuur 112: Mediane lob 

(blauw) met flagellum (geel) 

langs dorsale kant (3D met 

microCT-scan) (Schmitt & 

Uhl, 2017) 

Figuur 113: flagellum O. septentrionis 

(3D met micro CT-scan) (Schmitt & Uhl, 

2017)  
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1.4.2.8 Oulema erichsonii (Suffrian, 1841) 

 

Figuur 115: Distributie O. erichsonii. eigen 

opgestelde kaart op basis van Bezdek & 

Schmitt (2017) via (amcharts, 2018) 

 

 

Synoniemen: Lema lipperti (Gredler, 1866), Lema Weisei (Seidlitz, 1891), Oulema hayashii 

(Ohno, 1962), Oulema kuwayamai (Ohno, 1962) (Löbl & Smetana, 2010)  

De kever is metaalachtig blauw waarbij de lengte 4,0 – 4,5 mm (4,0 mm volgens 

Warchałowski (2010)) bedraagt. Het pronotum, met een lengte dat 0,35-0,40 keer zo groot is 

dan van de elytra, is duidelijk afgerond op de hoek van het wijdste punt (Figuur 117). De 

elytra zelf zijn 1,3 tot 1,45 keer zo lang als breed. Het voorste thoraxsegment heeft een 

Figuur 114: O. erichsonii 

(Schmitt & Uhl, 2017) 

Figuur 116: O. erichsonii lateraal links 

(Schmitt & Uhl, 2017) 



 

83 

 

duidelijke metallische schijn. De putjes op de elytra liggen in 

longitudinale rijen en worden fijner naar de achterkant toe 

(Hubble, 2010). 

Het flagellum (Figuur 121) van de aedeagus (Figuur 118, Figuur 

119 en Figuur 120) is langwerpig, smal, en min of meer puntig. 

In zijaanzicht is de apex S-vormig en naar boven toe gebogen. 

De apex van het flagellum is bot en breder (Bukejs, 2010).  

De 3D foto’s (Figuur 122, Figuur 123 en Figuur 124) geven aan 

dat de tip van de apex van de mediane lob licht neerwaarts 

ventraal buigt. Lateraal zien we een wigachtige vorm waarvan 

de onderste en bovenste lijn een hoek van 30° maken. Het ostium is breed en semi-circulair 

naar de tip van de apex toe, met de distale helft van het flagellum dat buiten de mediane lob 

ligt. Het flagellum is basaal dikker dan de top. De top is wel langer dan het basale gedeelte 

(Schmitt & Uhl, 2017). 

 

 

Figuur 117: Pronotum 

O. erichsonii (Hubble, 

2010) 

Figuur 119: Dorsale en laterale 

zijde O. erichsonii (Bukejs, 

2010) 

Figuur 118: Aedeagus in dorsaal 

(links) en lateraal (rechts) zicht O. 

erichsonii (Warchałowski, 2010) 
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Figuur 120: Apex aedeagus met 

opgeblazen interne zak O. 

erichsonii (Bukejs, 2010) 

Figuur 121: Apex flagellum O. 

erichsonii (Bukejs, 2010) 

Figuur 122: Mediane lob (oranje) met 

flagellum (grijs) (3D met microCT-scan) 

(Schmitt & Uhl, 2017) 

Figuur 123: Apex mediane lob 

met dorsaal het flagellum O. 

erichsonii (3D met microCT-

scan) (Schmitt & Uhl, 2017) 

 

Figuur 124: flagellum O. erichsonii (3D 

microCT-scan) (Schmitt & Uhl, 2017) 
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1.4.2.9 Oulema tristis (Herbst, 1786) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoniem: Lema flavipes (Suffrian, 1841) 

De bovenzijde van de kever is volledig zwart met een metalen glans. De poten zijn licht zwart 

gekleurd. Het pronotum is fijn en lateraal dicht gepuncteerd maar dorsaal weinig gepuncteerd. 

De femur en tibia zijn geel, de tarsi donkergeel en de aedaegus heeft een van lengte 3,5 – 4,0 

mm (Warchałowski, 2010). Meer info is niet te vinden in de literatuur rond deze soort. 

 

 

 

Figuur 125: Distributie O. tristis. Eigen 

opgestelde kaart op basis van Aslan & 

Ghahari (2017) en Löbl & Smetana 

(2010) via (amcharts, 2018) 

Figuur 126: Aedeagus in dorsaal (links) en 

lateraal (rechts) zicht O. tristis 

(Warchałowski, 2010) 

Figuur 127: Pronotum O. tristis 

(Warchalowski, 1971) 
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1.4.2.10 Oulema hoffmannseggii (Lacordaire, 1845) 

Synoniem: Lema purpuricollis (Reiche, 1861) (Löbl & Smetana, 2010) 

Het elytron is zwart of zwart met een metalen schijn. De poten zijn zwart en de aedeagus 

(Figuur 129) heeft een lengte van 4,0-4,5mm (Warchałowski, 2010). Meer info is niet te 

vinden in de literatuur rond deze soort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 128: Distributie O. 

hoffmannseggi. Eigen opgestelde kaart 

op basis van Maican & Serafim (2009) 

en Löbl & Smetana (2010) via 

(amcharts, 2018) 

Figuur 129: Aedeagus in 

dorsaal (links) en lateraal 

(rechts) vlak O. 

hoffmannseggi 

(Warchałowski, 2010) 
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1.5 Methodieken in de identificatie van Oulema spp. 

1.5.1 Lichaamsafmetingen als tool in de identificatie van Oulema 

spp. 

Alhoewel de Europese Oulema spp. uiterlijk zeer gelijkaardig zijn, zijn er toch verschillen 

terug te vinden in de totale lengte van de kevers alsook afmetingen van de antennes, het 

pronotum en de elytra. Deze afmetingen kunnen bijgevolg gebruikt worden bij het 

determineren van de Oulema spp.  Figuur 131 geeft weer welke afmetingen kunnen gebruikt 

worden ter onderscheiding van de Oulema spp. en Tabel 5 somt deze afmetingen op over de 

verschillende Oulema soorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 130: Afmetingen O. melanopus (Bezděk & Baselga, 2015 



 

88 

 

1.5.1.1 O. rufocyanea ten opzichte van O. melanopus en O. duftschmidi  

De soort O. rufocyanea (Tabel 5) is gemiddeld kleiner (4,0 – 4,6 mm) met kortere antennes 

(2,2 – 2,4 mm), terwijl O. melanopus en O. duftschmidi groter zijn (4,5 – 6,2 mm en 4,2 – 5,7 

mm) met langere antennes (2,3 – 3,1 mm). De kortere elytra van O. rufocyanea tegenover die 

van O. melanopus en O. duftschmidi (EL / EW 1,71 – 1,87 tegenover 1,87 – 2,05), kortere 

antennomeren V en VII met lengte/breedte ratio 1,90 en 1,70 tegenover meer dan 2,0 en 

kortere protarsomeer I met lengte/breedte verhouding 1,30 – 1,60 tegenover 1,65 – 2,00 zijn 

ook belangrijk te vermelden (Schmitt, 1990). O. duftschmidi is het meest gelijkaardig aan O. 

melanopus (Bezděk & Baselga, 2015). 

Tabel 5: Spreidingsbreedte afmetingen O. duftschmidi / melanopus / rufocyanea / mauroi sp. 

nov. / verae sp. nov. (Bezděk & Baselga, 2015) 
 

 O. duftschmidi O. melanopus O. rufocyanea O. mauroi sp. nov. O. verae sp. nov. 

Body 

length 

(BL) 

4,2 – 5,7 mm 4,5 – 6,2 mm 4,0 – 4,6 mm 3,7 – 4,6 mm 3,8 – 4,3 mm 

Elytra 

length 

(EL) 

3,2 – 3,9 mm 3,2 – 4,1 mm 2,8 – 3,1 mm 2,6 – 3,1 mm 2,6 – 3,0 mm 

Elytra 

width 

(EW) 

1,6 – 2,1 mm 1,7 – 2,2 mm 2,0 – 2,4 mm 1,5 – 1,7 mm 1,4 – 1,6 mm 

Antenna 

length 

(AL) 

2,3 – 3,1 mm 2,4 – 3,0 mm 2,2 – 2,4 mm 2,1 – 2,5 mm 1,8 – 2,1 mm 

Pronotum 

length 

(PL) 

0,9 – 1,4 mm 1,0 – 1,3 mm 1,0 – 1,2 mm 1,0 – 1,2 mm 0,8 – 1,1 mm 

Pronotum 

width 

(PW) 

1,0 – 1,4 mm 1,1 – 1,3 mm 1,0 – 1,2 mm 1,0 – 1,2 mm 0,8 – 1,1 mm 

EL / BL 0,66 – 0,69 0,67 – 0,71 0,66 – 0,73 0,65 – 0,70 0,66 – 0,75 

EL / EW 1,87 – 2,05 1,92 – 2,00 1,71 – 1,87 1,69 – 1,82 1,75 – 2,00 

AL / BL 0,51 – 0,55 0,49 – 0,58 0,45 – 0,58 0,52 – 0,61 0,46 – 0,50 

PL / PW 0,98 – 1,20 0,96 – 0,99 0,95 – 1,02 0,95 – 1,00 0 97 – 1,02 

 

1.5.1.2 O. rufocyanea ten opzichte van O. mauroi sp. nov. en O. verae sp. nov 

In vergelijking met O. rufocyanea, hebben O. mauroi sp. nov. en O. verae sp. nov. een langere 

lichaamslengte (4,2 - 6,2 mm), langere elytra (3,2 - 4,1 mm), grotere antennes (2,4 – 3,1 mm) 

en langere antennomeren IV – VII (vooral V en VII waar de ratio lengte/breedte meer dan 2,0 

bedraagt). De totale lichaamsafmetingen van O. rufocyanea, O. mauroi sp. nov. zijn niet 

groter dan 4,6 mm. O. rufocyanea en O. mauroi sp. nov hebben een breder elytra 

(lengte/breedte ratio elytra 1,69 – 1,87) in vergelijking met de langere elytra van O. melanopus 

en O. duftschmidi (lengte/breedte ratio elytra 1,87 – 2,05) (Bezděk & Baselga, 2015). 
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1.5.1.3 O. rufocyanea ten opzichte van O. melanopus 

Schmitt (1990) berekende voor O. rufocyanea dat de totale lengte gemiddeld 1,423 maal 

groter is dan de elytra lengte, voor O. melanopus bedraagt deze ratio 1,359. De meer 

gedrongen lichaamsstructuur komt ook tot uiting in de elytra lengte en breedte verhouding: 

3,061 i.v.m. 3,621. Dit wordt bevestigd door Cox (1995) die ook vermeld dat O. rufocyanea 

kleiner is en dat de antennes iets dikker zijn. De elytra zijn meer langwerpig en minder convex 

langs dorsale zijde bij O. melanopus en omgekeerd bij O. rufocyanea (Cox, 1995). 

