
inleiding

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) werd door
Reclaire (1932) voor het eerst gemeld uit Neder-
land op grond van een door ene Kusters op 8 de-
cember 1929 in Arnhem in huis gevangen exem-
plaar. Het betreffende dier, een mannetje, bevindt
zich in de collectie van het Zoölogisch Museum
te Amsterdam. Op basis van deze vondst voert
Reclaire (1948) de soort op in zijn naamlijst van
de Nederlandse wantsen. Zestig jaar later bleek
dit nog steeds de enige gepubliceerde Nederlandse
vondst te zijn. De eerste auteur beschouwde haar
bij het samenstellen van een nieuwe naamlijst van
de Nederlandse wantsen (Aukema 1989) niet als
inheems, maar als toevallig van elders aangevoerd.
Dit laatste gebeurt vaker: in Zuid-Europa is de
soort algemeen en er zijn met enige regelmaat
meldingen van exemplaren die ‘meeliften’ naar
onze streken, niet alleen met groente of fruit,
maar ook als verstekeling in allerlei andere trans-
porten. Eenmaal hier vallen de dieren op door
hun grootte (14-16 mm), het vlieggedrag en de
gewoonte om in huizen en andere gebouwen te
overwinteren. Zo bevinden zich in de collectie van
het Zoölogisch Museum in Amsterdam bijvoor-
beeld twee exemplaren, die vermoedelijk op deze
wijze zijn aangevoerd: een mannetje dat op 
12 november 1963 binnenvloog bij het toenmalige
laboratorium voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (fom laboratorium) aan de Kruislaan in

Amsterdam en een vrouwtje dat op 20 februari
1982 tevoorschijn kwam uit openhaardhout in
Lelystad. 

nieuwe vindplaatsen

De tweede auteur meldde in 1997 de vondst op 
7 maart van een exemplaar van Rhaphigaster nebu-
losa (fig. 1) in zijn huis te Herkenbosch (provincie
Limburg). Ook dit exemplaar werd aanvankelijk
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de wants RHAPHIGASTER NEBULOSA in nederland (heteroptera:

pentatomidae)

Berend Aukema & Jos Steeghs

De pentatomide wants Rhaphigaster nebulosa komt in Europa hoofdzakelijk in het
zuiden voor en zou in België de noordwestgrens van haar verspreiding bereiken.
Recent blijkt de soort echter zowel in België als in Duitsland haar areaal west- en
noordwaarts uit te breiden. Sinds 1997 werd zij ook vijf maal op dezelfde plek in
Midden-Limburg aangetroffen. Bij eerdere waarnemingen van deze soort in ons land
werd doorgaans aangenomen dat het om toevallige introducties ging, maar nu is er
alle reden om aan te nemen, dat ze zich daadwerkelijk in ons land gevestigd heeft.

Figuur 1

Rhaphigaster nebulosa (Herkenbosch, 7 maart 1997),

binnenshuis gevonden op gordijn. Foto Jos Steeghs.

Figure 1

Rhaphigaster nebulosa (Herkenbosch, 7 March 1997),

found indoors on curtain. Photo Jos Steeghs.



verondersteld te zijn aangevoerd uit Zuid-Frank-
rijk, waar in mei/juni van het voorafgaande jaar de
vakantie met de caravan was doorgebracht en waar
R. nebulosa ook was waargenomen. Na nieuwe
vondsten van overwinterende dieren in hetzelfde
huis op 15 maart 2001 en op 9 januari en 28 febru-
ari 2002, en voorts van een exemplaar, ditmaal
buitenshuis in de tuin van dit huis, op 24 april
2002, lijdt het echter geen twijfel meer dat de soort
zich in Midden-Limburg gevestigd heeft.
Vergelijkbare situaties deden zich voor in België
en meer noordelijke streken in Duitsland. 
In België melden Dethier & Gallant (1999) vanaf
1989 weer vondsten van Rhaphigaster nebulosa,
nadat ze sinds 1906 niet meer was waargenomen.
Sinds 1996 werd ze bovendien twee keer waarge-
nomen in Vlaanderen (zie ook Viskens (2001)). 
In Niedersachsen, waar ze sinds de 18e eeuw niet
meer was waargenomen, werden vanaf 1991 weer
twee exemplaren waargenomen in Hannover
(Melber 1998). In Nordrhein-Westfalen, waar de
laatste vondst dateerde van het begin van de 19e

eeuw, werd ze in 1993 weer in Keulen gevonden
(Werner (1998): in huis!) en sindsdien is ze daar
in sommige jaren zelfs een algemene verschijning.
Bij de eerste vondst dacht men ook daar aan een
toevallig aangevoerd exemplaar uit Zuid-Duits-
land, maar nadat er copula’s en larven waren aan-
getroffen, was het duidelijk dat de soort er was
ingeburgerd.

biotopen

Rhaphigaster nebulosa is zowel fytofaag als zoöfaag
en wordt vermeld van loofhout en kruiden, waar-
bij ze soms schadelijk is in tuinbouwgewassen. 
Ze overwintert als adult op beschutte plaatsen,
vaak in gebouwen (Wagner 1966). Volgens Gulde
(1934) komt de soort vooral voor in cultuurland
en moestuinen en wordt ze vaak aangetroffen op
met wilde wingerd Ampelopsis begroeide muren,
waar ze ook overwintert. Stichel (1961) noemt
meelbes Sorbus aria, sleedoorn Prunus spinosa,
zuurbes Berberis, Quercus infectoria, hazelaar
Corylus en iep Ulmus als waardplanten. Op de
laatste werd waargenomen dat verschillende stadia

van Xanthogaleruca luteola (O.F. Müller, 1766)
(Coleoptera, Chrysomelidae) werden uitgezogen.
De eerste auteur verzamelde haar in Duitsland 
op 12 september 1992 in Baden-Württemberg
(Philipsburg, Wiesental) in groot aantal op grove
den Pinus sylvestris, waarop ze mogelijk ook kan
overwinteren.

voorkomen in europa

Rhaphigaster nebulosa is een Palaearctische soort,
die voorkomt in Midden- en Zuid-Europa, het
Middellandse-Zeegebied en Azië tot in Mongolië
en China (Stichel, 1961). Volgens Wagner (1966)
loopt de noordgrens van het areaal van Noord-
Frankrijk (Normandië)  over Noord-Duitsland
(Bremen, Hamburg, Brandenburg) en Polen tot
in de Baltische staten. Stichel (1961) vermeldt haar,
gebaseerd op oude waarnemingen, echter ook uit
Nederland en België. Reichling & Gerend (1994)
geven haar als zeer zeldzaam op voor Luxemburg.
Recente vondsten in België werden gedocumen-
teerd door Viskens (2001).
De conclusie van Melber (1998) dat het areaal van
R. nebulosa de laatste jaren opvallend naar het
noorden is uitgebreid, waarbij ze vooral in stedelij-
ke gebieden opduikt, wordt door de waarnemingen
in Nederland en België ondersteund. Overwinte-
ringsmogelijkheden op beschutte plaatsen lijken
een essentiële voorwaarde voor permanente vesti-
ging van dergelijke ‘zuidelijke’ soorten in ons land.
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summary

The bug Rhaphigaster nebulosa in the Netherlands (Heteroptera: Pentatomidae)
Five specimens of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) were captured overwintering in or near the
same house in Herkenbosch, province of Limburg, in different years between 1997 and 2002.
These records fit similar observations of a recent range extension of this species in north-western
direction in both Belgium and Germany. Data on its biology and distribution are summarised
from the literature.
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