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Abstract: The lygaeids Nysius cymoides and Raglius vulgaris are recorded for the first time from The Netherlands and 

the tingids Stephanitis pyrioides and S. takeyai were introduced with plant material originating from Japan. New Dutch 

records of the following 26 rare and/or interesting species are given or summarized: the tingids Lasiacantha capucina, 

Physatocheila dumetorum, the mirids Tytthus pubescens, Strongylocoris leucocephalus, Brachynotocoris puncticornis, 

Orthotylus fuscescens, Polymerus vulneratus, Miridius quadrivirgatus, the anthocorid Brachysteles parvicornis, the re- 

duviid Rhynocoris annulatus, the lygaeids Metopoplax ditomoides, Lamproplax picea, Scolopostethus pilosus, 

Pachybrachius luridus, Aellopus atratus, Peritrechus angusticollis, Emblethis denticollis, the rhopalids Liorhyssus hya- 

linus, Rhopalus subrufus, R. tigrinus, Stictopleurus abutilon, the scutellerid Eurygaster testudinaria, and the pentatomids 

Eysarcoris aeneus, Peribalus vernalis and Carpocoris fuscispinus. Biological and distributional information on these 

species is given and possible causes of the remarkable increase of records of some of them are discussed. 

B. Aukema, Kortenburg 31, 6871 ND Renkum. 

D. J. Hermes, Drossaardstraat 24, 5663 ER Geldrop. 

J. H. Woudstra, Noordsebos 13, 1506 MN Zaandam. 

Inleiding 

Lokale fauna’s zijn dynamisch van karakter en 

dat manifesteert zich het duidelijkst bij zeldza¬ 

me soorten en bij soorten die aan de grenzen 

van hun areaal leven. Dit betekent in de prak¬ 

tijk dat de status van dergelijke soorten aan 

verandering onderhevig is en dat zij moeilijk 

zijn onder te brengen in classificaties die het 

voorkomen van soorten (het aantal waarne¬ 

mingen in ruimte en tijd) beogen vast te leg¬ 

gen. Dergelijke classificaties worden bijvoor¬ 

beeld gebruikt bij de selectie van doelsoorten 

ten behoeve van natuurontwikkeling en na¬ 

tuurbescherming (Verspui & Van Wingerden, 

1994). Naast nieuwe vestigingen door actieve 

of passieve uitbreiding van het areaal kunnen 

soorten lokaal tijdelijk of definitief verdwij¬ 

nen. Deze veranderingen zijn vanuit faunis- 

tisch oogpunt bijzonder interessant en het 

loont dan ook de moeite om van tijd tot tijd de 

balans op te maken. In het hier gepresenteerde 

overzicht wordt dat gedaan aan de hand van 

nieuwe waarnemingen van een aantal soorten 

wantsen, die voor ons land te boek stonden als 

(1) marginaal voorkomende zeldzame soor¬ 

ten, (2) sinds 1960 niet meer waargenomen 

soorten, (3) zeldzame soorten en (4) overige 

soorten, waarvan opvallende nieuwe gegevens 

over het voorkomen of de verspreiding bekend 

zijn geworden. Voor de omschrijving, selectie 

en samenstelling van de eerste drie groepen 

wordt verwezen naar Aukema (1994). 

Miridius quadrivirgatus (A. Costa), Dry- 

mus latus Douglas & Scott, Aellopus atratus 

(Goeze), Rhopalus tigrinus (Schilling) en Em¬ 

blethis denticollis Horvath behoren tot de eer¬ 

ste groep van marginaal voorkomende zeldza¬ 

me soorten, Lasiacantha capucina (Germar), 

Metopoplax ditomoides (A. Costa), Liorhys¬ 

sus hyalinus (Fabricius) en Carpocoris fusci¬ 

spinus (Boheman) tot de tweede groep van 

sinds 1960 niet meer waargenomen soorten, 

Tytthus pubescens (Knight), Strongylocoris 

leucocephalus (Linnaeus), Brachynotocoris 

puncticornis (Linnaeus), Orthotylus fusces¬ 

cens (Kirschbaum), Lamproplax picea (Flor) 

en Scolopostethus pilosus (Reuter) tot de der¬ 

de groep van zeldzame soorten en Physato¬ 

cheila dumetorum (Herrich-Schaeffer), Poly¬ 

merus vulneratus (Panzer), Brachy steles 

parvicornis (A. Costa), Rhynocoris annulatus 

(Linnaeus), Pachybrachius luridus Hahn, Pe¬ 

ritrechus angusticollis (R. Sahlberg), Rho¬ 

palus subrufus (Gmelin), Stictopleurus abuti¬ 

lon (Rossi), Eurygaster testudinaria 
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Fig. 1. Stephanitis takeyai (foto H. Stigter). 

(Geoffroy), Eysarcoris aeneus (Scopoli) en 

Peribalus vernalis (Wolff) tot de vierde groep 

van overige soorten. 

Daarnaast worden twee soorten behandeld 

die nieuw voor de Nederlandse fauna zijn, 

Nysius cymoides (Spinola) en Raglius vulgaris 

(Schilling), alsmede twee soorten die met 

plantmateriaal geïmporteerd zijn en zich mo¬ 

gelijk in Nederland kunnen vestigen, Stepha¬ 

nitis pyrioides (Scott) en S. takeyai Drake & 

Maa. 

De volgorde en nomenclatuur zijn ontleend 

aan Aukema (1989). Tenzij anders vermeld, 

bevindt het materiaal zich in de collecties van 

de verzamelaars. 

Gebruikte afkortingen. ABDW: Afdeling Bestrijding 

Dierplagen, Wageningen; BA: B. Aukema; DJH: D. J. 

Hermes; IBN-DLO: Instituut voor Bos- en Natuuronder¬ 

zoek - Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen; 

JHW: J. H. Woudstra; PD: Plantenziektenkundige Dienst, 

Wageningen; ZMA: Zoölogisch Museum, Amsterdam. 

Provincies. FR: Friesland; GR: Groningen; DR: Drenthe; 

OV: Overijssel; GL: Gelderland; UT: Utrecht; NH: 

Noord-Holland; ZH: Zuid-Holland; ZL: Zeeland; NB: 

Noord-Brabant; LB: Limburg. 

Tingidae 

Stephanitis pyrioides (Scott) 

Adulten en larven van Stephanitis pyrioides 

werden door een medewerker van de 

Plantenziektenkundige Dienst in 1995 op 25 

september en 4 oktober in groot aantal waar¬ 

genomen op rododendrons in en buiten een 

kas te Vleuten. De waardplanten waren in fe¬ 

bruari en maart geïmporteerd uit Japan. 

Stephanitis pyrioides leeft op de onderzijde 

van de bladeren van haar waardplanten en ver¬ 

oorzaakt hetzelfde schadebeeld als de inheem¬ 

se S. oberti (Kolenati) en de al eerder ingebur- 

gerde S. rhododendri Horvath: opvallend gele 

zuigschade is zichtbaar op de bovenzijde van 

de bladeren en de onderzijde van de bladeren 

is bedekt met uitwerpselen, vervellingshuidjes 

en secundair optredende schimmels. Afhanke¬ 

lijk van de temperatuur zijn volwassen dieren 

in twee of drie generaties aanwezig van juni 

tot oktober. De overwinterende eieren worden 

afgezet in het bladweefsel van altijd groene 

azalea’s en rododendrons, maar ze wordt ook 

aangetroffen op soorten die hun blad geheel 

(Rhododendron calendulaceum (Mich.) Torr., 

R. molle Don., R. schlippenbachii Maxim) of 

gedeeltelijk (Azalea amoena Rehd., A. indica 

Sweet, R. mucronatum Don. en R. yedoense 

Maxim) laten vallen (Péricart, 1983). Ze 

wordt ook vermeld van twee andere Erica¬ 

ceae, Lyonia neziki (Takeya, 1963) en Kalmia 

latifolia L. (Stonedahl et al., 1992). Takeya 

(1963) geeft een uitgebreid overzicht van 

waardplanten in Japan. 