1.5.2 DNA sequenties als tool in de identificatie van Oulema spp. 

DNA sequenties worden sinds lange tijd gebruikt om biodiversiteit in kaart te brengen (Bertini 

et al., 2006; Smith & Virkki, 1978). Het cox1 gen, een kort mitochondriaal DNA fragment 

“Cytochrome Oxidase Subunit I”, is hier een specifiek voorbeeld van (Knowlton & Weigt, 

1998). In het verleden werd dit gebruikt om op bepaalde families zo de genetische diversiteit 

in kaart te brengen (Saccone et al., 1999). Deze DNA-barcodering wordt gebruikt om de 

variatie te onderzoeken in het cox1 gen, om bestaande biogeografische distributies van minder 

bekende groepen  te bestuderen (Baselga et al., 2013). 

Het genus oulema  kent in de taxonomie heel wat uitdagingen. Via het gebruik van 

cytochroom c oxidase subunit 1 (COI) kan men de diversiteit in de aminozuursequentie 

gecodeerd in sectie 5’ van dit mitochondriaal gen op een betrouwbare manier species van 

phyllum tot order plaatsen (P. D. N. Hebert et al., 2003). 

Bezděk & Baselga (2015) onderzochten O. duftschmidi, O gallaeciana (= O. obscura), O. 

hoffmannseggii, O. mauroi sp. nov., O. melanopus, O. verae sp. nov. en O. rufocyanea op de 

5’ regio van het cox1 gen. Er werden geen merkbare verschillen tussen de species gevonden, 

getuige de gelijkenissen tussen de interspecifieke sequentie (90,5 tot 99,5 %) en de 

intraspecifieke sequentie (91,6 tot 100 %). Door deze grote overlapping is het cox1 gen niet 

bruikbaar om deze Oulema soorten te onderscheiden.  

Zowel het gebruik van lichaamsafmetingen en DNA sequenties als tool in de identificatie van 

Oulema soorten geeft onduidelijkheid. Men kan hieruit concluderen dat de enige betrouwbare 

methode om de Oulema soorten te identificeren is aan de hand van de geslachtsorganen van 

adulten, namelijk de vorm van het flagellum bij de mannetjes en de vorm van de spermathecae 

bij de vrouwtjes, vooral dan de lengte en de vorm van het zachte distale gedeelte van de ductus 

spermathecae en de verbinding tot de bursa copulatrix. Doch is bij de vrouwtjes het aantal 

spoelen van de ductus spermathecae variabel en kan dit slechts gedeeltelijk gebruikt worden 

voor identificatie (Bezděk & Baselga, 2015). 
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2 Materiaal en methoden 

 

2.1 Determinatie Oulema spp. 

2.1.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om een inzicht te krijgen in de soortensamenstelling van Oulema 

spp. in Vlaanderen (O. melanopus, O. rufocyanea, O. duftschmidi, O. obscura) in wintertarwe 

en zomertarwe in de gangbare en biolandbouw. Er wordt onderzocht hoe de samenstelling van 

deze soorten zich verhoudt binnen verschillende randelementen op 10 m en op 50 m (of 30 m 

op kleinere proefpercelen) van de rand van een perceel. 

2.1.2 Situering data sleepvangsten  

Indien men de cyclus van de Oulema spp. bekijkt, voorgesteld in Figuur 131, ziet men dat de 

overwinterde adulten zich in de granen zal verplaatsen om te foerageren en zich voort te 

planten vanaf midden tot eind april. De piek in het aantal adulten doet zich voor begin mei en 

deint uit tot begin juni. De sleepvangsten werden dan ook uitgevoerd op momenten waarbij 

de grootste populatie adulten kan teruggevonden worden in de wintertarwe namelijk eind april 

en de maand mei in het jaar 2016 en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 131: Fenologie van O. melanopus (Kher et al., 2011)  
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2.1.3 Situering weersgegevens  

De weersgegevens zijn een belangrijk element in de ontwikkeling van de kevers. Zowel de 

eiafleg, de ontwikkeling van de eieren, de larven en de poppen worden beïnvloed door de 

temperatuur. Ook de sleepvangsten worden beïnvloed door de weersomstandigheden, 

aangezien Oulema spp. bij regen en veel wind zich dieper in het gewas zullen bevinden dan 

wanneer het zonnig en droog is. Op Figuur 132 en Figuur 133 zijn de gemiddelde 

maandtemperaturen weergegeven van het jaar 2016 en 2017, gemeten op het Koninklijk 

Meteorologisch Instituut te Ukkel. De rode lijn geeft de gemiddelde temperaturen weer van 

het jaar zelf, de blauwe lijn geeft de normaalwaarden weer over de periode 1981 – 2010. 

Indien de weersgegevens bekeken worden van het jaar 2016 is er te zien dat deze niet afwijken 

van de normale gemiddelde waarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de weersgegevens bekeken worden in 2017 is er te zien dat vanaf half februari tot en 

met eind juni de gemiddelde maandtemperaturen de normaalwaarden overschrijden.  

 

 

 

 

Figuur 132: Gemiddelde maandtemperaturen in Ukkel in 2016 

(MeteoBelgië, 2018) 
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Op beide figuren is te zien dat de temperaturen tijdens de maanden februari (6.1 °C (2017), 

3.7 °C (2016)) en maart (9.6 °C (2017), 6.8 °C (2016)) in 2017 hoger waren dan in 2016. 

Tabel 6 toont de weersgegevens van april en mei 2016 en 2017. We zien we dat de gemiddelde 

temperaturen in mei 2017 iets hoger waren dan in mei 2016. Dit kan gevonden worden door 

het hoger gemiddelde in de tweede helft van de maand (18.6 °C), tegenover de eerste helft 

van de maand (12.2 °C). De gemiddelden tijdens de eerste helft van de maand mei 2016 (13.3 

°C) is ongeveer dezelfde van de tweede helft van de maand (13.2 °C).  

Tabel 6: Gemiddelde temperatuur (Gem. T), gemiddelde maximum temperatuur (Gem. max. 

T), gemiddelde minimum temperatuur (Gem. min. T), de minimum en maximum temperatuur, 

het aantal vriesdagen, de neerslagsom, de gemiddelde relatieve vochtigheid, de gemiddelde 

windsnelheid en het aantal uren zonneschijn gedurende april en mei 2016 en 2017 

(MeteoBelgië, 2018) 

 april 

2016 

april 

2017 

mei 

2016 

mei 

2017 

Gem T (°C) 8,5 8,8 14,2 15,5 

Gem. max T (°C) 12,6 13,4 18,6 20,5 

Gem. min T (°C) 4,0 3,8 9,5 10,3 

Min. T (°C) -0,7 -1,3 2,6 3,9 

Max. T (d) 19,6 22,8 25,9 31,1 

Vriesdagen (mm) 1 1 0 0 

Neerslag (%) 65,6 15,2 78,3 45,1 

Rel. vochtigheid 

(%) 

71 67 66 68 

Wind (m/s) 3,7 3,0 3,3 3,2 

Zonneschijnduur 

(u) 

145,0 173,0 196,1 205,5 

Figuur 133: Gemiddelde maandtemperaturen in Ukkel in 2017 

(MeteoBelgië, 2018) 
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2.1.4 Situering teelttechniek 

In de bemonsterde percelen werd bij de conventionele teelttechniek in de wintertarwe gezaaid 

vanaf oktober aan 300 tot 400 korrels/m². De gangbare zomertarwe werd gezaaid aan 350 

korrels/m² en gezaaid in april. De biologische zomertarwe werd gezaaid in april aan 400 

korrels/m², de wintertarwe werd gezaaid aan 300 korrels/m² in oktober. De bemonsterde 

percelen bleven onbehandeld met insecticide tot na de sleepvangsten. De teelt wordt 

uitgevoerd volgens de code Goede Landbouw Praktijk (GLP). Op de biologische percelen 

werd gewerkt volgens de principes van de biologische landbouw. 

 

2.1.5 Situering proefpercelen 

De proefpercelen werden gekozen aan de hand van de streken waar akkerbouw – graanteelt 

specifiek – een belangrijk element is in het landbouwareaal. De Polders, de streek rond 

Oudenaarde en de gemeenten rond en ten oosten van Brussel zijn belangrijke regio’s in 

Vlaanderen. De proefpercelen werden dan ook in de buurt van deze regio’s gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarnemingen worden ter illustratie opgedeeld in Henegouwen, Oost-Vlaanderen en 

West-Vlaanderen (1) enerzijds en Limburg en Vlaams-Brabant (2) anderzijds om het 

overzicht te bewaren. In de volgende paragrafen worden telkens de verschillende 

waarnemingen in het groeiseizoenen ’15 – ’16 en ’16 – ’17 geïllustreerd aan de hand van deze 

situering. 

Figuur 134: Akkerbouwsector per gemeente in Vlaanderen (FOD Economie, 

2007) 
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2.1.5.1 Groeiseizoen ’15 – ‘16 

Er werden in 2016 tussen 19 april en 24 mei op 35 locaties in Vlaanderen sleepvangsten 

uitgevoerd met een sleepnet (diameter 30 cm) in tarwepercelen. Op 4 van de 35 percelen werd 

zomertarwe geteeld volgens de biologische landbouw, op de andere 31 percelen werd 

wintertarwe volgens de gangbare landbouwmethodes verbouwd. De sleepvangsten werden 

uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde methode van Reay-Jones (2010). Op elk 

waarnemingsveld werd er op 10 m en 50 m (30 m op percelen waarbij deze afstand niet 

mogelijk was) (Figuur 136) van één 

randelement welk nuttig kon zijn als 

overwinteringsplaats voor de kevers, 

telkens tweemaal bemonsterd (blauwe lijn, 

vier stalen in totaal) waarbij één 

monstername bestaat uit 30 slagen door de 

bovenste laag van het gewas over een 

breedte van ongeveer één meter (30 m in 

totaal). De bemonstering gebeurde op 

minimum drie tijdstippen die bepaald 

werden volgens de verwachte 

piekdichtheden van de adulte kevers. Op 

Figuur 137 en Figuur 138 zijn de plaatsen 

terug te vinden waar de bemonsterde 

percelen zich bevinden. 

