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Wantsen in Fryslân (deel 4):

Verspreidingsatlas over waterwantsen: een aanrader!

Philip Zeinstra

De bedoeling van dit artikel is een

indruk te geven van de atlas. Verder

geef ik een reactie op drie interessan-

te soorten met nadruk op de Friese

situatie. Het gaat om dwergduikertjes,
waarvan Micronecta griseola zich ken-

nelijk verbreidt in Europa, Vervolgens
Salda littoralis, een oeverwants die in

de lage landen bekend staat als een

zoutminnende soort en ten slotte de

Gewone duikerwants Corixa punctata,

die overal in ons land lijkt voor te ko-

men

WATERWANTSEN

In dit artikel wordt met waterwantsen

gemakshalve alle wantsen bedoeld

die aan water zijn gebonden. De atlas

gaat namelijk niet alleen over soorten

die onder water leven, maar ook over

soorten die op het wateroppervlak

voorkomen en over de zogenaamde

Geverwantsen. Bij deze drie groepen

kan men denken aan de bekende

schaatsenrijders, de even bekende

Waterschorpioen en Staafwants,

maar natuurlijk ook aan de bootsman-

netjes en niet te vergeten de grootste

groep en die bestaat uit 33 soorten

duikertjes. Tevens komen 20 Gever-

wantsen aan de orde. Deze behoren

niet tot de echte waterwantsen. Ge-

verwantsen zijn vaak klein van for-

maat, grotendeels zwart en ze kunnen

relatief geweldig hoge sprongen ma-

ken. Doorgaans zijn ze te vinden op

vochtige plaatsen zoals kwelders, slik-

veldjes langs oevers en verder op

open plekjes in graslanden, zoals die

bijvoorbeeld voorkomen bij greppels.

BASISGEGEVENS

De verspreidingsatlas is gebaseerd op

62.446 waarnemingen (van één soort

op één dag op één locatie). Maar

liefst driekwart van het totaal aan ge-

gevens is bijeen gebracht na 1980

Dat betekent dat het verzamelen er-

van in een stroomversnelling is ge-

raakt. Voor een groot deel komt dit

doordat deze insecten een maat vor-

men voor de waterkwaliteit. Een groot

deel van de gegevens (ruim 60%) is

dan ook afkomstig van waterbeheren-

de instanties, zoals het Hoogheem-

raadschap van Alm en Biesbosch, het

Waterschap Groot Salland en het Zui-

veringsschap Drenthe Maar niet uit

alle delen van ons land zijn gegevens

van deze organisaties in de atlas op-

genomen. Het spreekt dan ook vanzelf

dat juist op deze plaatsen witte vlek-

ken zijn overgebleven. Heel wat kaar-

ten geven daardoor een vertekend

beeld van de verspreiding Het reste-

rende deel (bijna 40%) is bijeen ge-

bracht door individuele onderzoekers,

waaronder tal van specialisten.
De veldgegevens werden onder meer

verkregen uit de welbekende notitie-

boekjes, maar ook uit verzamelingen

van diverse musea, waaronder het

Natuurmuseum te Leeuwarden. De

Friese waarnemingen zijn niet afkom-

stig van instanties die zich met water-

beheer bezighouden. Hier is veelvul-

dig gekeken door een groot aantal

mensen, waaronder B. Aukema,

J.G.M. Guppen, A. Reclaire en J.H.

Woudstra. Zij hebben inventarisaties

uitgevoerd met een zeer sterke nadruk

op de Waddeneilanden. Ondergete-
kende heeft zich om die reden in eer-

ste instantie voornamelijk gericht op

het Friese vasteland (figuren 1 en 2).

Speciaal moet Gerrit Stobbe worden

genoemd, die in de jaren '60 in beide

gebieden actief was

SOORTBESPREKINGEN

Het grootste deel van de atlas, name-

lijk 119 van de 169 bladzijden, wordt

besteed aan de waterwantsen zelf

Van iedere soort worden twee ver-

spreidingskaartjes gegeven: de ene

geeft de oude situatie weer die loopt
tot 1980 en de andere laat de meer

recente verspreiding zien van 1980 tot

en met heden. Achter in het boek is

als bijlage een overzicht opgenomen

waarmee men kan nagaan welke

soorten in welke provincies voorko-

men. Van groot belang is dat bij elke

soort een 'fenogram' is opgenomen,

zodat direct duidelijk is in welke perio-

Op 1 maart van dit jaar verscheen het eerste deel van de Verspreidingsatlas Nederlandse Wantsen. Het lang verwachte boek

gaat over de waterwantsen in Nederland. Alle 86 Nederlandse soorten worden erin behandeld. Provinciaal gezien is

Noord-Brabant koploper met 76 soorten, daarna komt Fryslân met 72 soorten.

