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Enkele notities over nieuwe vindplaatsen van wantsen 

Noord-Holland boven het Noordzee-kanaal 
door 

J. H. WOUDSTRA 

Halosalda lateralis Fall. Buitenhuizen: 5 exemplaren van met spaarzame 

grassen en paardestaarten begroeide kleigrond. Vangdatum 29-VIII. 58. 

Saldula pilo sella Thms. Zaandam, 1 $ , vangdatum 27. IX. 58. 

Phytocoris re uteri Saund. 13.VII.52 1 $ enl 9 tegen stam van goudenregen 

in mijn tuin te Zaandam. 

Teratocoris antennatus Boh. Zaandam, 28.VII en 21.VIII.57, 3 $ $ en 2 $ $ . 

De wijfjes werden gesleept van Phragmites, terwijl de mannetjes tussen deze 

planten op het water werden gevonden. 

Systellonotus triguttatus L. IJmuiden, 24 en 25.VI.54, 12 $ $ en 3 9 $ • De 

mannetjes werden gesleept van Luzerne, terwijl de wijfjes tussen deze planten 

liepen over mierennesten. 

Hydrometra stagnorum L. Zaandam, 4.IX en 11.IX.55, 3 $ $ en 6 9 9 , alle 

macroptere exemplaren op het water van klein slootje langs Provinciale weg. 

Nysius ericae Schill. 1 9 en 1 $ tezamen in een kuiltje op een zandig ter¬ 

rein te Buitenhuizen aan het Noordzee-kanaal, vangdatum 18.IX.54. Daarna niet 

meer waargenomen. 

Piesma quadrata Fieb. Zaandam, 2.VI.57 1 exemplaar op brandnetel. Waar¬ 

schijnlijk een verdwaald voorwerp, daar deze soort in augustus 1958 in grote aan¬ 

tallen werd gevonden op een gedempte oude balkenhaven onder Chenopodiaceeën. 

Odontoscelis juliginosa L. Wijk aan Zee, juni 1952, 1953 en 1954. 7 9 9 en 

2 $ $ , 1 exemplaar werd gevonden lopend over een duinpaadje, terwijl alle an¬ 

dere te voorschijn werden gehaald uit het zand enkele centimeters onder de opper¬ 

vlakte aan de voet van zeer kleine planten van Er odium. 
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Gnathoconus albomarginatus Gze. Zaandam, 26.VII.55, 13.V.56 en 2.VI.57, 

5 $ ■ $ en 2 $ $ onder Galium aparine op braakliggend land tussen weilanden. 

Deze soort schijnt zich dus hier in het veen te kunnen handhaven, gezien de 

vangdata in drie opeenvolgende jaren. 

Hallodapus rujescens Burm. Bij het vangen van Lepidoptera op de P.W.N.- 

terreinen in Heemskerk met een kwikdamplamp kwam in de nacht van 30.VI. op 

1.VIL57 een macropteer mannetje van bovengenoemde wants op het doek. Deze 

vangst is voor de soort al een zeldzaamheid, want voordien zijn slechts 2 bra- 

chyptere exemplaren uit Nederland gemeld, n.l. 1 brachypteer 1.IX.51 te 

Otterloo, en 1 brachypteer $, 11.VIII.54, Hulshorst, beide leg. W. H. Grave- 

STEIN. 

De bovengenoemde vangst betreft dus het eerste macroptere exemplaar uit 

Nederland. Volgens de literatuur worden de dieren gevonden in mossen tussen 

heide alsmede in gezelschap van mieren, zodat om de wantsen in hun biotoop te 

kunnen vangen dus allereerst naar heide moest worden gezocht. Deze komt in 

de naaste omgeving van Heemskerk vanwege de kalkrijke bodem tamelijk zeld¬ 

zaam voor, welke omstandigheid het zoeken vergemakkelijkte. Op 20.VI.58 wer¬ 

den alle bekende Calluna-mndplaatsen in de omgeving, gelegen op een afstand 

van ca. 1 km van de lichtplaats in 1957, bezocht. Er vielen echter geen Halloda¬ 

pus-exemplaren te ontdekken. Een terreintje bij Bakkum (eveneens van het P.W. 

N.), ca. 6 km van de lichtplaats gelegen, leverde meer succes. Het bevond zich 

in een vlak duinterrein aan een bosrand en was ontstaan door gedeeltelijke af¬ 

graving van de kalkrijke bovenlaag, waardoor zich een vegetatie van kalkminnen- 

de en kalkvliedende planten dooreen kon ontwikkelen. De daar aanwezige heide 

bestond uit een vijftigtal pollen, omgroeid met mossen en kruipwilg, waaruit na 

lang zoeken een vijftal larven te voorschijn kwamen in diverse stadia van ontwik¬ 

keling. Deze larven werden in een glazen potje gedaan en dagelijks van verse 

heide voorzien, in de hoop dat dit de voedselplant van het dier zou zijn. Inder¬ 

daad werden ze reeds op de eerste avond zuigend aan de heide aangetroffen. De 

eerste vervellingen tot imago leverden op 27.VI.58 1 9 en 1 $ op. Daarna op 

28.VI.58 1 $ en op 1.VII.58 1 $ en 1 $ . Intussen werden bij een tweede be¬ 

zoek aan de vindplaats op 28.VI.58 nog 5 larven gevonden, waaruit op 1.VII.58 

1 Ç en op 11.VII.58 nog 3 $ $ en 1 $ als imago te voorschijn kwamen. Ten¬ 

slotte werden op 5.VII.58 nog 2 volwassen $ $ en 6 volwassen $ $ bemach¬ 

tigd. In totaal dus 18 exemplaren, echter alle brachyptere voorwerpen. Zo vlot als 

het opkweken van de larven geschiedde, zo slecht verging het de volwassen exem¬ 

plaren, daar deze binnen een week stierven. Zouden de volwassen dieren mis¬ 

schien tot een gedeeltelijk carnivore levenswijze overgaan ? De imago’s werden 

n.l. zowel aan de heide als aan dode exemplaren zuigend aangetroffen. Op de 

vindplaats kwamen de dieren zeer verspreid voor en alleen in die heidepollen 

waar ook mieren aanwezig waren. In de pollen waarin zich geen mieren bevonden, 

was ook geen Hallodapus te ontdekken. Het voorkomen bij mieren stemt dus over¬ 

een met de desbetreffende mededelingen in de literatuur. De gevonden mieren 

behoorden tot de soort: Myrmica ruginodes. 

Zaandam, Noordse Bos 13. 