3
0
 m

 

 

Figuur 136: Protocol veldwaarnemingen 

in tarwe 

10 m 

1
0
 m

 

50 m 

1
0
 m

 
3
0
 m

 

 

Figuur 135: Situering waarnemingen België 2016 en 

2017 (Geopunt.be, 2018) 
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Figuur 137: Waarnemingen 2016 in Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen 

(Geopunt.be. 2018) 

Figuur 138: Waarnemingen 2016 Limburg en Vlaams-Brabant (Geopunt.be. 

2018) 
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2.1.5.2 Groeiseizoen ’16 – ‘17 

In 2017 werd tussen 9 en 11 mei op 36 locaties in Vlaanderen sleepvangsten uitgevoerd in 

tarwepercelen. Op 2 van de 36 percelen werd zomertarwe geteeld volgens de biologische 

landbouw, op de andere 34 percelen werd wintertarwe volgens de gangbare 

landbouwmethodes verbouwd waarvan tevens 2 volgens de biologische landbouw. Er werd 

op elke afstand (10 m en 50 m (Figuur 136)) telkens tweemaal bemonsterd op verschillende 

data. Op en Figuur 139 en Figuur 140 zijn de plaatsen terug te vinden waar de bemonsterde 

percelen zich bevinden. 

Figuur 139: Waarnemingen 2017 in Henegouwen en Oost- en West-

Vlaanderen (Geopunt.be. 2018) 
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2.1.6 Werkwijze determinatie 

Alle kevers die bij elke sleepvangst werden gevangen, werden via een zuigexhauster in een 

verzamelbuis (4.5 cm x 2.5 cm) (Figuur 141) overgebracht met een oplossing van 70 % 

ethanol (EtOH) en 30 % gedestileerd water (H2O) (v /v %). De potjes werden gelabeld met 

volgende informatie: locatie, samplenummer en datum collectie. 

 

 

Figuur 140: Waarnemingen 2017 in Limburg en Vlaams-Brabant 

(Geopunt.be. 2018) 

Figuur 141: Zuigexhauster (Vermandel, 

2018) 
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Het determineren van de kevers vond plaats in het laboratiorium voor Agrozoölogie op de 

faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent (Coupure Links 653, Gent). 

Indien bij het determineren geen aedeagus aanwezig is, beschouwden we de betreffende kever 

als een vrouwtje en die werd dan ook niet verder gedetermineerd. De vrouwelijke genitalia 

zijn namelijk te klein zijn om vlot te determineren. Er werd gebruik gemaakt van een Kyowa 

optical model SDZ – P (10 x) (Figuur 142) stereomicroscoop. Met behulp van een prepareerset 

(Figuur 143) werden de kevers gedetermineerd. Eenmaal gedetermineerd werden de kevers 

bewaard in eppendorf tubes 3810X, 1.5 ml met met een oplossing van 70 % ethanol (EtOH) 

en 30 % gedestileerd water (H2O) (v /v %). Elke Eppendorf Tube werd opnieuw gelabeld met 

locatie, samplenummer, datum collectie, Oulema soort en geslacht. 

 

Bij het determineren zelf werd volgende procedure toegepast, geïllustreerd aan de hand van 

een graanhaantje: 

1) De kever wordt op zijn 

rugschilden gelegd. 

 

2) Met het scalpel wordt in het abdomen 

aan de linkerkant een incisie 

gemaakt. 

 

 

Figuur 144: O. melanopus 

 

Figuur 145: O. melanopus 

 

 

 

 

 

 

Figuur 142: Opstelling determinaties Figuur 143: Prepareerset met scalpel en 

twee pincetten 
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3) Met het scalpel wordt via de 

incisie het abdomen opgetild naar 

rechts zodat de buikholte 

zichtbaar wordt. De zwarte pijl 

duidt de aedeagus aan. Indien 

geen aedeagus aanwezig is, is er 

sprake van een vrouwtje. 

 

4) De aedeagus wordt vervolgens 

verwijdert. 

  

5) Het flagellum wordt uit de aedeagus                                                                            

verwijdert door een incisie te maken langs de rand. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 146: O. melanopus Figuur 147: O. melanopus 

Figuur 148: Aedeagus O. melanopus 
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Bij het openen van de aedeagus kan men een kever toewijzen als O. melanopus wanneer een 

flagellum zoals bij Figuur 149 terug te vinden is, als O. duftschmidi zoals bij Figuur 150. 

 

 

 

Wanneer geen aedeagus werd gevonden, werd de vrouwelijke kever eerst gedetermineerd aan 

de hand van de kleur van het pronotum, welke oranjerood is bij graanhaantjes, en zwart bij 

grashaantjes. Vrouwelijke graanhaantjes deelden we in het complex O. melanopus / 

duftschmidi / rufocyanea. Een verdere classificatie was niet mogelijk gezien de kleine 

afmetingen van de spermathecaee en ductus spermathecae en de grote variatie in vorm van 

beiden tussen de verschillende soorten graanhaantjes. Figuur 151 geeft de spermathecae en 

ductus spermathecae van O. melanopus weer. 

  

Figuur 150: Flagellum O. duftschmidi Figuur 149: Flagellum O. melanopus 

Figuur 151: Spermathecae en 

ductus spermathecae O. 

melanopus 

Figuur 152: Spermathecae en 

ductus spermathecae O. 

melanopus (Bezděk & Baselga, 

2015) 
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De vrouwelijke grashaantjes kunnen wel verder gedetermineerd worden op basis van de vorm 

van het pronotum. De groef langs basale kant is namelijk ingesneden en het basale deel zelf 

is lang (Figuur 153). 

 

Figuur 153: Pronotum vrouwtje O. obscura 

 

Om de verschillende soorten te vergelijken werden van elke soort telkens tien kevers gebruikt 

om lengtemetingen uit te voeren op het lichaam, de antennes, de elytra en het pronotum. 

Hiervoor werden telkens foto’s genomen (zie Figuur 154, Figuur 156, Figuur 156 en Figuur 

157) met een Leica S8APO stereomicroscoop met camera (8x). De afmetingen werden 

achteraf met het softwareprogramma “imageJ” (beeldverwerkingsprogramma) berekend. Ter 

illustratie wordt een vrouwelijk exemplaar van de O. obscura soort getoond.  
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Figuur 156: Foto berekening 

lengte en breedte pronotum 

vrouwtje O. obscura 

Figuur 154: Foto berekening 

lichaamslengte vrouwtje O. 

obscura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 155: Foto berekening 

lengte antenne vrouwtje O. 

obscura 

Figuur 157: Foto berekening 

elytra lengte en breedte 

vrouwtje O. obscura 
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2.1.7 Statistische verwerking van de resultaten 

Er werd voor de statistische analyse gebruik gemaakt van R, 3.4.2 (R Core Team 2017). Om 

inzicht te krijgen hoe de soortensamenstellingen van de graan- en grashaantjes zich verhouden 

tegenover elkaar en hoe deze evolueren tijdens het groeiseizoen werden de samples van de 

verschillende tijdstippen gegroepeerd, i.e. de kevers die gevangen werden tussen 15 en 30 

april (April D2 2016), de kevers gevangen tussen 1 en 15 mei (Mei D1 2016, Mei D1 2017) 

en de kevers die gevangen werden vanaf 16 mei tot 31 mei (Mei D2 2016 en Mei D2 2017). 

Per periode werden telkens de relatieve en absolute frequenties van de verschillende Oulema 

spp. berekent. Om deze frequenties weer te geven, werd gebruik gemaakt van een 

stapeldiagram, met op de x-as de periode (i.e. de maand, het deel van de maand (D1 of D2) 

en het jaar (2016 of 2017). De y-as geeft dan de frequentie (absoluut of relatief) van de 

gevangen kevers per soort weer. 

Om na te gaan als de frequentieverdeling van de verschillende Oulema spp. afhankelijk was 

van de periode waarin deze gevangen werden, werden chi² - toetsen uitgevoerd. Een p-waarde 

< 0,05 wijst op significante verschillen in populatie samenstelling tussen periodes. Daarnaast 

geeft een p-waarde > 0,05 weer dat op basis van de gedane metingen onvoldoende bewijs is 

om te stellen dat de frequenties van de species afhankelijk zijn van de periode waarin gesleept 

werd. 

In een volgende analyse werd nagegaan of de afstand waarop gesleept werd een invloed heeft 

op het voorkomen en de samenstelling van de Oulema spp. populatie. Hiervoor werden de 

frequentieverdelingen verdeeld in sleepvangsten ver in het veld (50 m of 30 m indien een 

proefveld te klein was) en dicht bij de rand van het perceel (10 m van de rand). Ook hiervoor 

werd gebruik gemaakt van chi² - toetsen. 

Er werd tevens een lineaire discriminantenanalyse uitgevoerd (LDA) om na te gaan als we op 

basis van de verschillende afmetingen de adulten in de verschillende soorten kunnen verdelen. 

Een pearson correlatie analyse werd uitgevoerd om na te gaan als er al dan niet een lineair 

verband bestaat tussen bepaalde afmetingen. 
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3 Resultaten 

 

3.1 Soortensamenstelling Oulema spp. 

3.1.1 Sleepvangsten over de verschillende bemonsteringsperiodes 

Bij het determineren van de gevangen kevers werden vier Oulema soorten teruggevonden, bij 

de mannetjes werden de volgende drie soorten graanhaantjes gevangen: O. rufocyanea cf. (i.e. 

gelijkend op), O. obscura, O. melanopus en O. duftschmidi en één soort grashaantje, namelijk 

O. obscura. Bij de vrouwtjes werden de graanhaantjes in de groep O. mel / duf / ruf ingedeeld 

aangezien verdere opdeling niet mogelijk was. Er werd eveneens bij de vrouwtjes slechts één 

soort grashaantje teruggevonden, namelijk O. obscura. In 2016 werd het hoogste aantaal 

Oulema spp. overwinterde adulten (629 in totaal) gevangen, waarvan 66 tijdens de tweede 

helft van april (D2), 419 tijdens de eerste helft van de maand mei (D1) en 144 tijdens de 

tweede helft van de maand mei (D2). In 2017 lag de totale vangst veel lager en werden tijdens 

de maand mei slechts 188 adulten gevangen, 142 tijdens de eerste helft van mei en 46 tijdens 

de tweede. 