Stephanitis pyrioides komt voor in het 

Verre Oosten (Siberië, Japan, Korea, China en 

Taiwan) en werd versleept naar de oostelijke 

Verenigde Staten, Argentinië en Australië 

(Stonedahl et al., 1992). Recent werd ze ook 

vermeld uit Bhutan, India en Nepal (Péricart 

& Golub, 1996). In Nederland vestigde S. py¬ 

rioides zich na import uit Japan tussen 1905 

en 1910 op azalea’s in Boskoop (Fokker, 

1905; Péricart, 1983), maar werd de soort 

werd daarna weer van de Nederlandse lijst af¬ 

gevoerd (Aukema, 1989). Meer permanente 

vestiging in ons land lijkt echter goed moge¬ 

lijk. 

Stephanitis takeyai Drake & Maa 

Adulten en larven van Stephanitis takeyai (fig. 

1) werden door een medewerker van de 

Plantenziektenkundige Dienst in september 

1994 in groot aantal aangetroffen op een meer 

dan tien jaar oude struik van Pieris japonica 

(Thunb. ex Murr.) D. Don ex G. Don in een 

particuliere tuin van een plantenkweker in 
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Boskoop. Het schadebeeld, dat overeenkomt 

met dat van S. pyrioides, was reeds jaren aan¬ 

wezig, maar er werd tot dan toe geen aandacht 

aan besteed. 

De levenscyclus van Stephanitis takeyai 

komt overeen met die van S. pyriodes. De 

soort is tamelijk polyfaag, maar ze is vooral 

bekend als plaag op Pieris japonica en Lyonia 

elliptica (Takeya, 1963, Tsukada, 1994a). De 

waardwisseling tussen de groenblijvende P. 

japonica als winterwaard en de zomergroene 

L. elliptica als zomerwaard werd bestudeerd 

door Tsukada (1994b). 

Stephanitis takeyai komt van oorsprong 

voor in Japan en werd geïntroduceerd in de 

Verenigde Staten. Recent werd de soort ook 

uit India vermeld (Péricart & Golub, 1996). In 

Japan komt S. takeyai voor in het midden en 

het zuiden, maar niet op Hokkaido. Gezien de 

ervaringen in Boskoop, waar de bewuste 

struik overigens werd gerooid, lijkt vestiging 

in Nederland zeker mogelijk. 

Lasiacantha capucina (Germar) 

Waarnemingen. LB: Eijs, Piepert [= Wijlre, omgeving 

spoorbaan], 19.vi. 1994, Th. Heijerman (BA, ZMA), 

7.V.1995, DJH en 22.viii.1996, K. Alders (ZMA), in aan¬ 

tal van wilde tijm (Thymus serpyllum L.). 

Lasiacantha capucina was uit Nederland uit¬ 

sluitend bekend van vondsten van voor 1950 

op de Bemelerberg (Aukema, 1989, 1994), 

waar zij tijdens inventarisaties in 1981 en 

1988 echter niet meer werd waargenomen. 

Lasiacantha capucina komt voor op droge, 

zandige en kalkrijke terreinen, waar zij leeft 

op tijm: wilde tijm in West-Europa, Thymus 

humifusus Bernh. in Frankrijk en een aantal 

andere soorten in Oost-Europa. Incidenteel 

worden echter ook andere waardplanten ver¬ 

meld (Péricart, 1983). In de Ardennen komt 

zij voor op kruiptijm (T. praecox Opiz) 

(Delescaille et al., 1991) en in Cornwall op T. 

drucei Ronn., een Atlantische soort (Kirby, 

1992). De volwassen dieren overwinteren aan 

de voet van de waardplant, waarop in het 

voorjaar eiafzetting plaats vindt. Adulten van 

de nieuwe generatie verschijnen in juli en au¬ 

gustus en onder gunstige omstandigheden ont- 

Fig. 2. Physatocheila dumetorum (foto H. Stigter). 

wikkelt zich een tweede generatie (Péricart, 

1983). 

Nederland bevindt zich aan de noordwest- 

grens van het areaal van Lasiacantha capuci¬ 

na. Uit België is ze slechts bekend van enkele 

vondsten in de Ardennen (Bosmans, 1980; 

Hofmans & Barenbrug, 1987; Delescaille et 

al., 1991) en in Luxemburg is ze zeer zeld¬ 

zaam (Reichling & Gerend, 1994). In Nord¬ 

rhein-Westfalen werd Lasiacantha capucina 

alleen voor de eeuwwisseling aangetroffen 

(Kott & Hoffmann, 1992) en uit het aangren¬ 

zende deel van Noordwest-Duitsland is zij niet 

bekend (Wagner & Weber, 1967). In Groot- 

Brittannië komt de soort alleen voor in 

Cornwall (Kirby, 1992). 

Physatocheila dumetorum (Herrich- 

Schaeffer) 

Waarnemingen. NH: Oosthuizen, 1.x. 1992 (1<3) en 

16.ix.1993 (4$), JHW. GL: Beesd, Acquoy, 16.vii.1995, 

JHW en 21.vii.1995, BA en H. Stigter, in groot aantal met 

larven op perenbomen langs de Linge; Rhenoy, 

21.vii.1995, BA en H. Stigter, in aantal in verwaarloosde 

perenboomgaard. 

Physatocheila dumetorum (fig. 2) leeft op ver¬ 

schillende wilde en gecultiveerde bomen en 

struiken behorende tot de Rosaceae. Er is één 

generatie per jaar en de volwassen dieren 

overwinteren. De eiafzetting begint in mei en 

van begin juni tot in augustus komen de larven 

uit de eieren. De nieuwe generatie volwassen 

dieren ontwikkelt zich van eind juni tot begin 

september (Péricart, 1983). 

Physatocheila dumetorum komt voor in 
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Fig. 3. Verspreiding van Physatocheila dumetorum in 

Nederland. Kleine stippen: vondsten voor 1960; grote 

stippen: vangsten sinds 1960. 

Midden- en Zuid Europa, de Kaukasus en in 

Klein-Azië (Péricart, 1983). In Nederland 

kwam ze tot de zestiger j aren verspreid voor in 

voornamelijk het westen van het land (fig. 3), 

maar nadien werd ze alleen nog vermeld van 

twee vondsten in 1962 op Walcheren (Auke¬ 

ma, 1989). 

Physatocheila dumetorum en P. confinis 

Horvath worden door Golub (1976) als twee 

goede soorten opgevat, maar Péricart (1983) 

behandelt ze als één soort (.Physatocheila du¬ 

metorum sensu lato) met twee fenotypes. 

Beide fenotypes en overgangen zijn vertegen¬ 

woordigd in collecties van Nederlands materi¬ 

aal, maar verreweg de meeste in Nederland 

verzamelde dieren met inbegrip van het mate¬ 

riaal van Oosthuizen en Acquoy behoren tot P 

confinis. Péricart & Golub (1996) vermelden 

P. dumetorum en P. confinis als aparte soor¬ 

ten, die beide in Nederland voorkomen. 

Zolang er geen duidelijkheid is over de status 

van beide fenotypen, geven wij er de voorkeur 

aan om van slechts één soort uit te gaan. 

Mlridae 

Tytthus pubescens (Knight) 

Tytthus pubescens (= T. geminus (Flor)) was 

uit Nederland slechts bekend van de vondst 

van één enkel vrouwtje in Wij ster, Drenthe in 

1975 (Aukema, 1989). Tussen 21 juli en 14 

september 1990 werd zij door de eerste en der¬ 

de auteur samen met de verwante T. pygmaeus 

(Zetterstedt) in groot aantal verzameld in het 

Jagersveld te Zaandam tussen pollen pitrus 

(Juneus effusus L.) in een vochtig eutroof 

grasland. 

Tytthus pubescens leeft in vochtige bioto¬ 

pen aan de voet van russen (Juncus sp.) en 

zeggen (Carex sp.), vermoedelijk van eieren 

en larven van delphaciden. Ze overwintert 

naar alle waarschijnlijkheid als ei en adulten 

komen voor van eind juni tot in oktober 

(Kirby, 1992). Van beide geslachten komen 

kort- en langvleugelige dieren voor. 

