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Korte mededelingen I * V t 
K 

Interessante Zeeuwse wantsenvangsten in 
1992 

In 1992 werden tijdens een veertiendaags ver¬ 

blijf in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaande- 

ren een aantal vermeldenswaardige wantsen 
waargenomen. Rhopalus tigrinus Schilling, 

Eurydema ornatum (Linnaeus) (beide nieuw 

voor de Nederlandse fauna) en Miridius qua- 

drivirgatus (Costa) worden elders behandeld 
(Aukema, 1993a, 1993b). Hier volgt een over¬ 

zicht van de overige interessante vondsten, 
waaronder zes soorten die nog niet eerder uit 

de provincie Zeeland vermeld werden (zie Au¬ 

kema, 1989). 

Miridae 

Psallus salicis (Kirschbaum) werd in aantal 

met larven geklopt van zwarte els (Alnus glu- 

tinosa (L.) Gaertner) te Sluis (27.vii en 

29.vii. 1992) en Aardenburg (3.viii. 1992). 
Nieuw voor Zeeland. 

Van Orthotylus virescens (Douglas & Scott) 
werden op 3 juli 1992 2 Ç$ geklopt van brem 

(Cytisus scoparius (L.) Link) langs de weg tus¬ 

sen Aardenburg en St. Kruis. Nieuw voor Zee¬ 
land. 

Agnocoris reclairei Wagner werd zowel in 
Sluis (26.vii.1992) als in Aardenburg 

(3.viii. 1992) op zwarte els aangetroffen. Nieuw 
voor Zeeland. 

Van Polymerus nigrita (Fallén) werd op 27 

juli 1992 in Sluis één mannetje gesleept van 

kleefkruid (Galium aparine L.). Nieuw voor 
Zeeland. 

Adelphocoris seticornis (Fabricius) werd 

sinds 1960 alleen nog in Midden- en Zuid- 
Limburg verzameld. Uit Zeeland is A. seticor¬ 

nis bekend van Hoek en Hoofdplaat in 
Zeeuws-Vlaanderen (Brakman, 1960), terwijl 
dezelfde auteur haar ook verzamelde in Zuid- 

Beveland (Nisse, 22.vii.1960, 1 $,coll. RMNH, 
Leiden). In Oostburg (De Munte) werd A. 
seticornis tussen 29 juli en 3 augustus 1992 in 

aantal gesleept van veld lathyrus {Lathyrus pra¬ 
tensis L.) in een ruig begroeide wegberm. 

Lygaeidae 

Peritrechus geniculatus (Hahn) werd op 31 juli 

1992 verzameld langs het fietspad op de Zwin- 
dijk nabij Cadzand-Bad. Nieuw voor Zeeland. 

Emblethis griseus (Wolff) was uit Nederland 
alleen bekend van één vindplaats in de duinen 

tussen Westkapelle en Domburg, die boven¬ 

dien deel uitmaakt van de plaatselijke golflink 

en derhalve bedreigd wordt (Aukema, 1992). 

Emblethis griseus blijkt echter ook in Zeeuws- 
Vlaanderen voor te komen: eind juli en begin 

augustus was de soort massaal met larven aan¬ 

wezig tussen de spaarzame pioniersvegetatie 

langs het recent gereconstrueerde fietspad op 

de Zwindijk bij Cadzand-Bad. In Sluis werd 
bovendien op 4 en 5 juli 1992 een vrouwtje van 

deze warmteminnende soort verzameld op het 

buiten de stadsmuren gelegen ruderale terrein 

van het deels gesloopte jongenspensionaat St. 

Joseph. 

Pentatomidae 

Eysarcoris fabricii (Kirkaldy) kwam eveneens 
op het genoemde ruderale terrein in Sluis voor: 

op 26 juli 1992 werd een larve verzameld, die 
op 1 augustus een volwassen vrouwtje ople¬ 

verde. Nieuw voor Zeeland. 
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