3.1.1.1  Mannelijke graan- en grashaantjes 

Figuur 158 en Figuur 159, Tabel 8 en Tabel 9 geven de absolute en relatieve frequenties weer 

van de verschillende soorten mannetjes die voorkomen in de bemonsterde velden in 

Vlaanderen tijdens 2016 en 2017, opgedeeld in de maanden en het deel van de maand waarin 

deze gevangen werden. D1 duidt hierbij op de eerste helft van de maand (tot en met dag 

vijftien) en D2 de tweede helft van de maand (dagen na dag vijftien). 
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Figuur 158: Absolute frequenties van de gevonden mannelijke 

Oulema spp. tijdens de lente van 2016 en 2017 

 

Figuur 159: Relatieve frequenties van de gevonden mannelijke Oulema 

spp. tijdens de lente van 2016 en 2017 
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Er is te zien dat de absolute en relatieve frequenties van de Oulema spp. sterk variëren over 

de verschillende maanden en de twee jaren heen. Met een chi² - toets werd nagegaan als er 

verschillen zijn in de absolute frequentie waarin de verschillende Oulema spp. voorkomen 

tussen de verschillende vangmomenten. Hieruit blijkt dat de absolute populatiesamenstelling 

afhankelijk was van het vangmoment (p - waarde < 0,001; tg = 103,72; df = 24). Met 

paarsgewijze chi²-toetsen werd vervolgens nagegaan tussen welke vangmomenten er 

verschillen waren (Tabel 7, p - waarden). Enkel tussen het eerste en het tweede deel van mei 

2017 (p - waarde = 0,087; tg = 4,88; df = 2) en het tweede deel van mei 2016 en 2017 (p – 

waarde = 0,18; tg = 3,45; df = 2) werd geen significant verschil in soortensamenstelling 

teruggevonden. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het kleine aantal gevangen 

mannelijke kevers tijdens het tweede deel van mei 2017 (namelijk 27 in totaal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7: P-waarden chi²-toetsen. Gele waarden geven aan in welke 

maanden er significante verschillen waren in populatiesamenstelling 

(α=0.05). 
 

 april D2 

2016 

mei D1 

2016 

mei D2 

2016 

mei D1 

2017 

mei D2 

2017 

april D2 

2016 p-waarde   0,0071 0,0006 <0,001 0,001 

 tg  12,08 17,38 40,73 15,91 

 df  3 3 3 3 

mei D1 

2016 p-waarde     0,047 <0,001 0,004 

 tg   6,13 70,43 11,09 

 df   2 2 2 

mei D2 

2016 p-waarde       <0,001 0,18 

 tg    26,97 3,45 

 df    2 2 

mei D1 

2017 

p-waarde 

        0,087 

 tg     4,88 

 df     2 



 

107 

 

 Wanneer men kijkt naar de soortensamenstellingen van de gevangen mannelijke Oulema spp. 

adulten (Tabel 8), ziet men dat in het tweede deel van april 2016 er bij de mannelijke 

graanhaantjes het meest O. melanopus gevangen werden (55,3 %), gevolgd door O. 

duftschmidi (39,5 %) en O. rufocyanea cf. (2,6 %). Dit O. rufocyanea cf. exemplaar is tevens 

het enigste dat teruggevonden werd in het gehele onderzoek Er werd eind april 2016 ook maar 

één mannelijk grashaantje (O. obscura) teruggevonden. In het eerste deel van mei 2016 

werden het meest O. duftschmidi kevers gevonden met een aandeel van 51,0 % en O. 

melanopus met 36,4 %. Het relatief aantal grashaantjes (O. obscura) in de vangsten steeg naar 

12,6 %. In de tweede helft van mei 2016 werden terug het meest O. duftschmidi kevers 

teruggevonden (58,6 %), gevolgd door O. melanopus (21,4 %) en O. obscura  (20,0 %). In 

2017 werden in het eerste deel van de maand mei het meest O. obscura kevers gevonden (61,5 

% mannetjes). Verder werden er 24,4 % O. duftschmidi kevers en 14,1 % O. melanopus kevers 

teruggevonden. In het tweede deel van mei 2017 is er te zien dat er 40,7 % O. dufschmidi 

mannetjes en 37,0 % O. obscura mannetjes werden gevangen. 

 

Indien het procentueel aandeel van de gevangen soorten tussen de twee bemonsteringsjaren 

2016 en 2017 bekeken wordt (Tabel 9), is er te zien dat het procentueel aandeel O. duftschmidi 

mannetjes adulten in de steekproef daalt over de twee jaren heen (van 51,3 % in 2016 naar 

28,6 % in 2017), alsook die van O. melanopus mannetjes (van 35,4 % naar 16,2 %). We zien 

echter wel een grote stijging bij de grashaantjes in 2017 tegenover 2016. Bij de mannetjes O. 

obscura zien we een stijging van 13,1 % naar 55,2 %. 

 

 

Tabel 8: Absolute en relatieve frequenties van de gevonden mannelijke Oulema spp. 

tijdens verschillende bemonsteringsperiodes in 2016 en 2017 

Oulema spp. 
april D2 

2016 

mei D1 

 2016 

mei D2  

2016 

mei D1 

 2017 

mei D2 

2017 

duftschmidi (m) 15 (39,5 %) 105 (51,0 %) 41 (58,6 %) 19 (24,4 %) 11 (40,7 %) 

melanopus (m) 21 (55,3 %) 75 (36,4 %) 15 (21,4 %) 11 (14,1 %) 6 (22,2 %) 

obscura (m) 1 (2,6 %) 26 (12,6 %) 14 (20,0 %) 48 (61,5 %) 10 (37,0 %) 

rufocyanea (m) 1 (2,6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Totaal 38 (100 %) 206 (100 %) 70 (100 %) 78(100 %) 27 (100 %) 
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Tabel 9: Absolute en relatieve frequenties (%) van de 

gevangen mannelijke Oulema spp. gedurende de lente van 

2016 en 2017 

Oulema spp. 2016 2017 

 duftschmidi (m) 161 (51,3 %) 30 (28,6 %) 

 melanopus (m) 111 (35,4 %) 17 (16,2 %) 

 obscura (m) 41 (13,1 %) 58 (55,2 %) 

 rufocyanea (m) 1 (0,3 %) 0 (0,0 %) 

Totaal 314 (100 %) 105 (100 %) 

 

3.1.1.2  Mannelijke graanhaantjes  

Indien het relatieve aandeel bekeken wordt van de twee soorten mannelijke graanhaantjes is 

er te zien dat in 2016 59,2 % tot O. duftschmidi behoort en 40,8 % tot O. melanopus (Tabel 

11). Deze verhouding is gelijkaardig in 2017 met een aandeel van 63,8 % van O. duftschmidi 

en 36,2 % van O. melanopus. Uit een chi² - toets bleek dat de frequentieverdeling O. 

duftschmidi en O. melanopus significant verschillend was tussen de periodes april 2016 deel 

twee en het tweede deel van mei 2016 (p - waarde = 0,005; tg =  7,88; df = 1). Tussen de 

andere periodes waren er geen significante verschillen (p-waarden allen groter dan 0,05). 

Verder waren er geen significante verschillen in frequentieverdeling van beide species als we 

2016 en 2017 met elkaar vergelijken (p - waarde = 0,66; tg = 0,19; df = 1) (Tabel 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10: Verhouding O. duftschmidi en O. melanopus in 

sleepvangsten van april en mei in 2016 en 2017. Periodes in het 

geel hebben significant verschillende frequenties 

 

Oulema 

spp. 

april D2 

2016 

mei D1 

2016 

mei D2 

2016 

mei D1 

2017 

mei D2 

2017 

duftschmidi 

(m) 41,7 % 58,4 % 73,3 % 63,5 % 64,8 % 

melanopus 

(m) 58,3 % 41,6 % 26,7 % 36,5 % 35,2 % 
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3.1.1.3 Mannelijke tegenover vrouwelijke graanhaantjes  

Indien men de geslachtsverhouding wil bekijken, dienen we de groep O. melanopus (m), O. 

duftschmidi (m) en O. rufocyanea (m) te accumuleren aangezien we deze vergelijken met de 

som van het complex O. melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v). We zien dat de resultaten 

(Tabel 12) ongeveer gelijk zijn tijdens de maand mei deel één en twee in 2016 en deel één in 

2017. In april deel twee van 2016 zijn er meer mannetjes dan vrouwtjes (59,02 % tegenover 

40,98 %). In mei deel twee van 2017 zijn er ook meer mannetjes, namelijk 73,91 % tegenover 

26,09 % vrouwtjes. Een chi² - toets wees uit dat er geen significante verschillen waren tussen 

de frequentieverdelingen mannetjes / vrouwtjes tussen de verschillende 

bemonsteringsperiodes (p - waarde = 0,12; tg = 7,22; df = 4). 

