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Abstract: Rhopalus tigrinus (Rhopalidae) and Eurydema ornatum (Pentatomidae) are recorded for the first time from 

The Netherlands. Both species were collected in Zeeuws-Vlaanderen, the extreme southwestern part of the country. 

Biological and distributional notes on both species are given. Supposed recent settlements of southern European 

Heteroptera in The Netherlands are discussed in relation to international trade and transport of plant material and climate 

change. 
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Inleiding 

De rijke ruderale vegetatie en de spaarzaam 

begroeide zand- en steenhopen van het buiten 
de stadswallen van Sluis gelegen terrein rond 
de ruïne van het voormalige jongenspensio- 
naat Sint Joseph vormen voor veel, met name 
warmteminnende, wantsen een ware oase in 
het Zeeuwse cultuurlandschap. Het pensio¬ 

naat, gesticht in 1906 en tot 1940 als zodanig 
in gebruik (Bekker, 1991), is grotendeels ge¬ 
sloopt en het terrein ligt al vele jaren braak. 

Enkele voorbeelden van aangetroffen, 

warmteminnende soorten, die in Zuid-Neder- 
land de noordgrens van hun areaal bereiken, 
zijn de lygaeide Emblethis griseus (Wolff), de 
rhopaliden Corizus hyoscyami (Linnaeus), 
Stictopleurus abutilon (Rossi) en S. puncta- 
tonervosus (Goeze), en de coreide Enoplops 
scapha (Fabricius). Daarnaast werden Rhopa¬ 
lus (Brachycarenus) tigrinus Schilling (Rhopa¬ 
lidae) en Eurydema ornatum (Linnaeus) (Pen¬ 

tatomidae) hier voor het eerst in Nederland 
aangetroffen. Beide soorten waren uit het om¬ 
liggend gebied bekend (Reclaire, 1932; Gün¬ 
ther & Schuster, 1990) en komen bijvoorbeeld 
in Duitsland overal verbreid voor (Wagner, 
1966). Vondsten in ons land vielen dan ook 
zeker te verwachten. Een eerdere vermelding 
van E. ornatum uit Nederland (Reclaire, 1932; 

Stichel, 1957-1962) berust op verwisseling met 
E. ventralis (Kolenati) (Aukema, 1989). 

Rhopalus tigrinus Schilling 

Op 4 augustus 1992 werden een vrouwtje en 
een larve (vijfde stadium) van Rhopalus tigri¬ 
nus aangetroffen onder gewone raket 

(.Sisymbrium officinale (L.) Scop.). 
Rhopalus tigrinus leeft op droge, zandige 

bodems onder allerlei planten, bij voorkeur 
onder Chenopodiaceae, maar ook onder 

struikheide (Calluna vulgaris (L.) Huil) en cru- 
ciferen (Wagner, 1966). Stichel (1957-1962) 
noemt de cruciferen grijskruid (Berteroa in- 
cana (L) DC.), Alyssum incanum L. en sofie- 
kruid (Descurainia sophia (L.) Webb ex 
Prantl) als belangrijkste waardplanten. Hoe- 
beke & Wheeler (1982) namen in de Verenigde 
Staten eieren, larven en adulten van R. tigrinus 
waar op de volgende kruisbloemigen: herders- 
tasje {Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus), 
zandraket {Arabidopsis thaliana (L) Heynh.), 
Virginische kruidkers {Lepidium virginicum 
L.) en doorgroeide boerenkers (Thlaspiperfo- 
liatum L.). De larven ontwikkelen zich van juni 
tot augustus en de volwassen dieren overwin¬ 
teren (Wagner, 1966). Wheeler & Hoebeke 
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( 1988) beschreven de eieren en de larven van R. 
tigrinus en verrichtten onderzoek naar de ont- 

wikkelingsduur van de verschillende stadia en 

de levenscysclus. Op basis van laboratorium¬ 

onderzoek en veldgegevens komen zij voor 

Noordamerikaanse populaties tot drie genera¬ 

ties per j aar met volwassen dieren in de perio¬ 

des juni-juli (eerste generatie), midden juli-be- 

gin september (tweede generatie) en vanaf 
september tot eind mei van het volgende jaar 

(derde, overwinterende generatie). 