Tytthus pubescens komt voor in Noord- 

Amerika (Alaska, Canada, Colorado), Noord - 

Europa en Noord Sibérie. In Europa is ze 

bekend uit Zuid-Engeland, Nederland, Lu¬ 

xemburg, Noord-Duitsland, Denemarken, 

Zweden, Finland, Estland, Noord Rusland en 

Tsjechië als meest zuidelijke vindplaats (Cou 

lianos & Ossiannilsson, 1976; Keichling & 

Gerend, 1994; Stehhk, 1977; Wagner, 1952). 

Tytthus pubescens en T. pygmaeus waren nog 

niet eerder in Noord Holland aangetroffen. 

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus) 

Tot en met de vijftiger jaren kwam Strongy¬ 

locoris leucocephalus verspreid in Nederland 

voor, maar de laatste vondst dateerde van 

1956 (Aukema, 1989). Op 22 mei 1993 sleep¬ 

te K. den Bieman twee mannetjes en één 

vrouwtje op een heideterrein met veel opslag 

van bomen en struiken te Beegden, Limburg. 

Strongylocoris leucocephalus leeft in droge 

graslanden op klokjes (Campanula sp.) en an¬ 

dere Campanulaceae en overwintert als ei 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner & We¬ 

ber, 1964). De larven komen begin mei uit en 

de adulten verschijnen vanaf eind mei. 
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Het is een Eurosiberische soort, die van 

Noord-Scandinavië tot in het Middellandse- 

Zeegebied voorkomt (Wagner, 1952) en die 

naar het zuiden toe talrijker wordt. 

Brachynotocoris puncticornis (Linnaeus) 

Waarnemingen. GL: Acquoy, 4.viii.l995, JHW, 1$ van 

gewone es (Fraxinus excelsior L.) geklopt (ZMA); 

Gellicum, 4.viii. 1995, JHW, 1 9 van gewone es geklopt 

(ZMA); Lienden, 9.viii. 1996, H. Stigter, 63 op licht; 

Rhenoy, 2-16.viii.1995, JHW, 33, 23 9 van gewone es 
geklopt (JHW, ZMA); Wageningen, Oranje Nassau’s 

Oord, 27.vii-3.viii. 1995 (303, 19) en 10.viii.1996 (23), 

BA, op licht; Wezep, 26.vii-17.viii.1995 ( 12c?) en 24.vi- 

ii.1996 (19), K. J. Huisman, op licht. UT: Allemans- 

kamp, 7.viii.l992, H. Siepel et al., 1 3 in malaiseval. ZH: 

Ouddorp, 29.vii-31.vii.1995, K. J. Huisman, 2? op licht. 

Deze recent voor het eerst in Nederland waar¬ 

genomen miride (Aukema, 1990, 1993a) 

wordt van steeds meer vindplaatsen gemeld 

(fig. 4). Opvallend is dat veel nieuwe vondsten 

betrekking hebben op vliegend gevangen 

exemplaren. Het is dan ook te verwachten dat 

de soort zich nog verder uit zal breiden. 

Leefwijze en verspreiding worden behan¬ 

deld door Aukema (1990). Nieuw voor 

Utrecht en Zuid-Holland. 

Orthotylus fuscescens (Kirschbaum) 

Orthotylus fuscescens was in Nederland tot 

dusverre waargenomen in Overijssel (Buurse 

en Diepenveen), Gelderland (Hoge Veluwe, 

Schaarsbergen) en Midden-Limburg (Lomm) 

(Aukema, 1991). Op 24 juni 1994 ving K. J. 

Huisman één mannetje op licht te Wezep, dat 

zich bevindt in de collectie van de eerste auteur. 

Orthotylus fuscescens leeft op grove den 

(Pinus sylvestris L.), mogelijk ook op andere 

soorten dennen, en op sparren (Picea sp.) 

(Wagner, 1952; Reichling, 1985; Kirby, 

1992). Ze overwintert als ei en er is één gene¬ 

ratie per jaar. Volwassen dieren worden van 

juni tot in augustus waargenomen (Wagner, 

1952). 

Het verspreidingsgebied omvat een groot 

deel van Europa, waar ze vooral voor zou ko¬ 

men in bergachtige streken (Wagner, 1952). 

Fig. 4. Verspreiding van Brachynotocoris puncticornis in 

Nederland. 

Uit het ons omringende gebied zijn weliswaar 

weinig waarnemingen bekend, maar de soort 

is gemeld uit België, Luxemburg en het aan¬ 

grenzende deel van Duitsland (Emsland en 

Nordrhein-Westfalen (Wagner, 1952; Wagner 

& Weber, 1967; Kott & Hoffmann, 1992; 

Reichling & Gerend, 1994). 

Polymerus vulneratus (Panzer) 

Waarnemingen. NH: Sloterdijk, 7.vi.l993 (69) en 

27.vi.1995 (3 9), JHW, van een witte walstro (Galium 

sp.); Zaandam, 6.vi.l993 (23) en 5.vi.l995 (23), JHW, 

van gewoon duizendblad (Achillea millefolium L.); 

Zandvoort, lO.vii. 1993, BA, 43 en 29 van geel walstro 

(Galium verum L.) langs het Visserspad. ZH: Ouddorp, 5- 

7.viii.l994, K. J. Huisman, 13 op licht. 

Tot het eind van de vijftiger jaren kwam 

Polymerus vulneratus verspreid voor in de 

Noord- en Zuidhollandse duinen en op de 

Waddeneilanden (fig. 5). Sindsdien werd zij 

nog slechts éénmaal gemeld van een licht- 

vangst te Heemskerk (Aukema, 1989). De 

vondsten in Sloterdijk en Zaandam zijn de eer¬ 

ste buiten het duingebied. 

Polymerus vulneratus leeft op verschillen- 
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Fig. 5. Verspreiding van Polymerus vulneratus in 

Nederland. 

de soorten kruiden, onder andere walstro, 

vlieszaad (Cohspermum sp.) en loogkruid 

(Salsola sp.). Er is één generatie per jaar en de 

eieren overwinteren. Adulten zijn van juni tot 

in oktober aanwezig (Wagner, 1952). 

Ze komt verspreid over heel Europa voor 

en is ook bekend uit Klein-Azië en Siberië 

(Wagner, 1952). In Engeland was het voorko¬ 

men van Polymerus vulneratus beperkt tot de 

duinen langs de kust van Norfolk, maar ze is 

sinds 1954 niet meer waargenomen (Kirby, 

1992). Stichel (1956-1958) meldt P. vulnera¬ 

tus niet uit België (er bestaat geen recent over¬ 

zicht van de Belgische miriden) en in Luxem¬ 

burg staat ze te boek als zeer zeldzaam 

(Reichling & Gerend, 1994). De soort ont¬ 

breekt in Nordrhein-Westfalen (Kott & 

Hoffmann, 1992) en in Noordwest-Duitsland 

komt ze voor in Südoldenburg en verder oost¬ 

waarts (Wagner & Weber, 1967). Er zijn ver¬ 

schillende kleurvariëteiten beschreven. 

Miridius quadrivirgatus (A. Costa) 

Deze miride was uit Nederland alleen bekend 

van een drietal vondsten in Zeeland. Op 13 ju¬ 

li 1993 werd zij echter door de eerste auteur in 

aantal (drie mannetjes en zes vrouwtjes) ver¬ 

zameld aan de voet van glanshaver (Arrhena- 

therum elatius (L.) J. & C. Presl) in het Pop- 

pelmondedal te Maastricht. Voor details over 

leefwijze en verspreiding wordt verwezen 

naar Aukema (1993b). Miridius quadrivirga¬ 

tus is inmiddels ook bekend uit Nordrhein- 

Westfalen (Kott & Hoffmann, 1992). Nieuw 

voor Limburg. 

Anthocoridae 

Brachysteles parvicornis (A. Costa) 

Waarnemingen. GL: Kootwijk, Kootwijkerzand, 

ll.vi.1994, J. Cuppen, 2$. NH: Texel, Oudeschild, 

Ceres, 11 .vii. 1996, BA & DJH, 7? en 2 larven in voor¬ 

malig buitendijks gebied. ZL: Biervliet, Kleine 

Braakman, Noorderbossen, 13.ix. 1992, H. T. Edzes, 12 

geklopt van dode bomen in moerasje. 