Tabel 12: Verhouding O. melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) en (m) 

in sleepvangsten van april en mei in 2016 en 2017 
 

Oulema spp. april 

D2 2016 

mei D1 

2016 

mei D2 

2016 

mei D1 

2017 

mei D2 

2017 

melanopus / 

duftschmidi/ 

rufocyanea (v) 40,98 % 50,95 % 50,44 % 51,61 % 26,09 % 

melanopus / 

duftschmidi / 

rufocyanea 

(m) 59,02 % 49,05 % 49,56 % 48,39 % 73,91 % 

 

 

 

Tabel 11: Aantal en verhouding O. duftschmidi en 

O. melanopus in sleepvangsten in 2016 en 2017 

 

Oulema spp. 2016 2017 

duftschmidi (m) 161 (59,2 %) 30 (63,8 %) 

melanopus (m) 111 (40,8 %) 17 (36,2 %) 

Totaal 272 (100 %) 47 (100 %) 
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Indien relatieve aandeel bekeken wordt van de twee geslachten zien we dat in 2016 49,7 % 

tot de vrouwtjes behoort en 50,3 % tot de mannetjes. Deze verhouding verandert licht in 2017 

met 44,7 % aandeel vrouwtjes en 55,3 % aandeel mannetjes. Ook als de frequentieverdeling 

2016 tegenover 2017 vergeleken wordt zijn er geen significante verschillen tussen beide jaren 

(p - waarde = 0,51; tg = 0,44; df = 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4 Mannelijke tegenover vrouwelijke grashaantjes 

Indien dezelfde werkwijze wordt toegepast om de geslachtsverhouding bij grashaantjes te 

bestuderen, ziet men dat er over de verschillende maanden dat er gesleept werd grote 

verschillen zijn in het aandeel mannetjes en vrouwtjes (Tabel 14). Er werd geen onderzoek 

teruggevonden in de literatuur die de geslachtsverhouding van O. obscura bestudeert. Er werd 

geen onderzoek teruggevonden in de literatuur die de geslachtsverhouding van O. obscura 

bestudeert. Volgens de chi² - toets waren er geen significante verschillen in 

frequentieverdeling mannelijke tegenover vrouwelijk O. obscura species tussen de 

verschillende bemonsteringsperiodes (p-waarde = 0,34; tg = 4,55; df = 4) (Tabel 14). 

Tabel 14: Verhouding O. obscura (m) en (v) in sleepvangsten van april en mei 

in 2016 en 2017 
 

Oulema spp. april D2 

2016 

mei D1 

2016 

mei D2 

2016 

mei D1 

2017 

mei D2 

2017 

obscura (m) 25,0 % 50,0 % 45,1 % 60,0 % 43,4 % 

obscura (v) 75,0 % 50,0 % 54,9 % 40,0 % 56,6 % 

Tabel 13: Aantal en verhouding O. mel / duf / ruf (v) 

en (m) in sleepvangsten in 2016 en 2017 

 

Oulema spp. 2016 2017 

melanopus / 

duftschmidi/ 

rufocyanea (v) 269 (49,7 %) 38 (44,7 %) 

melanopus / 

duftschmidi / 

rufocyanea (m) 272 (50,3 %) 47 (55,3 %) 

Totaal 541 (100 %) 85 (100 %) 
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Indien het relatieve aandeel bekeken wordt (Tabel 15) van de twee geslachten is er te zien dat 

in 2016 47,1 % van de bemonsterde grashaantjes een mannetjes is. Deze verhouding doet 

bijna de omgekeerde beweging in 2017 waar het aandeel mannelijke O. obscura kevers 56,3 

% bedraagt. Ook tussen de beide jaren waren er geen significante verschillen in de verhouding 

mannetjes vrouwtjes (p - waarde = 0,26; tg = 1,25; df = 1) (Tabel 15). 

Tabel 15: Aantal en verhouding O. obscura (m) 

en O. obscura (v) in sleepvangsten in 2016 en 

2017 

 

Oulema spp. 2016 2017 

obscura (m) 41 (47,1 %) 58 (56,3 %) 

obscura (v) 46 (52,9 %) 45 (43,7 %) 

Totaal 87 (100 %) 103 (100 %) 

 

3.1.1.5 Graan - tegenover grashaantjes 

Het aandeel graanhaantjes tegenover grashaantjes werd bekeken (Tabel 16). Hier werd in de 

groep van de graanhaantjes de som gemaakt van O. melanopus (m), O. duftschmidi (v), O. 

melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) en O. rufocyanea (m). Bij de grashaantjes werd de 

som gemaakt van O. obscura (m) en (v). Het aandeel grashaantjes neemt een belangrijke 

proportie aan in de maand mei in zowel 2016 en 2017. Wat betreft de frequentieverdeling 

graan - en grashaantjes zijn er wel significante verschillen tussen de periodes (p-waarde << 

0,001). Periodes aangeduid met een verschillende letter in Tabel 16 hebben een significant 

verschillende populatiesamenstelling. Enkel tussen het eerste en tweede deel van mei 2017 

waren er geen significante verschillen in de frequentieverdeling van de graan- en grashaantjes 

(p - waarde = 0,56; tg = 0,34; df = 1). 

Tabel 16: Verhouding graan – en grashaantjes in sleepvangsten van april en 

mei in 2016 en 2017. Periodes aangeduid met een verschillend letter hebben 

een verschillende verhouding graan- en grashaantjes 
 

 april D2 

2016 

(a) 

mei D1 

2016 

(b) 

mei D2 

2016 

(c) 

mei D1 

2017 

(d) 

mei D2 

2017 

(d) 

graanhaantjes 97,6 % 87,6 % 78,5 % 43,7 % 50 % 

grashaantjes 2,4 % 12,4 % 21,5 % 56,3 % 46 % 
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Het aandeel grashaantjes (Tabel 17) in 2016 was eerder laag (10,2%) in vergelijking met 2017 

waar 54,8 % van de totale populatie uit grashaantjes bestond. Uit de chi² - toets bleek dat het 

jaar waarin gesleept werd een significante invloed had op de frequentieverdeling van de graan- 

en grashaantjes. In 2017 waren er ongeveer evenveel graan- als grashaantjes, terwijl in 2016 

meer dan zeven keer zoveel graan- als grashaantjes waren (p – waarde = <0,001; tg = 164,18; 

df = 1). 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Sleepvangsten op verschillende afstand van de perceelsgrens 

3.1.2.1 Mannelijke graan- en grashaantjes 

Figuur 160 geeft de absolute en Figuur 161 geeft de relatieve frequenties weer van de 

gevangen mannelijke Oulema spp. in de bemonsterde velden waarbij D1 terug duidt op de 

eerste helft van de maand (tot en met dag vijftien) en D2 de tweede helft van de maand (dagen 

na dag vijftien). De daaropvolgende letter V staat voor ver, wat betekent 50 m in het veld (of 

30 m bij een klein perceel). De daaropvolgende letter D staat voor dicht, wat 10 m in het veld 

betekent. Op basis van de absolute frequenties zien we dat de bemonstering ver in het veld 

telkens meer Oulema spp. bevatte dan de dichte bemonstering.  

Tabel 17: Aantal en verhouding graan – en 

grashaantjes in sleepvangsten in 2016 en 2017 

 

 2016 2017 

graanhaantjes 641 (88,0 %) 85 (45,2 %) 

grashaantjes 87 (12,0 %) 103 (54,8 %) 

Totaal 728 (100 %) 188 (100 %) 
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Figuur 160: Absolute frequenties van de gevonden Oulema spp. 

tijdens de lente van 2016 en 2017 

Figuur 161: Relatieve frequenties van de gevonden Oulema spp. 

tijdens de lente van 2016 en 2017. 
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In Tabel 18 zijn de aantallen en procenten van de gevonden kevers weergegeven. Er is te zien 

dat in april 2016 in zowel de verre en dichte samples het aandeel mannelijke O. melanopus 

adulten met 57,1 % (ver) en 52,9 % (dicht) het grootst is. De O. duftschmidi populatie stijgt 

van 33,3 % in de verre samples naar 47,1 % in de dichte samples. De percentages van de O. 

obscura en O. rufocyanea mannetjes zijn hetzelfde in de verre samples (4,8 %), er werden 

echter in de dichte samples geen mannelijke O. obscura of O. rufocyanea gevonden. In het 

eerste deel van mei in 2016 zien we dat procentueel gezien de O. duftschmidi en O. melanopus 

mannetjes de omgekeerde beweging doen tegenover april 2016. Het procentueel aandeel O. 

duftschmidi is kleiner in de dichte samples dan de verre (53,2 % in de verre tegenover 47,4 % 

in de dichte groep), daar waar het omgekeerde wordt vastgesteld voor O. melanopus (33,3 % 

in de verre groep tegenover 44,7 % in de dichte groep). De O. obscura mannetjes dalen met 

een aandeel van 13,5 % (ver) naar 7,9 % (dicht) in de eerste helft van mei en er werden geen 

O. rufocyanea gevonden. In het tweede deel van mei 2016 is het aandeel O. duftschmidi het 

grootst met 55,3 % in de verre samples tegenover 62,5 % in de dichte samples. Het aandeel 

van O. melanopus daalt van 26,3 % in de verre samples naar 15,6 % in de dichte samples. De 

grashaantjes (O. obscura) kent een lichte stijging met 18,4 % in de verre samples naar 21,9 % 

in de dichte samples. 

Tabel 18: Absolute en relatieve frequenties van de gevonden Oulema spp. tijdens 

verschillende periodes in 2016 en 2017 ver en dicht in het veld 

 2016 2017 

 April deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 

Oulema 

spp. 
ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht 

duftschmidi 

(m) 
7 

(33,3 %) 
8 

(47,1 %) 
59 

(53,2 %) 
36 

(47,4 %) 
21 

(55,3 %) 
20 

(62,5 %) 
11 

(19,0 %) 
8 

(40,0 %) 
5 

(33,3 %) 
6 

(50,0 %) 

melanopus 

(m) 
12 

(57,1 %) 

9 

(52,9 %) 

37 

(33,3 %) 

34 

(44,7 %) 

10 

(26,3 %) 

5 

(15,6 %) 

11 

(19,0 %) 

0 

(0,0 %) 

3 

(20,0 %) 

3 

(25,0 %) 

obscura  

(m) 
1 

(4,8 %) 

0 

(0,0 %) 

15 

(13,5 %) 

6 

(7,9 %) 

7 

(18,4 %) 

7 

(21,9 %) 

36 

(62,1 %)  

12 

(60,0 %) 

7 

(46,7 %) 

3 

(25,0 %) 

rufocyanea 

(m) 
1 

(4,8 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 

Totaal 
21 

(100 %) 

17 

(100 %) 

111 

(100 %) 

76 

(100 %) 

38 

(100 %) 

32 

(100 %) 

58 

(100 %) 

20 

(100 %) 

15 

(100 %) 

12 

(100 %) 

In het eerste deel van mei 2017 ziet men in Tabel 18 geen gelijkenissen met diezelfde periode 

in 2016. Daar waar in 2016 amper O. obscura mannetjes voorkwamen, zijn deze een 

belangrijk aandeel in de vangsten tijdens het eerste deel van de maand mei 2017. Het aandeel 

O. obscura mannetjes bedraagt 62,1 % in de verre samples en 60,0 % in de dichte samples. 

Bij de graanhaantjes zien we echter een daling in het absoluut en relatief voorkomen tegenover 

de eerste helft van de maand mei in 2016. Bij de O. duftschmidi mannetjes is er wel een 

stijging op te merken in het procentueel aandeel tussen verre en dichte samples (19,0 % naar 

40,0 %), daar waar voor O. melanopus een omgekeerde trend wordt waargenomen (19,0 % 

naar 0,0 %). In het tweede deel van mei 2017 zien we tevens geen gelijke tred met dezelfde 

periode in 2016. Het relatief aandeel O. obscura loopt gelijk in het eerste deel van mei (62,1 
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% en 60,0 %). In het tweede deel van mei zijn we een daling (46,7 % in de verre samples 

tegenover 25,0 % in de dichte samples). Het aandeel O. duftschmidi mannetjes stijgt van 33,3 

% in de verre samples naar 50,0 % in de dichte samples. Bij de mannelijke O. melanopus een 

stijging van 20,0 % tot 25,0 %.  