Het boek is in meerdere opzichten van

groot belang, omdat mensen van ver-

schillende disciplines ermee kunnen

werken. Het sluit goed aan bij het eer-

dere boekje ‘De Nederlandse Water-

en Oppervlaktewantsen’ (Nieser

1982). Elke beginner, maar zeker ook

een gevorderde, kan met deze twee

werken - in combinatie - uitstekend uit

de voeten.

Figuur 2. Aantal soorten water-, oppervlakte-

en Geverwantsen per uurhok in de

periode vanaf 1980.

Figuur 1. Aantal soorten water-, oppervlakte-

en Geverwantsen per uurhok in de

periode voor 1980.
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de van het jaar een soort

actief is en of er sprake is

van een of meer genera-

ties per jaar. Elke soortbe-

spreking begint met de

wetenschappelijke naam.

Nederlandse namen zal

men tevergeefs zoeken.

Officieel zijn deze er na-

melijk nog niet. Wel is ooit

een voorstel tot Nederland-

se namen van de in Vlaan-

deren en Nederland voor-

komende Water- en Op-

pervlaktewantsen gepubli-
ceerd in de Wielewaal'

(Bosmans & Nieser 1997).
Hoewel dat bij een voorstel

is gebleven, maak ik er

voor het gemak toch maar

gebruik van.

Heel goed is het onderdeel

'Identificatie', omdat daar literatuur

wordt genoemd die men kan gebrui-
ken bij het determineren. In een aantal

gevallen zegt het iets van de betrouw-

baarheid van de kenmerken of wordt

een aanvullend kenmerk genoemd.

De beschrijving van de verspreiding
betreft vooral Europa Wie iets wil

weten over biotoop, verspreidingsver-

mogen, levenscyclus, eiafzet en ge-

drag, kan zijn hart ophalen bij het on-

derdeel 'habitat en ecologie'. Van

groot belang is ook de vermelding van

de status, waarin eventueel trends

aan de orde komen en waar een uit

spraak wordt gedaan over de mate

van voorkomen. Tot slot krijgt men bij

veel soorten specifieke literatuur

aangegeven. Ik heb een aantal soor-

ten bekeken op bovenstaande items

en kan niet anders dan concluderen

dat er sprake is van sterke teksten,

die bovendien voor een ieder toegan-

kelijk zijn.

DWERGDUIKERT IN FRYSLÂN

Dwergdui kerfjes leven op ondiepe

plaatsen, waar plantengroei ontbreekt

Ze zijn dus gemakkelijk te ontdekken.

Bij gevaar vluchten ze naar diepere

delen, maar met een klein zeefje zijn

ze gemakkelijk te verzamelen. De

meeste vondsten in Fryslan hebben

betrekking op zandwinplassen.

Het dwergduikertje Micronecta griseo-
la is een nieuwe soort voor Nederland

en zij heeft nog geen Nederlandse

naam. Dit 1,5-2,2 mm grote wantsje is

op 5 juli 1997 voor het eerst in Neder-

land aangetroffen (Aukema et al.

