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inleiding

Spoorcicaden zijn gemakkelijk te herkennen, 
doordat de achterpoten voorzien zijn van een  
duidelijke spoor. Het wordt aangenomen dat deze 
spoor een rol speelt bij het landen op de waard
plant. De in Nederland voorkomende spoor
cicaden zijn vrijwel allemaal gebonden aan grassen, 
zeggen en russen. Alleen Ditropis pteridis (Spinola, 
1839) komt voor op adelaarsvaren. Veel spoor
cicaden zijn gebonden aan één plantensoort of 
planten uit één genus. Het aantal polyfage soorten 
is zeer beperkt.

De Nederlandse spoorcicadenfauna is, zeker in 
vergelijking met de andere cicadenfamilies, goed 
bekend (Den Bieman 1987, 1993, Den Bieman 
& Booy 1984, Den Bieman & Mol 2010).  
De meest recente naamlijst telt 71 soorten (Den 
Bieman et al. 2011). In deze naamlijst wordt 
Ditropsis flavipes (Signoret, 1865) als nieuwe soort 
vermeld, zonder dat er verdere informatie gegeven 
wordt over de Nederlandse verspreiding en de 
biologie. Deze gegevens worden nu vermeld.  
Het voorkomen van D. flavipes in ons land werd 
al voorspeld in Den Bieman & Mol (2010).
 
In juli van 2015 werd verrassenderwijs Kelisia  
monoceros Ribaut, 1934 voor het eerst in ons  
land verzameld. Een soort die, gelet op haar ver
spreiding in voornamelijk Europese bergachtige 

twee bijzondere spoorcicaden voor nederland: 

kelisia monoceros en ditropsis flavipes 

(homoptera: auchenorrhyncha: delphacidae)

Kees den Bieman

In 2015 werd Kelisia monoceros voor het eerst in ons land verzameld bij Kamperland 
in Zeeland. Deze spoorcicade leeft op de algemeen voorkomende valse voszegge.  
De vondst wijst op een recente areaaluitbreiding. Een andere spoorcicade, Ditropsis 
flavipes, werd al eerder uit ons land gemeld, maar verspreidingsgegevens worden nu 
voor de eerste maal gepubliceerd. Ditropsis flavipes leeft monofaag op bergdravik,  
een in Nederland zeldzaam gras. 

Figuur 1. Kelisia monoceros, ♂, 2 km zw Kamperland, 
oever Veerse Meer (Zeeland), 6.vii.2015.  
Foto Theodoor Heijerman.
Figure 1. Kelisia monoceros, ♂, Kamperland, shore 
Veerse Meer (province of Zeeland), 6.vii.2015.  
Photo Theodoor Heijerman.
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gebieden, niet snel in ons land verwacht werd en 
zeker niet in het vlakke Zeeland.

In veel populaties van spoorcicaden komen  
exemplaren voor met volledig ontwikkelde voor 
en achtervleugels (macropteer = mac.) en met  
gereduceerde voor en achtervleugels (brachypteer 
= brac.). De aanwezigheid van brachyptere exem
plaren, die immers nietvliegvaardig zijn, toont 
aan dat de populatie ter plekke al minstens één 
generatie bestaat. 

Het materiaal is verzameld door de auteur en  
bevindt zich in zijn collectie. Van alle vindplaatsen 
worden de Amersfoortcoördinaten (ac) weergege
ven. 

Kelisia monoceros 

Zeeland 1 ♂ mac., 2 km zw Kamperland, oever 
Veerse Meer, ac 037,0397,4 6.vii.2015, op valse 
voszegge Carex otrubae; idem, 1 ♂ mac. en 1 ♀ 
mac., 11.vii.2015, beiden macropteer op valse  
voszegge. 

De soorten van het genus Kelisia lijken qua vorm 
en kleur vaak sterk op elkaar. Voor een zekere  
determinatie zijn de mannelijke genitalia essentieel 
(Biedermann & Niedringhaus 2004). Kelisia  
monoceros kan van de andere Nederlandse soorten 
uit dit genus onderscheiden worden aan de tibia 
die aan de zijkant in de lengte gestreept zijn, in 
combinatie met de donkere lengtestreep aan de 
vleugeltop en de lichtgele streep midden over  

Figuur 2. Kamperland, oever Veerse Meer (Zeeland), 
11.vii.2015. Foto Kees den Bieman.
Figure 2. Kamperland, shore Veerse Meer (province of 
Zeeland), 11.vii.2015. Photo Kees den Bieman.