Met een chi²-toets werd nagegaan of de populatiesamenstelling afhankelijk was van de afstand 

waarop gesleept werd. Hieruit bleek dat er enkel voor het eerste deel van de maand mei in 

2017 een significant verschil in absolute soortenfrequentie werd gevonden tussen de afstanden 

ver en dicht (Tabel 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Mannelijke graanhaantjes 

Indien het relatieve aandeel bekeken wordt van de twee soorten mannelijke graanhaantjes in 

de verre en dichte samples is te zien dat er geen consistentie in de cijfers teruggevonden kan 

worden (Tabel 20). Uit een chi² - toets bleek dat de afstand tot de perceelsrand nooit een 

significante invloed op de populatiesamenstelling van de mannelijke graanhaantjes heeft (p – 

waarde =0,11; tg = 23,34; df = 16). 

Tabel 20: Relatieve frequenties O. duftschmidi en O. melanopus ver tegenover dicht in het 

veld in 2016 en 2017 

 2016 2017 

 April deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 

Oulema spp. ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht 

duftschmidi 

(m) 36,8 % 47,1 % 61,5 % 51,4 % 67,7 % 80,0 % 53,8 % 100,0 % 62,5 % 66,7 % 

melanopus 

(m) 63,2 % 52,9 % 38,5 % 48,6 % 32,3 % 20,0 % 46,2 % 0,0 % 37,5 % 33,3 % 

Tabel 19: Resultaten chi²-testen tussen ver 

en dichte sleepvangsten met vermelding p-

waarde, toetsingsgrootheid (tg) en degrees 

of freedom (df) (α=0.05) 

 

Verschil ver en 

dicht 

p-waarde tg df 

april D2 2016 0,55 2,10 3 

mei D1 2016 0,21 3,11 2 

mei D2 2016 0,55 1,19 2 

mei D1 2017 0,04 6,51 2 

mei D2 2017 0,50 1,38 2 
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3.1.2.3 Mannelijke tegenover vrouwelijke graanhaantjes 

Indien men de geslachtsverhouding wil bekijken, dienen we terug de groep O. melanopus (m), 

O. duftschmidi (m) en O. rufocyanea (m) te accumuleren aangezien we deze vergelijken met 

de som van het complex O. melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) (Tabel 21). Op geen 

enkel tijdstip is er een significant verschil in de verhouding mannetjes vrouwtjes tussen ver 

en dicht (p - waarde = 0,61; tg = 0,24; df = 4). 

Tabel 21: Verhouding O. melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) en (m) in sleepvangsten 

van april en mei in 2016 en 2017 

 

3.1.2.4 Mannelijke tegenover vrouwelijke grashaantjes 

Wanneer de geslachtsverhouding van het grashaantje O. obscura wordt bekeken, vindt men 

dat deze ongeveer 50 / 50 is, behalve in april D2 dicht in 2016 waar geen mannetjes werden 

gevonden, en in mei D2 ver in 2016 (41,2 % mannetjes en 58,8 % vrouwtjes) en in mei D2 

dicht in 2017 (37,5 % mannetjes en 62,5 % vrouwtjes). ). Een chi² - toets wees uit dat er 

globaal gezien geen verschillen waren en frequentieverdeling mannelijke tegenover 

vrouwelijke O. obscura species (p - waarde = 0,45; tg = 7,8; df = 8) (Tabel 22). Dit kan op 

het eerste zicht misschien vreemd lijken gezien de frequenties van beide species 50 % is in 

april 2016 (ver) terwijl er in april 2016 (dicht) 0 % mannetjes zijn en 100 % vrouwtjes. Echter 

zijn de frequenties 0 en 100 % het resultaat van twee vrouwelijke species en nul mannelijke. 

Op basis van dergelijke lage frequenties kan de nulhypothese niet verworpen en is er 

onvoldoende bewijs om met zekerheid te stellen dat in april 2016 (dicht) de frequenties 

afwijken van de andere periodes. Als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen ver en dicht 

zijn er geen significante verschillen in de verhoudingen mannelijke/vrouwelijk species (p – 

waarde = 0,34; tg = 4,55; df = 4)  

Tabel 22: Relatieve frequenties O. obscura (m) en (v) ver tegenover dicht in het veld in 2016 

en 2017 

 2016 2017 

 April deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 

Oulema spp. ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht 

obscura (m) 50,0 % 0,0 % 45,5 % 46,2 % 41,2 % 50,0 % 56,5 % 50,0 % 46,7 % 37,5 % 

obscura (v) 50,0 % 100,0 % 54,5 % 53,8 % 58,8 % 50,0 % 43,5 % 50,0 % 53,3 % 62,5 % 

 2016 2017 

 April deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 

Oulema spp. ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht 

melanopus / 

duftschmidi / 

rufocyanea (v) 41,2 % 39,3 % 48,4 % 55,4 % 47,5 % 53,7 % 48,0 % 55,6 % 20,0 % 30,8 % 

melanopus / 

duftschmidi / 

rufocyanea (m) 58,8 % 60,7 % 51,6 % 44,6 % 52,5 % 46,3 % 52,0 % 44,4 % 80,0 % 69,2 % 



 

117 

 

3.1.2.5 Graan – tegenover grashaantjes 

Het aandeel graanhaantjes tegenover grashaantjes werd bekeken (Tabel 23). Hier werd in de 

groep van de graanhaantjes de som gemaakt van O. melanopus (m), O. duftschmidi (v), O. 

melanopus / duftschmidi / rufocyanea (v) en O. rufocyanea (m). Bij de grashaantjes werd de 

som gemaakt van O. obscura (m) en (v). Uit een chi² - toets bleek dat tijdens het eerste deel 

van mei 2016 de frequentieverdeling graan- tegenover grashaantjes verschillend was 

afhankelijk van de afstand tot de perceelsrand. Tijdens de andere tijdstippen was er geen 

significante invloed van de afstand op de verhouding graan- tegenover graashaantjes.(p - 

waarde = 0,04; tg = 0,4,37; df = 1). 

Tabel 23: Verhouding graan – en grashaantjes in sleepvangsten van april en mei in 2016 en 

2017 ver en dicht in het veld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2017 

 April deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 Mei Deel 1 Mei Deel 2 

 ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht ver dicht 

graanhaantjes 94,3 % 93,3 % 84,9 % 92,4 % 77,6 % 79,4 % 47,2 % 36,0 % 40,0 % 61,9 % 

grashaantjes 5,7 % 6,7 % 15,1 % 7,6 % 22,4 % 20,6 % 52,8 % 64,0 % 60,0 % 38,1 % 
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3.2 Lichaamsafmetingen Oulema spp. 

Lichaamsafmetingen werden opgemeten van alle soorten die teruggevonden werden in de 

sleepvangsten. De volgende lichaamsonderdelen werden gemeten: de lichaamslengte (Body 

Length = BL), elytra-lengte (Elytra Length = EL), elytra-breedte (Elytra Width = EW), lengte 

antenne (Antenna Length = AL), lengte pronotum (Pronotum Length = PL), pronotum-breedte 

(Pronotum Width = PW). Van deze afmetingen werden de volgende verhoudingen berekend: 

elytra-lengte / lichaamslengte (EL / BL), elytra-lengte / elytra-breedte (EL / EW), lengte 

antenne / lichaamslengte (AL / BL) en de pronotum-lengte / pronotum-breedte (PL / PW). Er 

werden telkens afmetingen genomen van tien mannelijke en tien vrouwelijke adulten van elke 

soort. De spreidingsbreedte van de afmetingen zijn te vinden in Tabel 24. 

Tabel 24: Spreidingsbreedte van de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen 

van de verschillende Oulema spp. 
 

 

O. duftschmidi 

(m) 

O. melduftruf 

(v) 

O. melanopus 

(m) 

O. obscura 

(m) 

O. obscura 

(v) 

(BL)  4,3 - 4,8 mm 4,5 - 5,6 mm 4,5 - 5,3 mm 3,8 - 4,2 mm 4,0 - 4,6 mm 

(EL) 3,2 - 3,4 mm 3,3 - 4,0 mm 3,4 - 3,8 mm 2,8 - 3,1 mm 3,0 - 3,4 mm 

(EW) 1,6 - 2,0 mm 1,8 - 2,3 mm 1,8 - 2,2 mm 1,7 - 2,0 mm 1,1 - 2,2 mm 

(AL) 2,5 - 3,0 mm 2,4 - 3,0 mm 2,5 - 3,0 mm 2,2 - 2,5 mm 2,2 - 2,5 mm 

(PL) 0,9 - 1,0 mm 1,0 - 1,3 mm 1,0 - 1,1 mm 0,8 - 1,0 mm 0,9 - 1,1 mm 

(PW) 1,0 - 1,1 mm 1,1 - 1,3 mm 1,1 - 1,2 mm 0,9 - 1,0 mm 1,0 - 1,1 mm 

EL/BL 0,70 - 0,76 0,71 - 0,78 0,70 - 0,79 0,71 - 0,78 0,7 - 0,81 

EL/EW 1,60 - 2,06 1,59 - 1,83 1,64 - 2,00 1,46 - 1,67 1,45 - 3,09 

AL/BL 0,54 - 0,68 0,50 - 0,58 0,51 - 0,62 0,55 - 0,62 0,52 - 0,61 

PL/PW 0,90 - 1,10 0,83 - 1,00 0,91 - 1,00 0,89 - 1,11 0,9 - 1,0 

 

Om na te gaan of we op basis van de verschillende lichaamsafmetingen, de adulten kunnen 

classificeren, werd een lineaire discriminanten analyse (LDA) uitgevoerd. Dit is een 

classificatie - algoritme waarbij discriminanten functies (classificatieregels) worden opgesteld 

om te voorspellen tot welke soort een bepaalde kever behoort op basis van zijn afmetingen. 