Brachysteles parvicornis werd na de vijftiger 

jaren slechts tweemaal in Nederland waarge¬ 

nomen (Aukema, 1992). Opmerkelijk is het 

grote verschil tussen de habitats, waarin de 

soort werd aangetroffen. Op Texel betrof het 

een droge, zandige schelpenbank met dichte 

begroeiing van zandzegge (Carex arenaria L.) 

en op het Kootwijkerzand werd B. parvicornis 

verzameld op jeneverbes (Juniperus commu¬ 

nis L.). Van Texel was B. parvicornis al be¬ 

kend van de vondst in september 1946 van een 

mannetje bij De Koog uit gemaaid gras langs 

een vochtige greppel (Reclaire, 1951). 

Voor details over de leefwijze wordt ver¬ 

wezen naar Aukema (1992) en voor de ver¬ 

spreiding naar Péricart (1996). Als aanvulling 

kan nog vermeld worden dat Brachysteles 

parvicornis in Luxemburg zeer zeldzaam is 

(Reichling en Gerend, 1994) en dat zij niet 

vermeld wordt uit Nordrhein-Westfalen (Kott 

& Hoffmann, 1992). 

Reduviidae 

Rhynocoris annulatus (Linnaeus) 

Rhynocoris annulatus was uit Nederland be¬ 

kend van een aantal oude vindplaatsen in 

Noord-Brabant en Limburg, alsmede van re¬ 

cente vondsten op twee plaatsen in Drenthe 
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(Aukema, 1992) en één op het Buurser Zand 

(Aukema, 1991). De laatste jaren zijn daar re¬ 

latief veel vondsten bij gekomen in het zuid¬ 

oosten en oosten van ons land (fig. 6). 

Rhynocoris annulatus leeft van insecten en 

komt volgens Wagner (1966) voor langs bos¬ 

randen en op kaalslagen en weiden, waar ze 

vooral te vinden zou zijn op lage planten (voor¬ 

al schermbloemigen) en op de bodem. Vol¬ 

wassen dieren zouden overwinteren en larven 

zouden te vinden zijn in de maanden juni en ju¬ 

li (Wagner, 1966). Putshkov (1987) toont ech¬ 

ter aan dat R. annulatus in de regel in het vierde 

of vijfde larvale stadium overwintert en dat de 

volwassen dieren aanwezig zijn vanaf midden 

april tot in juni. Alleen in het uiterste noorden 

en zuiden van het areaal komt overwintering 

van volwassen dieren voor als gevolg van re¬ 

spectievelijk extreem trage en snelle ontwikke¬ 

ling van de larven onder plaatselijke omstan¬ 

digheden. In Nederland verschijnen de 

volwassen dieren eind april en werden de laat¬ 

ste waargenomen in de laatste week van juli, 

waarbij echter 90% van alle adulten in de 

maand mei en de eerste decade van juni werd 

verzameld. Larven werden eind april en van 

eind juli tot eind september aangetroffen. 

De soort heeft een Eurosiberische versprei¬ 

ding en ze komt voor tot in Kazachstan en 

Oost-Siberië (Putshkov & Putshkov, 1996). In 

België komt ze evenals in Nederland hoofdza¬ 

kelijk in het oostelijk deel voor en is ze meer 

naar het zuiden toe algemener (Bosmans, 

1979). In Luxemburg staat de soort echter te 

boek als zeer zeldzaam (Reichling & Gerend, 

1994) en in het aangrenzende deel van 

Duitsland werd ze in Nordrhein-Westfalen na 

1945 niet meer waargenomen (Kott & 

Hoffmann, 1992). Wagner & Weber (1967) 

vermelden R. annulatus uit het Emsland en 

Südoldenburg, maar recente gegevens ontbre¬ 

ken. In Groot-Brittannië komt ze niet voor 

(Putshkov & Putshkov, 1996). 

Lygaeidae 

Nysius cymoides (Spinola) 

Waarnemingen. NH: Vogelenzang, l.xi.1983, 2d, B. van 

Aartsen (ZMA). GL: Oldebroek, Hattemerbroek, talud 

Fig. 6. Verspreiding van Rhynocoris annulatus in Neder¬ 

land. 

A50 in aanbouw, ló.vi. 1977, ld. Ede, Hoekelum, rude¬ 

raal terrein, 17.x. 1994 (ld) en 11.x. 1995 (2d), BA. LB: 

Eijsden, 6.x. 1995, 1 d, K. Alders (ZMA). 

Nysius cymoides is een bodemdier, dat leeft op 

zonnige droge plaatsen (Wagner, 1966) onder 

en op kruiden en lage struiken (Stichel, 1957- 

1962). Over de levenswijze is verder weinig 

bekend. Mogelijk overwintert zij als ei. 

Nysius cymoides is een mediterrane soort, die 

in Nederland de noordwestgrens van haar areaal 

bereikt. Uit België is ze niet vermeld (Bosmans, 

1978), ze is zeer zeldzaam in Luxemburg 

(Reichling & Gerend, 1994: één recente vind¬ 

plaats) en in het aangrenzende deel van 

Duitsland werd ze in Nordrhein-Westfalen in de 

omgeving van Leverkusen op licht gevangen 

(Günther, 1989). Ze is niet bekend uit Groot- 

Brittannië en Noordwest-Duitsland (Southwood 

& Leston, 1964; Wagner & Weber, 1967). 

Het vermoeden bestaat dat ze door de grote 

gelijkenis met de zeer algemene Nysius ericae 

(Schilling) gemakkelijk over het hoofd gezien 

wordt. Nieuw voor Nederland. 

Metopoplax ditomoides (A. Costa) 

Metopoplax ditomoides was uit Nederland 
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Fig. 7. Verspreiding van Metopoplax ditomoides in Ne¬ 

derland. 

slechts bekend van de vondst van één manne¬ 

tje in 1948 te Gronsveld (Aukema, 1989). In 

1994 werd zij door de eerste auteur herontdekt 

op een braakliggende akker te Herkenbosch en 

sindsdien werd de soort in korte tijd op een 

aantal ver uit elkaar gelegen vindplaatsen aan¬ 

getroffen (fig. 7) en veroorzaakt zij inciden¬ 

teel zelfs overlast door massaal in woningen te 

overwinteren. De Afdeling Bestrijding Dier- 

plagen te Wageningen ontving in 1996 voor 

het eerst monsters van deze soort, afkomstig 

van zolders van woningen te Amersfoort, 

Deurne, Helmond, Nuenen en Voorschoten. 

Metopoplax ditomoides leeft op en onder 

verschillende soorten kamille (.Matricaria 

sp.), schubkamille (Anthémis sp.) en reukloze 

kamille (Tripleurospermum maritimum (L.) 

Koch). Ze overwintert als volwassen dier op 

beschutte plaatsen, vaak in aantal bij elkaar. 

Larven komen voor in juni en juli (Wagner, 

1966). Ze is overal te vinden waar haar waard¬ 

planten in aantal voorkomen: op al dan niet 

braakliggende akkers, op bouwterreinen en 

overhoekjes, en in wegbermen. 

De soort komt voor in Midden Europa en in 

het westelijk deel van het Middellandse- 

Zeegebied. In Groot-Brittannië komt ze alge¬ 

meen voor op de Kanaaleilanden, maar uit 

Engeland zelf zijn slechts twee vondsten be¬ 

kend, waaronder één recente in Oxfordshire in 

1992 (Judd, 1996). Bosmans (1978) vermeldt 

Metopoplax ditomoides niet uit België, maar 

de tweede auteur ving op 20 augustus 1994 

een vrouwtje langs de Maas nabij Maastricht. 

In Luxemburg werd ze in 1991 voor het eerst 

waargenomen (Keichling, 1994), maar uit het 

aangrenzende deel van Duitsland werd ze niet 

vermeld (Wagner & Weber, 1967; Kott & 

Hoffmann, 1992). In september 1995 ontving 

de eerste auteur echter een groot aantal dieren, 

die door P. Kott in de omgeving van Keulen 

waren verzameld. Nieuw voor de Wadden¬ 

eilanden, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gel¬ 

derland, Utrecht, Zuid- Holland. Noord-Hol¬ 

land en Noord-Brabant. 