Figuur 3. Carex otrubae, Kamperland, oever Veerse 
Meer (Zeeland), 11.vii.2015. Foto Kees den Bieman.
Figure 3. Carex otrubae, Kamperland, shore Veerse 
Meer (province of Zeeland), 11.vii.2015. Photo Kees 
den Bieman.
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de bovenzijde van de kop en thorax (fig. 1).  
De mannelijke genitalia zijn zeer karakteristiek 
doordat de anaaltubes maar één, doornachtig, 
aanhangsel heeft. Deze structuur komt bij geen 
andere Europese Kelisiasoort voor. 

Kelisia monoceros is tot nu toe maar op één vind
plaats in ons land waargenomen (fig. 4), op een 
vochtige, brakke locatie in Zeeland (fig. 2). Op 11 
juni 2015 werd meer dan twee uur gesleept op de 
waardplant en werden ook een aantal waardplan
ten afgezocht. Dat er slechts twee adulten verza
meld werden duidt erop dat de populatie klein is.

Naast K. monoceros werden op deze locatie adulten 
van de volgende spoorcicaden waargenomen: 
Acanthodelphax spinosa (Fieber, 1866), Delphax 
pulchellus (Curtis, 1833), Euconomelus lepidus 
(Boheman, 1847), Javesella pellucida (Fabricius, 
1794), Ribautodelphax imitans (Ribaut, 1953) en 
Xanthodelphax stramineus (Stål, 1858). Larven van 

Anakelisia fasciata (Kirschbaum, 1868) werden 
verzameld en uitgekweekt op Carex otrubae.

De waardplant valse voszegge (fig. 3) is een al
gemene soort in Nederland en komt vooral voor 
op klei en ontbreekt op de zandgronden van de 
Veluwe en Drenthe en OostOverijssel (fig. 5). 
Op de klei groeit valse voszegge in slootkanten, 
wegbermen, op ruderale terreinen, aan de voet 
van zeedijken etc. Dit gras is eveneens te vinden 
op brakke gronden (loron 2015). De enige vind
plaats van K. monoceros in ons land voldoet aan 
deze kenmerken: brak en ruderaal. De vindplaats 
betreft een recreatieoever aan het Veerse Meer.  
De ruime verspreiding van de waardplant maakt 
het aannemelijk dat K. monoceros op meerdere 
plekken in Nederland gevonden zal worden.

Kelisia monoceros komt voor in heel Zuid,  
Midden en OostEuropa (Jach & Hoch 2013) 
tot in Noorwegen, Zweden en Finland. Uit Zuid

voor 1990
vanaf 1990

(c) ndff, 2015

Figuur 4. De vindplaats van Kelisia monoceros in  
Nederland.
Figure 4. Record of Kelisia monoceros in the  
Netherlands.

Figuur 5. Nederlandse verspreiding van Carex otrubae. 
Bron: loron (2015).
Figure 5. Dutch distribution of Carex otrubae. Source: 
loron (2015).
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oostBelgië is deze soort sinds 2002 bekend 
(Baugnée 2003), uit Luxemburg sinds 2010  
(Niedringhaus et al. 2010). In Duitsland komt  
K. monoceros voor tot MiddenDuitsland, met de 
hoofdverspreiding in Beieren. Vaak in de geberg
ten van ZuidEuropa en de Alpen, waar deze 
soort ook boven 2000 m hoogte gevonden wordt 
(Nickel 2003). Deze soort ontbrak tot voor kort 
in de NoordDuitse laagvlakte, afgezien van één 
melding uit Hannover. Recentelijk zijn hier enkele 
nieuwe vindplaatsen ontdekt, vooral op valse vos
zegge in binnenlandse brakwatermoerassen (pers. 
med. H. Nickel 2015). In Denemarken (Söderman 
et al. 2009), GrootBrittannië en Ierland komt  
K. monoceros niet voor (Wilson et al. 2015), terwijl 
de waardplant (valse voszegge) wel in deze landen 
voor komt (bi 2015).