Rhopalus tigrinus komt voor in Midden- 
Europa, het Middellandse Zeegebied en Klein- 

Azië (Wagner, 1966), in het verre oosten (Sti¬ 

chel, 1957-1962) en sinds kort ook in het oosten 
van de Verenigde Staten, en wel in New Jersey, 

Pennsylvania, New York en Maryland (Hoe- 
beke & Wheeler, 1982; Wheeler & Hoebeke, 

1988). De soort is bekend uit Zuid-Finland, 

Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland, Ne¬ 
derland, Frankrijk, de Kanarische Eilanden, 

Portugal, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, 

Tsjecho-Slowakije, Polen, Oostenrijk, Hon¬ 
garije, Italië, Sardinië, Sicilië, Joegoslavië, Al¬ 

banië, Griekenland, Bulgarije, Roemenië, 
West- en Zuid-Rusland, Cyprus, Turkije, Ma¬ 

rokko, Algerije, Tunesië, Syrië, Iran, Turke¬ 
stan, Afghanistan, Pakistan, Mongolië en 

China (Ahmad, 1980; Coulianos & Ossiannils- 
son, 1976; Lammes & Rinne, 1990; Stichel, 
1957-1962). Bosmans (1977) vermeldt haar niet 

voor België. In Luxemburg komt R. tigrinus 
verspreid voor (L. Reichling, in litt. 1981). 

Eurydema ornatum (Linnaeus) 

Eveneens op 4 augustus 1992 werd een vrouw¬ 
tje van de fraai rood en zwart gekleurde nomi- 
naatvorm van Eurydema ornatum verzameld 

uit een pol hopklaver (Medicago lupulina L.) 
op kale, zandige bodem. Intensief afzoeken 

van de mogelijke waardplanten, in dit geval de 

cruciferen gewone raket en koolzaad (Brassica 
napus L.), leverde geen andere exemplaren 

meer op. Wel werd de verwante Eurydema 
oleracea (Linnaeus) in klein aantal (zowel ima¬ 
gines als larven) aangetroffen. Deze laatste was 

nog niet uit de provincie Zeeland bekend (Au- 
kema, 1989). 

Eurydema ornatum leeft op een groot aantal 
cruciferen en veroorzaakt vaak schade in 
koolsoorten (Wagner, 1966). Stichel (1957- 

1962) noemt onder andere niet minder dan 16 

soorten kruisbloemigen, waaronder koolzaad 

en twee raket-soorten, als waardplanten. De 

imagines verlaten de voedselplanten en ver¬ 

spreiden zich, waarna ze vaak op allerlei bloei¬ 

ende planten zijn aan te treffen. Na de overwin¬ 

tering zoeken ze hun waardplanten weer op, 
waarna kopulatie en eiafzetting volgen. De lar¬ 

ven ontwikkelen zich in juni en juli. In warmere 

streken komen twee generaties per jaar voor 

(Wagner, 1966). 

Eurydema ornatum komt voor in het zuide¬ 

lijk deel van het palearctisch gebied (Wagner, 

1966). De soort is bekend uit Zuid-Zweden, 

Denemarken, Nederland, Duitsland, België, 
Frankrijk, Spanje, de Balearen, Portugal, Ma¬ 

deira, de Kanarische Eilanden, Malta, Sicilië, 
Sardinië, Corsica, Italië, Zwitserland, Oosten¬ 

rijk, Tsjecho-Slowakije, Polen, de Baltische 

Staten, West- en Zuid-Rusland, Hongarije, 

Joegoslavië, Albanië, Roemenië, Bulgarije, 
Griekenland, Kreta, Marokko, Algerije, Tune¬ 

sië, Lybië, Egypte, Ethiopië, Cyprus, Turkije, 
Irak, Iran, Turkestan, Afghanistan, Siberië, 

Mongolië, China en India (Coulianos & 
Ossiannilsson, 1976; Stichel, 1957-1962). Bos¬ 

mans (1976) geeft voor België een vijftal waar¬ 
nemingen uit de provincies Brabant (Brussel in 

1948 en Linkebeek in 1879), Henegouwen (Bu- 
rinnes in 1879) en Luxemburg (Latour en 

Torgny, beide in 1903). In Engeland komt E. 

ornatum in tegenstelling tot de vermelding in 

Stichel (l.c.) niet voor (zie ook Southwood & 
Leston, 1964). 