Drymus latus Douglas & Scott 

Drymus latus was uit Nederland slechts be¬ 

kend van een vijftal vindplaatsen in Zuid 

Limburg (Aukema, 1989: Bemelen, Colmont, 

Eijs, Maastricht en Wijlre), maar alleen de 

vondst in Colmont is van enigszins recente da¬ 

tum (1963). Tijdens een In 1988 door H. Turin 

et al. uitgevoerde bemonstering van de Zuid- 

limburgse kalkgraslanden bleek ze daar nog 

steeds voor te komen: op 23 augustus werd 

een vrouwtje gevangen in een vangpot op de 

Vrakelberg en op 26 september een mannetje 

op dezelfde manier op de Kunderberg. 

Volgens Wagner (1966) is deze soort zeer 

zeldzaam en is er weinig bekend over de leef¬ 

wijze. Drymus latus komt onder mos voor en 

overwintert als volwassen dier. Er zou zich 

één generatie per jaar ontwikkelen (Wagner, 

1966). Vermoedelijk leeft zij evenals verwan¬ 

te soorten van plantenzaden en is het voorko¬ 

men niet beperkt tot kalkhoudende bodems 

(Kirby, 1992). 

Drymus latus is bekend uit Midden Europa 

en van de Kaukasus, maar de meeste vondsten 

zouden uit de oostelijke Alpen stammen. Ze 

komt voor op verschillende plaatsen in Zuid 

Engeland (Kirby, 1992) en uit België zijn twee 

vondsten bekend, één van de St. Pietersberg 

en de andere van Dinant (Bosmans, 1978). In 
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Luxemburg is D. latus zeer zeldzaam (Reich- 
ling & Gerend, 1994) en ze is niet bekend uit 
Noordwest-Duitsland (Wagner & Weber, 
1967) en Nordrhein-Westfalen (Kott & Hoff¬ 
mann, 1992). 

Lamproplax picea (Flor) 

Van de in Nederland nog weinig waargeno¬ 
men Lamproplax picea werden tijdens de in 
1992 door IBN-DLO uitgevoerde laagveenin- 
ventarisatie tussen 15 augustus en 9 september 
één mannetje en twee vrouwtjes gevangen in 
vangpotten in de Weerribben in drie verschil¬ 
lende biotopen: berkenbroekbos, blauwgras- 
land en veenmosrietland. De dieren bevinden 
zich in de collectie van de eerste auteur. 

Voor details over leefwijze en verspreiding 
wordt verwezen naar Aukema & Alderwei- 
reldt (1989). 

Blijkens recente overzichten is Lamproplax 
picea nog niet aangetroffen in Nordrhein- 
Westfalen en Luxemburg (Kott & Hoffmann, 
1992; Reichling & Gerend, 1994). Nieuw voor 
Overijssel. 

Scolopostethus pilosus (Reuter) 

Scolopostethus pilosus was uit Nederland 
slechts bekend van twee oudere vondsten uit 
Varsseveld en Winterswijk en één meer recen¬ 
te vangst in 1978 in de Weerribben (Aukema, 
1989). Onlangs bleek echter dat Th. Heijer- 
man haar op 19 mei 1985 in aantal (een man¬ 
netje en zeven vrouwtjes) ving in vangpotten 
in het Vragenderveen nabij Lichtenvoorde 
(Gelderland). Dit materiaal bevindt zich in de 
collectie van de eerste auteur. 

Scolopostethus pilosus is een bodembewo- 
nende soort van vochtige biotopen, die als vol¬ 
wassen dier overwintert. Larven zijn aange¬ 
troffen van juni tot in september (Wagner, 
1966). 

De soort heeft een Eurosiberische versprei¬ 
ding en komt voor tot in het noorden van 
Finland. Uit België is slechts een oude, onbe¬ 
vestigde vondst uit de vorige eeuw bekend 
(Bosmans, 1978) en ze is niet bekend uit 
Luxemburg (Reichling & Gerend, 1994). Uit 

het aangrenzende deel van Duitsland werd ze 
vermeld voor Hannover en Großbremen 
(Wagner & Weber, 1967) en werd ze niet aan¬ 
getroffen in Nordrhein-Westfalen (Kott & 
Hoffmann, 1992). Scolopostethus pilosus 
komt niet voor in Engeland (Southwood & 
Leston, 1964). 

Pachybrachius luridus Hahn 

Waarnemingen. OV: De Weerribben, 12.v-22.ix.1992, H. 

Siepel et al., 28 c3, 26$, 2L5, in kegel- en malaisevallen 

en in vangpotten; De Wieden, 25.v. 1995, B. van Aartsen, 

1(3 (ZMA). UT: Abcoude, Botshol; Westbroek, 

Westbroekse Zodden, 4.v-21.ix.l992, H. Siepel et al., 

68c3, 79$ in kegel- en malaisevallen en in vangpotten. 

ZH: Nieuwkoopse Plassen, 10-17.ix.1992, H. Siepel et 

al., 1 c3 in kegel val. 

Pachybrachius luridus was in Nederland 
slechts van een zeer beperkt aantal vindplaat¬ 
sen bekend (fig. 8) en sinds het begin van de 
vijftiger jaren werd zij slecht éénmaal waarge¬ 
nomen (Aukema, 1989). Tijdens de laagvee- 
ninventarisatie van IBN-DLO bleek zij echter 
in een aantal biotopen zeker niet zeldzaam te 
zijn: in totaal werden 211 exemplaren verza¬ 
meld op tien verschillende vangplaatsen, 
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Fig. 9. Fenologie van Pachybrachius luridus in Nederland 

(aantal dieren per decade). 

waarvan zes in trilveen, twee in veenmosriet¬ 

land, één in veenheide en één in jong rietland. 

Verreweg de meeste dieren (174 exemplaren) 

werden verzameld in kegelvallen (“emergence 

traps”). 

Pachybrachius luridus is een soort van 

vochtige weiden en moerassige gronden. De 

volwassen dieren overwinteren op drogere 

plaatsen en worden in mei weer actief. De vol¬ 

wassen dieren van de nieuwe generatie ver¬ 

schijnen in augustus (Wagner, 1966). Dit 

komt goed overeen met onze waarnemingen 

(fig. 9): de eerste vangsten werden begin mei 

gedaan en de laatste dieren werden in de twee¬ 

de decade van september waargenomen, waar¬ 

bij er duidelijk sprake was van twee pieken in 

de waarnemingen, respectievelijk begin mei 

(overwinterde dieren) en begin september 

(dieren van de nieuwe generatie). Tussen eind 

mei en begin september werden in totaal 

slechts 29 dieren gevangen. Er werden slechts 

drie larven gevangen, alle tussen eind juli en 

midden augustus en in het vijfde larvale sta¬ 

dium. 

Pachybrachius luridus is een Europese 

soort, die niet ten zuiden van de Alpen voor¬ 

komt en die in Noord-Duitsland in veenmoe¬ 

rassen voorkomt (Wagner, 1966). In België is 

de soort slechts bekend van twee vindplaatsen 

en werd ze na 1949 niet meer verzameld 

(Bosmans, 1978). Ze komt niet voor in 

Luxemburg (Reichling & Gerend, 1994) en in 

Nordrhein-Westfalen werd ze recent alleen 

vermeld uit Keulen (Hoffmann, 1992). Het 

weinig toegankelijke leefgebied van P. luridus 

is er waarschijnlijk de oorzaak van dat deze 

soort niet vaker wordt waargenomen. 

Aellopus atratus (Goeze) 

In Nederland werd Aellopus atratus uitslui¬ 

tend in Zuid-Limburg aangetroffen: voor 1960 

een aantal malen in Bemelen en Schin op Geul 

en na 1960 éénmaal in Bemelen en éénmaal in 

Valkenburg (Aukema, 1989). De tweede au¬ 

teur ving op 28 augustus 1994 een mannetje 

op de St. Pietersberg onder een wortelrozet 

van een ruwbladige. 

Aellopus atratus is een bodemdier, dat 

hoofdzakelijk wordt aangetroffen onder de 

bladrozetten van ruwbladigen als ossentong 

(.Anchusa sp.) en slangekruid (Echium vulgare 

L.). De volwassen dieren overwinteren (Wag¬ 

ner, 1966). 