Kelisia monoceros is geen monofage soort van valse 
voszegge, maar komt ook voor op andere Carex
soorten. Valse voszegge wordt als waardplant  
gemeld uit Duitsland (Nickel 2003). Belgische 
vondsten zijn van dichte bermzegge C. muricata 
(Baugnée 2003). Kelisia monoceros is een zeldzame 
soort in Finland op dichte bermzegge of heide
zegge C. ericetorum (Söderman 2007). In de  
Alpen komt deze soort waarschijnlijk voor op  
C. sempervirens (Holzinger et al. 2003). Mijn eigen 
vondsten van K. monoceros uit Frankrijk, Zwitser
land en Spanje waren voornamelijk in berggebie
den boven de 1000 m hoogte, in begraasde wei
landen op C. sempervirens en nooit op valse vos
zegge. In Hongarije en Portugal lagen de vind
plaatsen van zeehoogte tot 200 m.

De MiddenDuitse vindplaatsen worden als volgt 
omschreven: brakke binnenlandse moerassen, en 
verstoorde droge of tijdelijk droge plekken met 
leem of klei, voornamelijk in weilanden en mijn
gebieden. De Nederlandse vindplaats voldoet aan 
deze beschrijving. Voor Duitsland en Oostenrijk 
wordt aangegeven dat K. monoceros één generatie 
per jaar heeft, waarbij adulten van midden juni 
tot eind oktober gevonden worden. De overwin
tering vindt plaats in het eistadium (Holzinger 
2009, Nickel 2003). De beperkte Nederlandse  

gegevens zijn hiermee niet in tegenspraak.  
De ontwatering, bemesting en bekalking van wei
landen, intensievere weidegang, en bebossing 
worden als belangrijkste bedreiging beschreven 
voor het voorkomen van K. monoceros in Oosten
rijk (Holzinger 2009).

De recente eerste vondst van K. monoceros in Zee
land, de eerste melding uit België die stamt uit 
2002 (Baugnée 2003) en de recente vondsten in 
NoordDuitsland wijzen op een areaaluitbreiding 
naar het noordwesten. De waardplant valse vos
zegge komt in het grootste deel van ons land voor 
en het zou goed zijn via gerichte inventarisaties  
de eventuele areaaluitbreiding van K. monoceros  
te volgen.

Ditropsis flavipes

Limburg 1 ♂ mac., 2,5 km no Wylre, natuur
reservaat Vrakelberg, ac 192.2317.8, 4.viii.2007, 
op Frans raaigras Arrhenaterum elatius in een slee
doornhaag; 9 ♂ (4 mac.) en 6 ♀ (4 mac.), 1 km 
nw Eys, helling Piepert, ac 192.4315.4, 13.vii. 
2009, 100en exemplaren waargenomen op berg
dravik Bromopsis erecta; idem, 1 ♂ brac. en 1 ♀ 
brac., 22.vii.2009; idem, 1 ♂ brac. en 1 ♀ mac., 
22.viii.2009; idem, 1 ♂ brac., 28.vi.2010; idem,  
3 ♂ brac. en 9 ♀ brac., 23.v.2012; 2 ♂ brac. en  
1 ♀ brac., 3.vi.2014, 1 km zzo Wylre, ac 191.7
315.3, 2 ♂ brac. en 1 ♀ brac., 3.vi.2014, steile 
helling langs Piepertbroekweg met bergdravik en 
gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum. 

De determinatie van adulten van D. flavipes levert 
geen problemen op met Biedermann & Niedring
haus (2004). Stöckman et al. (2013) geeft een 
mogelijkheid om de laatste larvenstadia van  
D. flavipes op naam te brengen. De mannetjes 
van D. flavipes zijn makkelijk te herkennen aan 
de zwarte glimmende kleur en het gedrongen pos
tuur (fig. 6). De vrouwtjes zijn veelal duidelijk 
lichter gekleurd (fig. 7). De frons van D. flavipes 
is kenmerkend: de mediane kiel is in het bovenste 
eenderde gedeelte gevorkt en tussen de kielen is de 
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frons volledig zwart gekleurd en ook de clypeus is 
zwart. De larvale stadia van D. flavipes zijn ken
merkend gekleurd met een lichte bandering van 
de eerste segmenten van het achterlijf (zie ook 
Kunz et al. 2011). 