Discussie 

In hoeverre Rhopalus tigrinus en Eurydema 

ornatum er daadwerkelijk in zijn geslaagd om 

in ons faunagebied bestendige populaties te 

vestigen, is op grond van de vermelde waarne¬ 
mingen niet te zeggen. Geschikte waardplanten 
(cruciferen) zijn echter volop aanwezig en ook 

het ter plekke voorkomen van een aantal, in de 

inleiding al genoemde, andere soorten met een 
meer zuidelijk verspreidingsgebied, duidt erop, 
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dat de vestigingskansen zeker niet ongunstig 
lijken. Als zodanig zouden deze twee soorten 

dan ook slechts de nieuwste van een reeks van 
soorten uit zuidelijker streken zijn, die zich 
naar alle waarschijnlijkheid pas recentelijk in 
Nederland wisten te vestigen: de miriden Co- 

nostethus venustus (Fieber), Brachynotocoris 
puncticornis Reuter, Deraeocoris flavilinea 
(Costa), Dichrooscytus gustavi Josifov, Reute- 
ria marqueti Puton, de lygaeiden Nysius gra- 

minicola (Kolenati) en Orsillus depressus Dal¬ 

las, en de coreide Coriomeris scabricornis 
(Panzer) (Aukema, 1988a, 1988b, 1990a, 
1990b, 1992a, 1992b; Aukema & Hermes, 
1992). 

In hoeverre actieve dan wel passieve disper¬ 
sie een rol spelen bij dergelijke vestigingen, is 
vaak moeilijk na te gaan. Naast natuurlijke 

uitbreiding van het areaal (actieve dispersie), 
wat waarschijnlijk het geval is geweest bij C. 

venustus (Aukema, 1988a), zal versleping (pas¬ 
sieve dispersie), hetzij met plantmateriaal, het¬ 
zij als verstekeling in transportmiddelen, een 

grote rol spelen. Orsillus depressus wordt bij¬ 
voorbeeld met zaden van coniferen geïmpor¬ 

teerd (Van Rossem et al., 1968) en Nysius gra- 
minicola wordt regelmatig met snijbloemen 
aangevoerd (Aukema, 1992b). Dichrooscytus 
gustavi wordt met haar waardplanten 
{Juniperus-soorten) in tuinen en parken ’’aan¬ 
geplant” (Aukema, 1990b). 

Uit Nederland afkomstige en in Zuideuro- 
pese landen (vooral Italië) ’’opgetrokken” loof¬ 
bomen, die in ons land vervolgens worden aan¬ 
geplant, vormen waarschijnlijk eveneens een 
belangrijke bijdrage aan de passieve verbrei¬ 

ding van wantsen en andere insekten. Het gaat 
daarbij om een groeiend aantal soorten bo¬ 
men, waaronder esdoorns (Acer sp.: waard- 
plant van D. flavilinea), essen (Fraxinus sp.: 
waardplant van B. puncticornis), lindes ( Tilia 
sp.: waardplant van R. marqueti) en vele an¬ 
dere (Wijchman, 1990). Op deze manier be¬ 
reikte de uit Noord-Amerika in Zuid-Europa 
geïntroduceerde Corythucha ciliata (Say) ons 
land ook al eens (Aukema, 1992a), maar vesti¬ 
ging in ons land van deze schadelijke tingide 
van plataan (Platanus sp.) bleef tot dusverre 
achterwege. De miride Deraeocoris flavilinea 

werd tot voor kort zelfs nog beschouwd als een 
Italiaans endeem (Servadei, 1969), maar sinds 
halverwege de tachtiger jaren wordt zij ook 

aangetroffen in Frankrijk, Nederland en 
Duitsland (Aukema, 1989; Ehanno, 1989; 
Göllner-Scheiding, 1991). 

Ook passief transport met vervoermiddelen 
behoort zeker tot de mogelijkheden. Hoebeke 
& Wheeler (1982) veronderstellen dat de re¬ 
cente uitbreiding van Rhopalus tigrinus in 
Noord-Amerika tot stand is gekomen dankzij 

railvervoer en de auteur reisde op 11 augustus 
1992 per trein van Arnhem naar Stuttgart in 

gezelschap van een exemplaar van de in Neder¬ 
land zeldzame Corizus hyoscyami, dat driftig 

in het treinstel heen en weer vloog. 
Naast bereikbaarheid en het voorhanden 

zijn van geschikte waardplanten spelen uiter¬ 
aard ook klimatologische factoren een rol bij 

de mogelijke vestiging van soorten van meer 
zuidelijk origine in ons land. Het recente succes 
van dergelijke soorten in noordelijker streken 
(waaronder Nederland) zou echter ook mede 

een gevolg kunnen zijn van het veronderstelde 
langzaam warmer worden van ons klimaat 
(Folland et al., 1990). Klimatologische facto¬ 
ren spelen echter een gecompliceerde rol in de 
levenscyclus en het voortplantingssucces van 
insekten en slechts zelden zal er dan ook sprake 
zijn van eenvoudige causale verbanden. 
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