Het is een mediterrane soort, die voorkomt 

tot in Normandie, België, Nederland (Zuid- 

Limburg), Duitsland en het Zuiden van Polen 

(Wagner, 1966). Bij onze zuiderburen komt ze 

vooral voor in Hoog-België (Bosmans, 1978: 

één recente vondst in Eupen-Fringshaus) en in 

Luxemburg staat ze te boek als tamelijk zeld¬ 

zaam (Reichling & Gerend, 1994). Uit het 

aangrenzende deel van Noordwest-Duitsland 

en uit Nordrhein-Westfalen werd ze niet ge¬ 

meld (Wagner & Weber, 1967; Kott & 

Hoffmann, 1992). 

Peritrechus angusticollis (R. Sahlberg) 

Waarnemingen. DR: Ruinen, Kraloërheide, 19.V.1976, P. 

J. den Boer et al., ld (BA); Spier, Kibbelhoek, 18.vi. 1991 

(ld) en 3.x.1991 (1 $), S. van Essen et al. (BA); Ruinen, 

Nuil, Moddergat, l.viii.1991, ld, S. van Essen et al. 

(BA); Ruinen, Dwingelderveld, 11 .vii.1991, 1 larve (4e 

stadium), S. van Essen et al. (BA); Dwingeloo, 

Drostenveen, 11.vii.1991, ld, S. van Essen et al. (BA). 

NB: Strabrechtse Heide, ó.vii. 1989 (1$) en 2-16.vi- 
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Fig. 10. Verspreiding van Peritrechus angusticollis in 

Nederland. 

ii. 1989 (ld), H. Siepel et al. (BA); Heeze, Strabrechtse 

Heide, Waschven, 13-20.vi.1991, DJH, ld1 in vangpot; 

Mierlo, Strabrechtse Heide, Beuven, 29.viii.1991 (ld), 

16.ix.1992 (2d, 49) en 8.x. 1996 (ld, 19), DJH, onder 

pijpestrootje (Molinia caerulea (L.) Moench.). 

Van Peritrechus angusticollis waren er uit 
Nederland slechts twee waarnemingen uit 
Limburg (Aukema, 1989: Belfeld en Schin- 
veld) en één uit Drenthe (Aukema et ah, 1993: 
Mantingerzand) bekend. 

Peritrechus angusticollis is een bodemdier 
dat volgens de literatuur in de strooisellaag 
onder struikhei (Calluna vulgaris (L.) Huil) in 
veengebieden leeft (Rieger, 1989). De Neder¬ 
landse vondsten stammen uit vochtige, ver¬ 
graste heidegebieden, waar zij leeft in het 
strooisel aan de voet van pollen pitrus en pij¬ 
pestrootje. De volwassen dieren overwinteren 
(Wagner, 1966). 

Het is een soort met een in hoofdzaak 
Noord-Europese verspreiding, die naar het 
zuiden toe minder voorkomt. Peritrechus an¬ 
gusticollis is bekend uit Finland, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Groot-Brittannië, 
Nederland (fig. 10), Duitsland, Frankrijk, Sar¬ 
dinië, Joegoslavië, Tsjechië, West- en Zuid- 
Rusland en Siberië (Stichel, 1957-1962; Cou - 

lianos & Ossiannilsson, 1976). Uit België en 
Luxemburg werd P. angusticollis niet vermeld 
(Bosmans, 1978; Reichling & Gerend, 1994) 
en ook uit Nordrhein-Westfalen zijn geen 
waarnemingen bekend (Kott & Hoffmann, 
1992). In Noordwest-Duitsland komt zij voor 
in Südoldenburg (Wagner & Weber, 1967). In 
Nederland lijkt zij dankzij de toegenomen ver¬ 
gras sing van vochtige heideterreinen haar are¬ 
aal uit te breiden en in aantal toe te nemen. 

Raglius vulgaris (Schilling) 

Waarnemingen. ZH: Delft, 24.x. 1996, ABDW, 3d dood 

in woning aangetroffen; Rotterdam, 21.x. 1996, ABDW, 

1 9 aan boord van binnenvaartschip, collectie PD. NB: 

Knegsel, 18.iii.1987 en 14.iv.1987, in huis, uit openhaard- 

hout, ABDW, collectie PD. LB: Sevenum, 11 en 

15.x.1996 (BA, PD), ABDW en 18.X.1996, BA en H. 

Stigter, in groot aantal in en om een woning in het buiten¬ 

gebied. 

Raglius vulgaris (fig. 11) is een bodemdier, 
dat vooral van zaden leeft. De soort overwin¬ 
tert als volwassen dier, vaak in aantal bijeen 
onder boomschors en onder stenen en gezien 
de Nederlandse waarnemingen ook in huis. De 
overwinterde dieren worden in het voorjaar 

Fig. 11. Raglius vulgaris (foto A. van Frankenhuyzen). 
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weer actief en paren dan. De eieren worden tot 

in juni afgezet en larven worden in de maan¬ 

den juli en augustus aangetroffen. De adulten 

van de nieuwe generatie verschijnen vanaf au¬ 

gustus (Wagner, 1966). Het zijn snelle lopers, 

die ook goed kunnen vliegen. 

Raglius vulgaris komt voor in Midden- en 

Zuid-Europa, het Middellandse-Zeegebied en 

Klein-Azië tot in Turkestan. In Duitsland komt 

ze verspreid voor, maar in het noorden is ze 

veel zeldzamer dan in het zuiden (Wagner, 

1966). Uit Noordwest-Duitsland is R. vulgaris 

bekend van vondsten in Großbremen en Groß¬ 

hamburg (Wagner & Weber, 1967) en uit 

Nordrhein-Westfalen wordt slechts een vondst 

van voor de eeuwwisseling gemeld (Kott & 

Hoffmann, 1992). Uit Scandinavië is slechts 

één oude vondst bekend van Smâland in 

Zweden (Coulianos & Ossiannilsson, 1976) en 

in Groot-Brittannië werd ze niet waargenomen 

(Southwood & Leston, 1964). Uit België is 

Raglius vulgaris bekend van in totaal een ze¬ 

stal vondsten van voor 1930 uit de provincies 

Antwerpen (Kalmthout), Henegouwen, Luik 

en Luxemburg (Bosmans, 1978). In 1993 werd 

ze voor het eerst in Luxemburg aangetroffen 

(Reichling, 1994). Nieuw voor Nederland. 

Emblethis denticollis Horvath 

Waarnemingen. OV: Zwolle, 20.vii.1996, BA, 1d op een 

ruderaal bouwterrein. NB: Heeze, 18.vii. 1996, BA & 

DJH, in groot aantal met larven op een ruderaal bouwter¬ 

rein (voormalige mais akker). 

Emblethis denticollis werd recent voor het 

eerst in Nederland waargenomen in Zeeuws- 

Vlaanderen (Aukema, 1996). De soort blijkt 

echter meer verspreid in ons land voor te ko¬ 

men. Voor details over de leefwijze en de ver¬ 

spreiding wordt verwezen naar bovenvermel¬ 

de publicatie. Nieuw voor Overijssel en 

Noord-Brabant. 

Rhopalidae 

Liorhyssus hyalinus (Fabricius) 

Waarnemingen. FR: Schiermonnikoog, afvalstort in de 

duinen langs de Bemardweg, 10.ix.1994, J. Guppen, 

19(BA) en ll.ix.1994, H. T. Edzes, 19 (BA). LB: 

Maastricht, St. Pietersberg, 23.viii.1994, BA, 1 9. 

Liorhyssus hyalinus was uit Nederland slechts 

bekend van één vondst te Nunspeet in 1923 

(Aukema, 1989). Het is een warmteminnende 

soort, die leeft van de zaden van allerlei kruid¬ 

achtige planten, met name composieten. 

Het verspreidingsgebied van Liorhyssus 

hyalinus omvat alle warme streken van de we¬ 

reld met inbegrip van Midden-Europa (Wag¬ 

ner, 1966). In Zuid-Europa en in het Middel¬ 

landse-Zeegebied is het een algemene soort, 

die naar het noorden toe echter steeds minder 

voorkomt en in Noord-Europa en Groot-Brit¬ 

tannië ontbreekt (Southwood & Leston, 1964; 

Coulianos & Ossiannilsson, 1976). Bosmans 

(1977) geeft voor België slechts één oude 

vondst in de provincie Brabant en Reichling & 

Gerend (1994) vermelden haar niet voor 

Luxemburg. Tot dusverre werd ze ook niet 

waargenomen in Nordrhein-Westfalen (Kott 

& Hoffmann, 1992), in Noordwest-Duitsland 

(Wagner & Weber, 1967) en op de Duitse 

Waddeneilanden (Bröring, 1991). Nieuw voor 

de Waddeneilanden, Friesland en Limburg. 

