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Nieuwe vondsten van Ortholomus punctipennis (Herrich-Schäffer, 
1838) in Nederland en België (Heteroptera: Lygaeidae) 

door 

B. AUKEMA & J. H. WOUDSTRA 

ABSTRACT. — New records of Ortholomus punctipennis (Herrich-Schäffer, 1838) in The 

Netherlands and Belgium (Heteroptera: Lygaeidae). From The Netherlands the species is now 

known from four localities in the coastal Dune region, whereas from Belgium it is only known 

from two inland localities in the province of Namur. Biological and distributional notes are gi¬ 

ven. 

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schäffer) werd in Nederland in de vijftiger jaren op een 

drietal plaatsen in het duindistrict verzameld. De eerste exemplaren werden door P. J. Brak¬ 

man op Walcheren gevangen op een droge duinhelling tussen Domburg en Westkapelle: 

14.VII.1951, een mannetje en een vrouwtje, en 5.VIII.1951, eveneens een mannetje en een 

vrouwtje (Brakman, 1952; Gravestein, 1952). De betreffende helling was onder andere be¬ 

groeid met Sedum acre L., Jasione montana L. en Corynephorus canescens (L.) P. B. J. J. 

Meurer ving O. punctipennis in datzelfde jaar in ’s-Gravenzande (Arendsduin) op 5.IX (Cob- 

ben, 1958). Tenslotte trof R. H. Cobben de soort eind VII.1956 in groot aantal (met larven) 

aan tussen Potentilla verna L. op een terrein nabij het Biologisch Station Weevers’ Duin op 

Voorne (Cobben, 1958). 

Aan dit lijstje kan nu een nieuwe vindplaats worden toegevoegd: het Noordhollands duinre¬ 

servaat nabij Egmond aan Zee. O. punctipennis werd daar op een tweetal terreintjes (Robben- 

zand en de Kaap) aangetroffen in schraal duingrasland tussen en onder Sedum acre en Potentil¬ 

la argentea L. J. H. Woudstra trof de soort daar voor het eerst aan op 7.VII. 1982 (slechts een 

mannetje en een vrouwtje werden verzameld). Beide auteurs bezochten de vindplaats op 4 en 

9.VIII. 1984 en troffen haar in groot aantal aan, zowel imagines als larven (voornamelijk laat¬ 

ste stadium), terwijl Woudstra op 20.VIII vrijwel uitsluitend imagines aantrof en een aantal 

copulaties waarnam. O. punctipennis bleek een duidelijke voorkeur te hebben voor de wat 

spaarzamer begroeide plekjes en met name de storingszone langs het aanwezige ruiterpad le¬ 

verde hoge aantallen op. 

Voor België geeft Bosmans (1978) slechts één vindplaats: Feschaux, provincie Namen. Hier¬ 

aan kan thans een tweede vindplaats in dezelfde provincie worden toegevoegd, namelijk Epra- 

ve, enige kilometers ten noordwesten van Han sur Lesse. O. punctipennis werd daar op 

31.VIL 1982 (een vrouwtje), 1.VIII. 1982 (zeven mannetjes en drie vrouwtjes) en op 

25.VI. 1983 (alleen larven) door Aukema aangetroffen op een prachtige, stenige helling met 

onder andere veel Sedum acre en veel Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

O. punctipennis lijkt veel op de soorten van het genus Nysius Dallas, met name op die van 

het subgenus Macroparius Stâl, en op TV. helveticus (Herrich-Schäffer) in het bijzonder. Door 

de recht naar achteren verlopende zijrand van het corium, de korte wangplaten, de sterke be¬ 

haring en de relatief lange sprieten verschilt O. punctipennis echter duidelijk van de laatste 

(Southwood & Leston, 1959; Stichel, 1957; Wagner, 1966). In het veld bieden ook de verschil¬ 

lende voedselplanten een aanknopingspunt, omdat TV. helveticus alleen op Calluna vulgaris (L.) 

Huil voorkomt, terwijl O. punctipennis van Sedum acre en Potentilla-soorten vermeld wordt 

(Southwood & Leston, 1959: Potentilla verna als waardplant; Wagner, 1966: de eieren worden 

afgezet op Sedum acre en Potentilla). Volgens Wagner (1966) heeft O. punctipennis een voor¬ 

keur voor droge, zandige gronden; zowel imagines als larven zouden overwinteren, en copula¬ 

ties zouden vooral plaats vinden van juni tot augustus. Mogelijkerwijs zijn er twee generaties 

per jaar: een voorjaarsgeneratie, die overwinterd heeft als larf, en een zomergeneratie, die ten 

dele overwintert (Southwood & Leston, 1959). Onze gegevens sluiten een dergelijke cyclus 

niet uit, maar gegevens over de wijze van overwintering en over een eventuele voorjaarsgene- 
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ratie zijn (nog) niet voorhanden. Larven in het laatste stadium zijn met Sedum acre eenvoudig 

tot imagines op te kweken. 

O. punctipennis staat te boek als een Eurosiberische soort (Slater, 1964). Het voorkomen in 

Alaska (Horvath, 1878) dient nader bevestigd te worden. In tegenstelling tot de rest van Euro¬ 

pa, is O. punctipennis meer westelijk tot dusverre weinig aangetroffen: geen vindplaatsen in 

het westelijk deel van N.W.-Duitsland (Wagner & Weber, 1967), op de Britse eilanden slechts 

twee vindplaatsen in Zuid-Engeland (Southwood & Leston, 1959: Suffolk en Dorset), thans 

vier vindplaatsen langs de Nederlandse kust, twee vindplaatsen in Hoog-België en vijf vind¬ 

plaatsen in Luxemburg (mededeling L. Reichling, Luxemburg). Ons inziens is O. punctipennis 

echter van meer plaatsen in de Nederlands/Belgische duinstreek en in Hoog-België te verwach¬ 

ten, terwijl ook het voorkomen in Zuid-Limburg niet uitgesloten lijkt. 
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