De eerste vondst van D. flavipes betrof een  
macropteer mannetje op de Vrakelberg. Dit  
natuurreservaat had ik al een vijftal jaren intensief 
bemonsterd zonder deze soort ooit tegengekomen 
te zijn. De eerste indruk was dat het een toevallige 
vangst van een eenmalige migrant betrof. In 
Duitsland, Frankrijk en Spanje heb ik D. flavipes 

vaak verzameld op bergdravik, maar deze plant is 
schaars op de Vrakelberg. De tweede plek waar 
deze spoorcicade verzameld is, is een kalkgras
helling, deels in beheer bij Stichting Het Limburgs 
Landschap en deels bij de Waterleiding Maat
schappij Limburg (fig. 8). Bergdravik (fig. 9) is 
op deze helling erg algemeen en lokaal dominant. 
Deze locatie is de grootste groeiplaats van berg
dravik in ZuidLimburg. Mogelijk door het ge
voerde maairegime (pers. med. A. Ovaa, Stichting 
Limburgs Landschap). Zijn indruk is overigens dat 
bergdravik momenteel toeneemt in wegbermen 
en op andere kalkgrashellingen in ZuidLimburg. 

Figuur 6. Ditropsis flavipes, ♂, Eys, Piepert (Limburg), 
22.viii.2009. Foto Theodoor Heijerman.
Figure 6. Ditropsis flavipes, ♂, Eys, Piepert (province of 
Limburg), 22.viii.2009. Photo Theodoor Heijerman.

Figuur 7. Ditropsis flavipes, ♀, Eys, Piepert (Limburg), 
22.vii.2009. Foto Theodoor Heijerman.
Figure 7. Ditropsis flavipes, ♀, Eys, Piepert (province of 
Limburg), 22.vii.2009. Photo Theodoor Heijerman.
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Deze uitbreiding heeft mogelijk mede te maken 
met het staken van de beweiding van veel kalk
graslanden (Weeda et al. 1994). 

Bergdravik is een zeer zeldzame plant in ons land, 
met de hoofdverspreiding in ZuidLimburg (fig. 
10). Bergdravik groeit in bermen, kalkgraslanden 
en duingraslanden, op zonnige, iets open plekken, 
op droge tot matig vochtige, stikstofarme, voedsel
arme tot matig voedselrijke, al dan niet kalkhou
dende grond. De huidige drie vindplaatsen vol
doen aan deze beschrijving. Gelet op het voor
komen van bergdravik in ons land mag verwacht 
worden dat het areaal van D. flavipes (fig. 11) in 
ons land zich zal beperken tot ZuidLimburg, 
maar dat de soort binnen dit gebied op meer 
plaatsen verzameld zal kunnen worden.

Ditropsis flavipes heeft een aanzienlijk groter areaal 
dan K. monoceros. Deze spoorcicade komt voor in 
een groot deel van Europa, in het oostelijke deel 
van Rusland, Turkije, Mongolië en Kazachstan 
(Jach & Hoch 2013, Bourgoin 2015). In Noord
westEuropa ontbreekt deze soort in Groot 
Brittannië, Ierland, Denemarken, Noorwegen en 
Zweden. Eerdere meldingen uit Denemarken zijn 
twijfelachtig en recente Scandinavische overzich
ten vermelden D. flavipes alleen uit Finland  

(Söderman 2007, Söderman et al. 2009). De Bel
gische vindplaatsen zijn beperkt tot OostBelgië 
(Baugnée 2003). Ditropsis flavipes komt tot  
MiddenDuitsland voor (Nickel 2003), waarbij  
de grens samenvalt met de verspreiding van berg
dravik (loron 2015). Overigens komt berg
dravik wel voor in Ierland en Engeland, waar  
D. flavipes tot nu toe nog niet waargenomen is.