Rhopalus subrufus (Gmelin) 

Waarnemingen. GL: Wageningen, Onderlangs, 

13.vi.1996, JHW, 19 van ooievaarsbek (Geranium sp.); 

Heveadorp, 16.vi.1996 (2d, 1 9) en 7.VÜ.1996 (ld) van 
ooievaarsbek, BA; Wezep, 1 .ix. 1996, K. J. Huisman, ld 

op marjolein (Origanum sp.) (BA). NH: Zandvoort, 

Duinpieperpad, 31.viii.1996, DJH, 19; NB: Baarle- 

Nassau, 26.vii.1996, K. den Bieman, ld; Geldrop, 

’t Hout, 18.vii.1996, DJH, 2d, 19; Veldhoven, 

Scherpenering, 20.vi.1996, BA, 1 d op ooievaarsbek. ZL: 

Oranjezon, 4.vi.l996, K. J. Huisman, 19 (BA). LB: 

Bunde, 15.V.1996, K. Alders, 1 9 (ZMA). 

Van Rhopalus subrufus waren recent alleen 

vondsten uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- 

Limburg bekend (Aukema, 1992). In 1996 

werd ze echter op drie verschillende plaatsen 

in Gelderland, twee in Noord-Brabant, één in 

Noord-Holland en op Walcheren aangetrof¬ 

fen. Kennelijk breidt deze soort haar areaal in 

noordelijke richting uit (fig. 12). 

Voor details over leefwijze en verspreiding 

wordt verwezen naar Aukema (1992). Nieuw 

voor Noord-Brabant. 
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Fig. 12. Verspreiding van Rhopalus subrufus in Neder¬ 

land. 

Rhopalus tigrinus Schilling 

Rhopalus tigrinus werd in 1992 voor het eerst 

in Nederland waargenomen (Aukema, 1993c). 

In 1996 bleek zij op een groot aantal plaatsen 

voor te komen (fig. 13), zelfs op de Wadden¬ 

eilanden Texel, Terschelling en Schiermon¬ 

nikoog. Ze werd steeds aangetroffen op rude¬ 

rale plaatsen met lage vegetatie, zoals 

verwaarloosde akkers, overhoekjes en bouw¬ 

terreinen. Voor gegevens over de leefwijze en 

verspreiding wordt verwezen naar Aukema 

(1993c). Reichling & Gerend (1994) vermel¬ 

den de soort als zeldzaam voor Luxemburg en 

in Nordrhein-Westfalen werd zij niet waarge¬ 

nomen (Kott & Hoffmann, 1992). Rhopalus 

tigrinus was al bekend van het Duitse wadden¬ 

eiland Borkum (Bröring, 1991). Nieuw voor 

de Waddeneilanden, Friesland, Groningen, 

Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 

Stictopleurus abutilon (Rossi) 

Waarnemingen. FR: Terschelling, Hoorn, 2.vi.l996, BA, 

ld; GR: Sellingen, 16.ix.1996, K. Alders, 1$ (ZMA); 

DR: Oranjedorp, 23.vi.1996, BA, ld; NH: Texel, De 

Hooge Berg, 14.vii. 1996, BA, ld; Texel, Den Hoorn, 

14.vii.1996, BA, 1 larve (5e stadium). 

Fig. 13. Verspreiding van Rhopalus tigrinus in Nederland. 

Stictopleurus abutilon was niet bekend uit het 

noordelijk deel van ons land (Aukema, 1992). 

In 1996 werd zij voor het eerst aangetroffen op 

de Waddeneilanden (Texel en Terschelling) 

en in Groningen en Drenthe (fig. 14), zodat 

het bekende areaal van deze soort inmiddels 

bijna ons gehele land beslaat. Het is een soort 

die vooral is aan te treffen op ruderale plaatsen 

op verschillende composieten, zoals gewoon 

duizendblad en boerenwormkruid (Tanacetum 

vulgare L.). 

Voor gegevens over leefwijze en versprei¬ 

ding wordt verwezen naar Aukema (1992). 

Stictopleurus abutilon werd tot dusverre niet 

vermeld van de Duitse waddeneilanden (Brö¬ 

ring, 1991). Nieuw voor de Waddeneilanden, 

Friesland, Groningen, Drenthe en Noord- 

Holland. 

Scutelleridae 

Eurygaster testudinaria (Geoffroy) 

Eurygaster testudinaria is bekend van een 

aantal verspreid liggende vindplaatsen in het 

midden en zuiden van ons land (fig. 15), maar 

sinds de vijftiger jaren werd zij slechts vier¬ 

maal waargenomen in Midden- en Zuid- 
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Fig. 14. Verspreiding van Stictopleurus abutilon in Ne¬ 

derland. 

Limburg. Tijdens de laagveeninventarisatie 

van IBN-DLO in 1992 werden in een blauw- 

grasland in de Wieden vier exemplaren gevan¬ 

gen: tussen 26 juni en 3 juli een vijfde stadium 

larve en in de periode van 26 juli tot 18 sep¬ 

tember 1992 twee mannetjes en een vrouwtje. 

In hetzelfde gebied werd bovendien op 16 mei 

1995 een vrouwtje verzameld door B. van 

Aartsen (collectie ZMA). 

Eurygaster testudinaria leeft in vochtige 

biotopen op hoogopgaande grassen, russen 

(.Juncus sp.) en zeggen (Carex sp.) en komt 

ook voor in veengebieden. De volwassen die¬ 

ren overwinteren en er is één generatie per 

jaar. De adulten van de nieuwe generatie ver¬ 

schijnen vanaf eind juli of begin augustus 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

Het verspreidingsgebied omvat naast Mid- 

den-Europa ook delen van West- en Noord- 

Europa (met inbegrip van het zuiden van 

Engeland en Ierland), het aangrenzend deel 

van het Middellandse-Zeegebied en Siberië 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

In België komt Eurygaster testudinaria vooral 

voor in het zuiden (Bosmans, 1975), in 

Luxemburg is het een tamelijk algemene soort 

(Reichling & Gerend, 1994), en in het aan¬ 

Fig. 15. Verspreiding van Eurygaster testudinaria in Ne¬ 

derland. 

grenzende deel van Duitsland komt zij voor in 

Nordrhein-Westfalen (Kott & Hoffmann, 

1992) en het Emsland (Wagner & Weber, 

1967). Nieuw voor Overijssel. 

Pentatomidae 

Eysarcoris aeneus (Scopoli) 

Waarnemingen. DR: Bargerveen, 23.vi.1996, BA, 3d en 

4 $ gesleept van smalbladige weegbree (Plantago lanceo- 

lata L.) in een schrale wegberm; Schoonebekerveld, 

7.ix.l996, Th. Heijerman, 1 $ ; Weiteveen, 7.ix.l996, Th. 

Heijerman, 1 $. 

Eysarcoris aeneus was uit Nederland bekend 

van een groot aantal vindplaatsen in Limburg 

en enkele oude waarnemingen van voor 1930 

(Breda, Mook en Winterswijk). Na 1960 werd 

zij echter uitsluitend aangetroffen in Midden- 

Limburg (fig. 16). 

Eysarcoris aeneus leeft volgens Wagner 

(1966) hoofdzakelijk op bosandoorn (Stachys 

sylvatica L.) en Southwood en Leston (1959) 

geven fraai hertshooi (Hypericum pulchrum 

L.) als mogelijke waardplant. Zowel te Bar¬ 

gerveen als in Midden-Limburg (Vlodrop en 
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Fig. 16. Verspreiding van Eysarcoris aeneus in Neder¬ 

land. 