Bij een LDA worden lineaire combinaties van de oorspronkelijk variabelen gemaakt waarbij 

gezorgd wordt dat de verschillende soorten zo goed mogelijk van elkaar gescheiden blijven. 
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De eerste discriminanten functie heeft het grootste onderscheidend vermogen, gevolgd door 

de tweede, derde, etc. In onze analyse verklaart de eerste lineaire discriminant 76 % van de 

variantie tussen groepen en de tweede verklaart 19 % van de zogenaamde “between-groep 

variance”. 

Figuur 162 toont de scores van de getransformeerde datapunten geplot in het vlak van de 

eerste twee lineaire discriminanten. Deze plot is vergelijkbaar met een biplot van een 

principale componenten analyse waarbij de getransformeerde waarden geplot worden in het 

vlak van de eerste twee principale componenten. Uit de analyse zien we dat de graanhaantjes 

zich links van de x-as (tweede en derde kwadrant) en de grashaantjes zich rechts van de x-as 

(eerste en vierde kwadrant) zich bevinden. De gras- en graanhaansoorten zijn dus goed uit 

elkaar te houden volgens de analyse. Ook zien we dat de mannelijk en de vrouwelijke O. 

obscura species relatief goed te onderscheiden zijn (eerste tegenover vierde kwadrant). Bij de 

graanhaantjes is de classificatie minder duidelijk, toch zien we dat de O. duftschmidi adulten 

zich voornamelijk bovenaan in het tweede kwadrant bevinden.  
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Figuur 162: LDA plot waarin verschillende datapunten geplot worden in het vlak van de 

eerste twee lineaire discriminanten 
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In Tabel 25 zijn de coëfficiënten te vinden van de lineaire discriminanten. Hoe groter de 

coëfficiënt, hoe groter het discriminerend vermogen van een bepaalde variabele. Bij LD1 heeft 

EL/BL het grootste discriminerende vermogen. We zien inderdaad in de boxplot op Figuur 

163 en Figuur 164 dat er duidelijke verschillen zijn wat betreft EL/BL tussen de graanhaantjes 

en de grashaantjes. Bij LD2 heeft AL/BL de grootste coëfficiënt. Zo is er te zien dat er 

bijvoorbeeld tussen een O. obscura-mannetje en O. obscura-vrouwtje een duidelijk verschil 

bestaat. Uit Figuur 162 was inderdaad duidelijk dat deze twee goed te onderscheiden waren 

op basis van LD2.  

Tabel 25: Coëfficiënten van de lineaire discriminanten 

 

 LD1 LD2 LD3 LD4 

 (BL) 33,016 -1,711 5,552 -28,384 

 (EL) -40,827 -10,605 -64,165 32,664 

 (EW) 3,812 -12,275 -2,567 16,830 

 (AL) -17,717 25,738 75,941 -1,030 

(PL) -23,157 -37,876 2,038 130,931 

 (PW) 17,771 30,020 -1,507 -130,333 

EL/BL 165,112 59,179 307,030 -196,847 

EL/EW 2,936 -8,146 -1,075 14,106 

AL/BL 63,483 -90,666 -345,850 16,877 

PL/PW 31,170 34,342 -5,253 -137,578 
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In de matrix in Tabel 26 wordt de echte Oulema soort uitgezet tegenover de door de LDA 

geschatte soort. Er is te zien dat bijvoorbeeld alle mannelijke O. duftschmidi species correct 

voorspeld worden, twee vrouwelijke O. mel / duf / ruf kevers verkeerdelijk geklasseerd 

werden door de LDA als één maal een mannelijke O. duftschmidi en één maal een mannelijke 

O. melanopus. Drie mannelijke O. melanopus kevers werden foutief geschat als zijnde 

vrouwelijke O. mel / duf / ruf (twee maal) en O. duftschmidi (één maal). O. obscura werd 

steeds correct herkend als soort maar de geslachten 2 van de 10 kevers werd foutief ingeschat 

op geslacht. Op basis van deze confusion matrix kunnen we de accuraatheid van de 

classificatie berekenen, deze is 10+8+7+8+9 (som van de diagonaal) / 50 = 84 %. Merk wel 

op dat dit de accuraatheid is zonder cross-validatie. 

Tabel 26: Confusion matrix met de afgemeten soorten uitgezet tegenover de 

voorspelde soorten 
 

Oulema spp. 

duftschmidi 

(m) 

mel/duf/ruf 

(v) 

melanopus 

(m) 

obscura 

(m) 

obscura 

(v) 

duftschmidi (m) 10 1 1 0 0 

mel/duf/ruf (v) 0 8 2 0 0 

melanopus (m) 0 1 7 0 0 

obscura (m) 0 0 0 8 2 

obscura (v) 0 0 0 2 8 

  

Figuur 163: Spreiding van de EL / EW 

verhouding voor de verschillende Oulema 

spp. 

Figuur 164: Spreiding van de AL / BL 

verhouding voor de verschillende 

Oulema spp. 
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Verder werd een pearson correlatie-analyse uitgevoerd om na te gaan of er al dan niet een 

lineair verband bestaat tussen bepaalde afmetingen. Figuur 165 geeft de correlaties weer 

tussen de verschillende afmetingen, correlaties aangeduid met *** zijn significant (α = 0,001). 

De grootste correlatie kan gevonden worden tussen de lichaamslengte (BL) en de elytra-lengte 

(EL) (0.92), dus adulten met een grote lichaamslengte hebben tevens een grote elytra-lengte. 

Tevens zijn er sterke positieve correlaties tussen de elytra-lengte (EL) en de pronotum-breedte 

(PW) (0.88), de lichaamslengte (BL) en de pronotum-breedte (PW) (0.83), de elytra-lengte 

(EL) en de pronotum-lengte (PL) (0.79) en de pronotum-lengte (PL) en de pronotum-breedte 

(PW) (0.78). De meest negatieve correlatie kan gevonden worden bij die van de elytra-breedte 

(EW) en de verhouding elytra-lengte / elytra-breedte (EL / EW) (-0.73), gevolgd door 

lichaamslengte (BL) en antenne-lengte / lichaamslengte (AL / BL) (-0.43) en de 

lichaamslengte (BL) en de elytra-lengte / lichaamslengte (EL / BL) (-0.38), dit is vrij logisch 

gezien de variabele waarmee een negatieve correlatie gevonden wordt in de noemer van de 

verhouding staat. We zien dus dat er zich tussen de gemeten afmetingen de meest positieve 

correlaties bevinden.  

Figuur 165: Correlogram, waarin de correlatie coëfficiënten 

tussen de afmetingen worden weergegeven (bovenste deel). In 

het onderste deel worden scatterplots van de data weergeven. 

*** geeft een significante correlatie weer, hoe lichter de kleur 

hoe groter de correlatie, hoe donkerder de kleur hoe kleiner de 

correlatie(α = 0,001) 
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4 Discussie 

 

Uit dit thesisonderzoek bleek dat slechts drie soorten uit het genus Oulema belangrijk zijn als 

plaaginsect in de winter- en zomertarweteelt in Vlaanderen. De soorten die teruggevonden 

werden zijn: O. melanopus, O. duftschmidi en O. obscura. Volgens Bezdek & Schmitt (2017) 

komt O. rufocyanea niet voor in België. In dit onderzoek werd één adulte mannelijke kever 

wel als O. rufocyanea cf. geïdentificeerd, al moet verder onderzoek (op basis van afmetingen) 

uitwijzen of het wel degelijk om een mannelijke kever gaat van deze soort. De soorten O. 

septentrionis, O. erichsonii, O. tristis en O. hoffmannseggii werden niet teruggevonden in de 

uitgevoerde sleepvangsten ondanks deze volgens literatuur wel zouden voorkomen in België 

(Bezdek & Schmitt, 2017). 

De grootte van de populatie Oulema soorten wordt bepaald door de tripartite interactie tussen 

weersgegevens, natuurlijke vijanden en waardplant. Verder hebben ook de 

weersomstandigheden tijdens het slepen een belangrijke invloed (voornamelijk regen en 

wind) op het aantal kevers dat gevangen wordt. Er kan geen sluitende verklaring voor het 

hoger aantal gevangen Oulema spp. in 2016 tegenover 2017 gegeven worden, al kan de hogere 

temperatuur in het voorjaar van 2017 ervoor gezorgd hebben dat de populatieopbouw van 

Oulema in 2017 vroeger van start ging (in februari en maart 2017 lag de gemiddelde 

maandtemperatuur immers respectievelijk 2,4 °C en 2,8 °C boven de normaaltemperatuur). 

Sleepvangsten zouden over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden tussen eind april en 

mei om te zien of het hoger aantal gevangen kevers in 2016 niet louter berust op toeval.  

Zowel in 2016 als in 2017 werd het hoogste aantal adulten teruggevonden tijdens de eerste 

helft van mei stemt. Dit stemt overeen met de levenscyclus die voorgesteld wordt in sectie 

2.1.2 (p.90), waarbij het aantal overwinterde adulten die in wintertarwe wordt teruggevonden 

inderdaad een piek vertoont begin mei. 