Voor D. flavipes wordt bijna uitsluitend berg
dravik opgegeven als waardplant: België (Baugnee 
2003), Duitsland (Nickel 2003), Frankrijk (Coll
gros & Lebecque 2012) en Oostenrijk (Holzinger 
2009). In Duitsland is er één melding van kweek
dravik B. inermis als waardplant. In een vochtig 
terrein zijn twee jaar lang brachyptere dieren in 
lage aantallen op deze plant gevonden (Bückle & 
Guglielmino 2005). In ZuidDuitsland komt  
D. flavipes vooral voor in zonnige, droge en arme 
weilanden. Naar het noorden toe wordt de soort 
schaarser en komt ze meer op basisch droog gras
land voor. Mijn ervaring in Duitsland en Frank
rijk is dat D. flavipes vaak voorkomt in hoge dicht
heden op bergdravik in (deels) verlaten wijngaar
den en in wegbermen. In berggebieden heb ik 
macropteren en brachypteren van D. flavipes in 
lage dichtheden tot 1510 m hoogte verzameld. In 
Duitsland en Oostenrijk (Nickel 2003, Holzinger 

Figuur 8. Eys, Piepert (Limburg), 29.vii.2009.  
Foto Kees den Bieman.
Figure 8. Eys, Piepert (province of Limburg),  
29.vii.2009. Photo Kees den Bieman.

Figuur 9. Bromopsis erecta, Eys, Piepert (Limburg), 
29.vii.2009. Foto Kees den Bieman.
Figure 9. Bromopsis erecta, Eys, Piepert (province of 
Limburg), 29.vii.2009. Photo Kees den Bieman.
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2009) telt D. flavipes twee generaties per jaar,  
met adulten van begin mei tot begin oktober. De 
larven overwinteren op de waardplant. De Neder
landse vangsten van mei tot augustus wijzen ook 
op het voorkomen van twee generaties per jaar.

Geluidsopnamen van individuen van de Piepert 
zijn te beluisteren op Insectdrummers.com.

In Oostenrijk worden enkele bedreigingen be
schreven: intensievere landbouw met een grotere 
begrazingsdruk, de omzetting van weiland naar 
akkers, bemesting en bekalking van grasland en 
ruilverkaveling (Holzinger 2009).

Het areaal van bergdravik raakt net ZuidLimburg 
(loron 2015). Dat maakt het waarschijnlijk dat 
D. flavipes een ZuidLimburgse bijzonderheid zal 
blijven. Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) was 
tot nu toe de enige Nederlandse spoorcicade 
waarvan de verspreiding beperkt was tot Zuid
Limburg. 

De eerste betrouwbare vondsten van D. flavipes 
uit ZuidoostBelgië zijn van 1993 (Baugnée 
2003) en uit ons land van 2007. Dat maakt het 
aannemelijk dat D. flavipes recent haar areaal naar 
het noordwesten uitgebreid heeft. Dat is minder 
waarschijnlijk dan dat D. flavipes al lange tijd in 
ZuidLimburg voorkomt, maar bij inventarisaties 
gemist is. ZuidLimburg is cicadologisch een goed 
onderzocht gebied. In 2014 werd D. flavipes voor 
het eerst waargenomen in de wegberm bij Wylre 
terwijl bij eerdere inventarisaties in 2010 en 2013 
deze soort niet verzameld werd. Deze recente  
vestiging onderschrijft het vermoeden van een 
areaalvergroting. 

Buiten haar natuurlijk verspreidingsgebied in 
ZuidLimburg is bergdravik adventief en talrijk 
op enkele plekken bij Culemborg (Weeda et al. 
1994) en het zou aardig zijn hier gericht te zoeken 
naar D. flavipes. 

voor 1990
vanaf 1990

(c) ndff, 2015

Figuur 10. Nederlandse verspreiding van Bromopsis  
erecta. Bron: loron (2015).
Figure 10. Dutch distribution of Bromopsis erecta.  
Source: loron (2015).

Figuur 11. Vindplaatsen van Ditropsis flavipes in  
Nederland.
Figure 11. Records of Ditropsis flavipes in the  
Netherlands.
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summary

Two remarkable planthoppers for the Netherlands: Kelisia monoceros and Ditropsis flavipes 
(Homoptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae)
Kelisia monoceros was collected for the first time in the Netherlands in 2015, near Kamperland  
in the province of Zeeland. This species was collected on Carex otrubae, a sedge with a wide  
distribution in the Netherlands. Information on the biology and distribution of K. monoceros is 
given. The Dutch record indicates a recent extension of the area of K. monoceros. For the first 
time Dutch distribution data of Ditropsis flavipes are given and its biology is discussed. It lives 
on Bromopsis erecta, a rare species of grass, occurring only in the extreme south of the Nether
lands.
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