Herkenbosch) werd ze echter uitsluitend op en 

onder smalbladige weegbree aangetroffen en 

ontbreken de genoemde waardplanten op de 

vindplaatsen. De volwassen dieren overwinte¬ 

ren en er is één generatie per j aar. De nieuwe 

generatie adulten is aanwezig vanaf eind juli 

(Southwood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

Het verspreidingsgebied omvat grote delen 

van Eurosiberië met inbegrip van Zuid-Enge- 

land. Eysarcoris aeneus komt niet voor in 

Scandinavië en Noord-Rusland (Wagner, 

1966) en ontbreekt eveneens in Noord- en 

Noordwest-België, maar ze is in Zuid-België 

en Nordrhein-Westfalen niet zeldzaam (Bos¬ 

mans, 1976; Kott & Hoffmann, 1992). Uit 

Noordwest-Duitsland werd zij vermeld uit 

Südoldenburg (Wagner & Weber, 1967). 

Nieuw voor Drenthe. 

Peribalus vernalis (Wolff) 

Peribalus vernalis (= Holcostethus vernalis) 

was uit Nederland bekend van een aantal vind¬ 

plaatsen in Zuid-Limburg en enkele oudere 

vondsten in de duinen van Zuid-Holland 

(Aukema, 1989) (fig. 17). Op 8 en 11 oktober 

1995 werd door respectievelijk de eerste en de 

Fig. 17. Verspreiding van Peribalus vernalis in Neder¬ 

land. 

derde auteur een immatuur vrouwtje verza¬ 

meld op een ruderaal terrein nabij Hoekelum, 

gemeente Ede. 

Peribalus vernalis wordt vermeld uit droge 

biotopen van kruidachtige gewassen (Wagner, 

1966), maar ook van bomen (Southwood & 

Leston, 1959). Over de leefwijze is verder 

weinig bekend. Volwassen dieren verschijnen 

vanaf augustus en overwinteren. Er is één ge¬ 

neratie per jaar (Southwood & Leston, 1959). 

Peribalus vernalis komt in grote delen van 

het Palaearktisch gebied voor, met inbegrip 

van Zuid-Engeland (Wagner, 1966). Nieuw 

voor Gelderland. 

Carpocoris fuscispinus (Boheman) 

Carpocoris fuscispinus werd in Nederland 

zesmaal waargenomen: tweemaal in Gelder¬ 

land, tweemaal in Noord-Brabant en tweemaal 

in Limburg (Aukema, 1989). De laatste vondst 

dateerde van 1950. Op 28 augustus 1996 werd 

door K. Alders een vrouwtje van deze opval¬ 

lende pentatomide te Eijs gevangen, dat zich 

nu in de collectie van het Zoölogisch Museum 

in Amsterdam bevindt. 

Ze leeft hoofdzakelijk op composieten en 
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treedt soms schadelijk op in granen. De vol¬ 

wassen dieren overwinteren en de nieuwe ge¬ 

neratie verschijnt vanaf juli (Wagner, 1966). 

Carpocoris fuscispinus is een Eurosiberi- 

sche soort, die in Engeland, Noord-Scandina- 

vië en Noord-Rusland ontbreekt en die in het 

Middellandse-Zeegebied vooral in de bergen 

voorkomt (Wagner, 1966). Ook in het aan¬ 

grenzende deel van de ons omringende landen 

is Carpocoris fuscispinus een zeldzame tot 

zeer zeldzame verschijning (Bosmans, 1976; 

Hoffmann, 1992; Kott & Hoffmann, 1992; 

Reichling & Gerend, 1994; Wagner & Weber, 

1967), die echter naar het zuiden toe alge¬ 

mener wordt. 

Discussie 

Verspreidingsgegevens gebaseerd op inciden¬ 

tele waarnemingen of tijdelijke bemonsterin¬ 

gen zijn moeilijk te beoordelen. De vraag of er 

daadwerkelijk sprake is van areaaluitbreiding, 

of dat de desbetreffende soort altijd al ter plek¬ 

ke aanwezig geweest is, maar onopgemerkt is 

gebleven, is in zulke gevallen doorgaans niet 

te beantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn 

mogelijk het voorkomen van Eurygaster te- 

studinaria in De Wieden of dat van Eysarcoris 

aeneus in Zuidoost-Drenthe. 

Moeilijke toegankelijkheid van specifieke 

habitats kan eveneens een rol spelen bij de ma¬ 

te van representativiteit van gegevens met be¬ 

trekking tot het voorkomen van soorten, die 

aan dergelijke habitats gebonden zijn. Voor¬ 

beelden hiervan vormen de soorten die leven 

in trilvenen en veenmosrietland, zoals bijvoor¬ 

beeld Pachybrachius luridus en Lamproplax 

picea. Van veel soorten is bovendien nog rela¬ 

tief weinig bekend over de leefwijze, hetgeen 

onderbemonstering van die soorten kan ver¬ 

oorzaken. 

Ook de gebruikte verzamelmethodieken 

kunnen de representativiteit van versprei¬ 

dingsgegevens sterk beïnvloeden. Vanglam- 

pen, vangpotten, malaisevallen en “emergence 

traps” behoren niet tot de standaarduitrusting 

van de gemiddelde heteropteroloog, die zich 

meestal in hoofdzaak beperkt tot slepen, klop¬ 

pen en handvangsten. De “bijvangsten” van de 

eerder genoemde methoden blijken echter 

vaak opmerkelijke wantsen te bevatten, zoals 

bijvoorbeeld Orthotylus fuscescens op licht en 

Drymus latus, Lamproplax picea en Scolopo- 

stethus pilosus in potvangsten. 

Anders ligt het bij soorten, die plotseling op 

veel plaatsen en vaak in hoge aantallen wor¬ 

den gevangen, zoals Metopoplax ditomoides 

en Rhopalus tigrinus, of bij soorten, die “op¬ 

duiken” op relatief goed bemonsterde plaat¬ 

sen, zoals bijvoorbeeld Stictopleurus abutilon 

op Terschelling. In de meeste van die gevallen 

betreft het bovendien warmteminnende soor¬ 

ten met een in Europa meer zuidelijke ver¬ 

spreiding, die kennelijk profiteren van het ef¬ 

fect van een aantal warmere jaren. 

Naast soorten, die te lijden hebben van ver¬ 

anderingen van hun leefomstandigheden, zijn 

er ook soorten, die profiteren van dezelfde 

veranderingen. De miride Capsus pilifer Re- 

mane leeft monofaag op pijpestrootje en kon 

haar areaal in Nederland vermoedelijk dankzij 

de massale vergrassing van onze heideterrei- 

nen aanzienlijk uitbreiden, en datzelfde geldt 

vermoedelijk ook voor de in hetzelfde biotoop 

voorkomende Peritrechus angusticollis. 

Geconcludeerd kan worden dat het niet 

eenvoudig is om wantsen op grond van hun 

voorkomen en verspreiding te classificeren op 

een manier die recht doet aan de bovenvermel¬ 

de omstandigheden. Ten opzichte van de in 

1994 gepubliceerde classificatie (Aukema, 

1994) zouden op basis van de hier gepresen¬ 

teerde gegevens twee van de vijf marginale 

soorten (Emblethis denticollis en Rhopalus 

tigrinus) en de vier sinds 1960 niet meer waar¬ 

genomen soorten anders geklassificeerd wor¬ 

den: Lasiacantha capucina in de groep van de 

marginale soorten en Metopoplax ditomoides, 

Emblethis denticollis, Liorhyssus hyalinus, 

Rhopalus tigrinus en Carpocoris fuscispinus 

in de groep van de zeldzame soorten. Het aan¬ 

tal waarnemingen en de verspreiding van 

Metopoplax ditomoides en Rhopalus tigrinus 

neemt bovendien zo snel toe, dat beide ver¬ 

moedelijk al niet meer als zeldzaam be¬ 

schouwd kunnen worden. 

Gerichte waarnemingen (monitoring) in 

combinatie met het verwerven van meer ken- 
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nis omtrent de leefwijze van de soorten zijn 

dan ook noodzakelijk om onze faunistische 

kennis actueel te houden. Een dergelijke aan¬ 

pak is zelfs noodzakelijk om het effect van 

veranderingen in de leefomstandigheden, 

zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door verande¬ 

ringen in het beheer van naturrterreinen en 

wegbermen, toenemende depositie van ver¬ 

ontreinigingen of het eventuele broeikasef¬ 

fect, te kunnen kwantificeren. 
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