4.1 Soortensamenstelling van graan- en grashaantjes over 

de verschillende bemonsteringsperiodes 

Tijdens de sleepvangsten van 2016, werden meer graan- dan grashaantjes gevonden. Het 

aandeel van  het grashaantje O. obscura  schommelt rond de 15 % voor zowel mannelijke als 

vrouwelijke adulten. In 2017 vertegewoordigt O. obscura voor beide geslachten echter 55 % 

van de gevangen populatie. De hogere temperatuur in de lente van 2017 kan hier een 

verklaring bieden. Walczak (2005) toonde immers aan dat O. melanopus onder 

veldomstandigheden sneller actief is dan O. obscura, die verschillende dagen later pas 
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verschijnt in het veld. Dit wordt bevestigd door het significant dalend percentage 

graanhaantjes in de samples tussen eind april 2016 en eind mei 2016. Vermoedelijk zijn beide 

graanhaantjes (O. melanopus en O. duftschmidi) sneller actief in het veld dan het grashaantje. 

Door de hogere lentetemperaturen in 2017 zal de piek in aanwezigheid van de graanhaantjes 

zich waarschijnlijk hebben voorgedaan voor de bemonsteringsperiode (die in 2017 pas begint 

in mei). Doordat het grashaantje pas later actief wordt, komt deze dan ook meer voor in onze 

sleepvangsten van 2017.   

Wanneer men de soortensamenstelling van de mannelijke graanhaantjes bekijkt werd er 

procentueel meer O. duftschmidi dan O. melanopus teruggevonden in een gemiddelde 

verhouding van 60:40, zowel in 2016 als in 2017. Deze verhouding is gelijkaardig aan deze 

teruggevonden door Chapelin-Viscardi & Maillet-Mezeray (2015) (67.7 % O. duftschmidi en 

32.3 % O. melanopus). Bovendien bevonden zich in de sample van het tweede deel van mei 

2016 er zich procentueel gezien significant meer O. duftschmidi dan O. melanopus ten 

opzichte van eind april 2016 (73,3 % versus 41,7 % respectievelijk). Dit zou kunnen 

impliceren dat O. duftschmidi iets trager dan O. melanopus actief wordt. 

Chapelin-Viscardi & Maillet-Mezeray (2015) bekeken ook de geslachtsverhouding van O. 

duftschmidi en O. melanopus en vonden dat 38,8 % van de onderzochte adulten mannelijk 

was. De verhoudingen teruggevonden in deze masterproef schommelen rond de 50 / 50 (met 

een paar uitzonderingen). In de paper van Chapelin-Viscardi & Maillet-Mezeray (2015) wordt 

gebruik gemaakt van een sample die 4309 kevers telt, waarvan 2637 vrouwtjes en 1672 

mannetjes, verdeeld over drie bemonsteringsplaatsen die werden gevangen met een 

malaiseval. Ze bekomen dus zes groepen, drie mannetjes groepen over de verschillende 

locaties en drie vrouwtjes groepen. De kleinste samplegrootte is hierbij 267. In deze 

masterproef is de steekproefgrootte in 2016 wel groot genoeg voor beide geslachten van de 

graanhaantjes (respectievelijk 269 mannetjes en 272 vrouwtjes) maar in 2017 is deze veel 

kleiner (38 mannetjes versus 47 vrouwtjes). Bij het grashaantje liggen de steekproefgroottes 

voor beide geslachten in 2016 en 2017 tussen de 41 en de 58 kevers. De geslachtsverhouding 

van 50 / 50 kan dus mogelijks berusten op toeval gezien de kleine steekproefgroottes. Een 

andere mogelijke verklaring kan gerelateerd zijn aan de bemonsteringswijze en –periode die 

Chapelin-Viscardi & Maillet-Mezeray (2015) gebruiken. Zij hebben over drie jaren heen van 

2009 tot 2011, op drie plaatsen, permanente vallen gezet die de activiteit van Oulema spp. 

bekeek tussen april en september-oktober. Onze proef gaat maar over twee jaar en kijkt bijna 

uitsluitend naar de maand mei waarbij de bemonstering berust op sleepvangsten. Deze werden 

overdag uitgevoerd vaak rond de middag, het warmste en ook meest zonnige deel van de dag. 

Dit kan een invloed gehad hebben op de activiteit van de mannelijke en vrouwelijke kevers. 

Een hypothese kan zijn dat de vrouwelijke kevers gevoeliger zijn aan hoge temperaturen en 
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dus minder actief op het warmste van de dag. Dit zou kunnen verklaren waarom in onze proef 

procentueel gezien meer mannetjes werden gevangen. 

4.2 Soortensamenstelling graan- en grashaantjes op 

verschillende afstanden tot de perceelsgrens 

Zowel in 2016 als in 2017 kon er geen significant verschil teruggevonden worden in de 

absolute soortensamenstelling van mannelijke Oulema kevers tussen de monsters gesampled 

dicht of ver van de perceelsgrens. Enkel voor het eerste deel van mei 2017 werd een significant 

verschil teruggevonden tussen de dichte en de verre sample; deze berust hoogstwaarschijnlijk 

op toeval door de kleine steekproef (totaal van 58 mannelijke adulten ver in het veld tegenover 

20 dicht in het veld) gezien dit verschil voor het eerste deel van mei 2016 niet significant is 

(totaal van 111 adulten ver in het veld tegenover 76 dicht in het veld). Wat wel opvalt is dat 

de kevers in gelijk aantal zowel dicht als ver in het veld voorkomen; althans wanneer de 

steekproefgroottes klein zijn (wat het geval is voor alle bemonsteringsperiodes behalve het 

eerste deel van mei 2016). In het eerste deel van mei 2016 bevinden zich meer mannelijke 

Oulema kevers ver in het veld dan dicht in het veld (een verschil van 35 kevers). Mogelijk 

treedt er meer competitie op bij een hoger aantal kevers in het perceel (wat het geval is in het 

eerste deel van de maand mei 2016) waardoor meer kevers dieper het veld in gaan om er te 

fourageren. Wat betreft de geslachtsverhoudingen kan geen eenduidig antwoord gegeven 

worden gezien de samples te klein zijn voor de verschillende geslachten. In de literatuur werd 

tot nog toe geen onderzoek gedaan naar de geslachtsverhouding dicht of ver van de 

perceelsgrens. In de literatuur vermeld men dat wanneer oöcyten worden gevormd bij een 

vrouwelijke kever, dit de vliegactiviteit belemmerd. Dit zou kunnen betekenen dat er minder 

vrouwelijke kevers ver in het veld te vinden zijn, maar dit bleek niet uit dit onderzoek. 

4.3 Afmetingen 

De afmetingen die Bezděk & Baselga (2015) publiceerden waren afkomstig van adulten uit 

collecties. Bij de soort O. duftschmidi waren dit collecties uit Europa, Noord-Afrika en Azië. 

Bij O. melanopus uit Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika. De spreidingsbreedte 

die teruggevonden werd voor Vlaanderen bij de absolute afmetingen ligt in dezelfde 

spreidingsbreedte als die uit de literatuur, al is de breedte enger.  

LDA toonde aan dat afmetingen van lichaamsonderdelen kunnen gebruikt worden bij een 

eerste indeling van Oulema soorten in graan- en grashaantjes. Het meest onderscheidende 

kenmerk hierbij is de verhouding tussen elytra-lengte en lichaamslengte. Voor een verdere 

onderverdeling van de graanhaantjes, zijn de afmetingen van lichaamsonderdelen 

onvoldoende. Dit wordt ook bevestigd door Bezděk & Baselga (2015).Ook bij O. obscura kon 
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er geen sluitende onderverdeling gemaakt worden tussen mannelijke en vrouwelijke kevers 

op basis van lichaamsafmetingen. Myser & Schultz (1967) interpreteerden het geslacht van 

O. melanopus aan de hand van de vorm van de uitstulping (ICP: intercoxal process) van de 

eerste abdominale sterniet. Aangezien dit onderzoek in de Verenigde Staten werd uitgevoerd, 

waar enkel O. melanopus voorkomt, is deze methode niet toepasbaar in dit onderzoek. Zelf al 

zou het toegepast worden, onderzoek naar de genitalia is nodig om het geslacht met zekerheid 

toe te zeggen aan een kever. 

Bij deze conclusie moet rekening gehouden worden dat de afmetingen slechts van tien 

vrouwelijke en tien mannelijke adulten van elke soort genomen werden. Bovendien is het 

verzamelen van afmetingen van de verschillende lichaamsonderdelen arbeids- en 

tijdsintensief en veel omslachtiger dan een determinatie op basis van de mannelijke 

geslachtsorganen. 
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5 Besluit 

 

In dit onderzoek kon aangetoond worden dat de populatie bestaande uit Oulema spp. in de 

winter- en zomertarweteelt in Vlaanderen bestaat uit drie soorten namelijk O. duftschmidi 

(graanhaantje), O. melanopus (graanhaantje) en O. obscura (grashaantje). De 

soortensamenstelling graan- en grashaantjes varieerde over de verschillende 

bemonsteringsperiodes tussen eind april en mei in 2016 en 2017. Het relatief aandeel 

grashaantjes (O. obscura) varieerde tussen 15 (in 2016) en 55 % (in 2017) en vormt dus een 

niet te miskennen aandeel binnen de Oulema spp in Vlaanderen. Wanneer het typische 

schadebeeld wordt waargenomen is het dus correcter om over het complex Oulema spp. te 

spreken. Bovendien spitst de huidige literatuur voornamelijk toe op het graanhaantje O. 

melanopus, daar waar het relatief aandeel van O. duftschmidi groter was dan die van O. 

melanopus in een gemiddelde verhouding van 60:40.  

Er werd geen significant verschil teruggevonden in het aantal en de soortensamenstellingen 

van monsters genomen dicht of ver van de perceelsgrens. Het aantal gevangen kevers over de 

verschillende bemonsteringsperiodes was ook te klein om een correct beeld te krijgen van de 

geslachtsverhouding. 

Daarnaast bleek een determinatie op basis van de genitalia de meest betrouwbare eenvoudigste 

manier voor het determineren van Oulema spp. Afmetingen van lichaamsdelen kunnen hier 

een eerste indicatie geven, hoewel ze vaak niet onderscheidend genoeg om tot een correcte 

classificatie tot op soortniveau te komen.  

Verder onderzoek naar de soortensamenstelling van Oulema spp. in Vlaanderen is nodig om 

onze bevindingen te valideren met sleepvangsten over meerdere jaren en groeiseizoenen heen. 

Dit kan meer duidelijkheid scheppen naar de impact van weersomstandigheden op de 

soortendynamiek en hoe de soorten zich verhouden ten opzichte van elkaar in het perceel. 
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