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Saldula melanoscela Fieb., een vermeldenswaardige Saldula 

van Terschelling (Hem., Heteroptera) 

door 

J. H. WOUDSTRA 

Bij mijn jaarlijkse bezoeken aan dit eiland ving ik in augustus 1965 enige exem¬ 

plaren van een oeverwants, waarvan ik dacht dat het de reeds lang door mij ge¬ 

zochte en reeds eerder van de eilanden vermelde soort 5’. arenicola Sch. zou zijn. 

De door mij gevonden exemplaren waren echter veel kleiner en bleken na deter¬ 

minatie door de heer Gravestein te behoren tot de soort S. melanoscela Fieb., die 

tot nu toe alleen vermeld is uit Zuid-Limburg door Fokker, vindplaats Eijsden, en 

door Mac Gillavry, vindplaats Valkenburg, VIL 1907. 

De heer Cobben deelde mij mede, dat hij de soort wel verwachtte in Z.O.- 

Nederland, maar zeker niet van de eilanden. Het is, in vergelijking met de andere 

Saldula's, een zeer vlugge en daardoor moeilijk te vangen soort, gemakkelijk in het 

veld te herkennen aan de grote lichte vlekken aan de zijkant van het corium als¬ 

mede aan de geringe grootte. De vleugeltekening lijkt op die van S. arenkola. 

S. melanoscela is van deze laatste soort onderscheiden door de onderbroken streep 

op de tibia van de voorpoot en de uniform donkere basishelft van de achterfemur. 

De dieren werden hoofdzakelijk gevonden in het karrespoor evenwijdig aan de 

stuifdijk op de Bosplaat ongeveer ter hoogte van paal 24, terwijl enkele exem¬ 

plaren echter ook in de directe omgeving van het karrespoor voorkwamen. Tijdens 

een excursie met de heren Visser en De Smidt van het „Biologisch Station” in 

juli 1968 werd melanoscela wederom aangetroffen. De heer Chr. G. van Leeu¬ 

wen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer maakte de hierna volgende vege- 

tatie-opname van de vindplaats. „De begroeiing bestaat uit een mozaïek van het 

Car ex extensa-]uncus gerardi gezelschap en Fe stuc a ruhra-ti landen, af gewisseld met 

tot het Loto-Trifolion te rekenen fragmenten, waarin soorten optreden als Leonto- 

don autumnalis, Trifolium repens, T. fraglferum, Juncus anceps en Schoenus nigri¬ 

cans. Het Carex extensa-gezelschap omvat, behalve de dominante Gestrekte Zegge 

en de abundante Juncus gerardi, verder de abundante soorten Odontites Ut o rails en 

Centaurlum pulchelium, de frequente soort Trichlogin maritima en schaars voor¬ 

komend Glaux maritima en Armer ia maritima 

Summary 

Saldula melanoscela Fb. was captured in 1965 and 1968 on the Island of Ter¬ 

schelling off the north coast of the Netherlands. The species was only known from 

a few localities in the extreme south-eastern part of the province of Limburg. 

Zaandam, Noordse Bos 13. 

Dagvlinder op licht. In 1969 trof ik in mijn vlinderval te Annendaal (Echt) een vers 

exemplaar aan van Lasiommata megera L. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 