2000). Het betrof een kortvleugelig

mannetje dat uit de Dinkel bij Beu-

ningen werd verzameld Gezien de

korte vleugels moest er dus wel een

populatie in het riviertje aanwezig zijn

geweest. Een jaar later werd gescoord

in het Oostersche Veld nabij Vries in

Drenthe. Daar werd in een zandwin-

plas de aanwezigheid van vier manne-

tjes en zes vrouwtjes vastgesteld. Op
11 augustus 1999 was Fryslan aan de

beurt. Ondergetekende trof een kort-

vleugelig mannetje aan in de zandwin-

plas van Punter bij Nijeholtpade Ook

hier zou dus een populatie aanwezig

zijn. De zandwinplassen van Vries en

Nijeholtpade kwamen overeen in hel-

derheid van het water en de afwezig-
heid van vegetatie. De soort schijnt

verontreinigd water te mijden.
Het dwergduikertje is bekend van di-

verse omliggende landen zoals Duits-

land (oostelijk deel en niet westelijker
dan de Elbe), Polen, België en Frank-

rijk. Omdat de soort tot nu toe alleen

uit het oosten van ons land bekend is,

is het verleidelijk te veronderstellen

dat deze zich snel in westelijke rich-

ting heeft uitgebreid.
In Nederland komt nog een tweede

soort voor, het Noordelijk dwergdui-

kertje Micronecta minutissima (figuur

3). Deze soort heeft de status van vrij
zeldzaam. Ik heb het wantsje aange-

troffen in de Zwettepoel bij Akmarijp,
verder in het Easterskar bij Sintjohan-

nesga en in een zandwinplas bij Nije-

holtpade Het voorkomen in het Eas-

terskar is opvallend, omdat het want-

sje een voorkeur heeft voor zandbo-

dems.

Nummer drie is het Beekdwergduiker-

tje Micronecta poweri een soort van

schone beken en voorkomend in de

zuidelijke helft van ons land. Deze is

nog niet in onze provincie vastgesteld

Tot slot de laatste en meest algemene

soort, het Vijverdwergduikertje Micro-

necta scholtzi. Deze soort is op dit

moment bekend van het ijsbaantje bij
Buren op Ameland, waar ze bij tiental-

len is waargenomen en verder van de

Zwettepoel te Akmarijp en van de

zandwinplas van Pruntel te Wolvega.

SALDA LITTORALIS

Bij deze soort moet men denken aan-

een wants van 5-7 mm, donker van

kleur (figuur 4). De soort heeft een

duidelijke voorkeur voor vochtige klei-

bodems, meestal met een niet echt

hoge vegetatie. Onder dekking van de

begroeiing rept zij zich over de bodem

voort, op zoek naar dood dierlijk ma-

teriaal. Van jagen is dus geen sprake.
Indien noodzakelijk kan zij sprongen

maken tot ongeveer een halve meter

(Péricart 1990). Het is dus duidelijk
dat zij beschikt over verschillende

strategieën om niet in handen te val-

len aan haar predatoren De versprei-

dingskaarten onderstrepen het voor-

komen in een zilte omgeving (figuren
5 en 6).
Zoals eerder betoogd, hebben mijn

voorgangers in Fryslan zich voorna-

melijk gericht op de Waddeneilanden.

In de jaren 2000 en 2001 heb ik een

bezoek gebracht aan de kwelders en

aan de zilte gebieden binnendijks, alle

gelegen op het Friese vasteland. Deze

terreinen waren nog niet eerder op

wantsen onderzocht. Het is opvallend,
hoe vaak Salda littoralis (evenals an-

dere zoutminnende soorten) aanwezig

was.

In 1980 is een exemplaar aangetroffen
in de Warkumerbütenwaard door J A,

Guldenmond (EIS). Zuidelijker heb ik

Figuur 3. Drie soorten dwergduikertjes:
1 Vijverdwergduikertje, 2. Beekdwergduikertje en 3. Noordelijk dwergduikertje
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de soort nadien nog niet ontdekt. Als

we iets noordelijker kijken, komen we

terecht in het Hegewiersterfjild bij Har-

lingen (1d",09). Vervolgens het Doan-

jumer Leech (1d”,29 9) en de Flappe

bij Marrum (15 exemplaren). Grote

aantallen vond ik bij Hikaard bij Bir-

daard (70 exemplaren, waaronder

tientallen nimfen). Sytsma's Terp bij

Holwerd leverde eveneens een aantal

op (4cfcf,59 9). Verder nog het be-

roemde Klaarkampermeer bij Dokkum

(4rTo
, ,19) en de Marslannen bij Jous-

wier (1cf,09). Dan nog de Peazumer-

lannen (2dV,09) en tot slot de Blik-

plaat in het Lauwersmeergebied

(0(7,29 9). Blijven nog twee plaatsen

over die opvallen doordat zij zo ver

landinwaarts liggen. In de eerste

plaats de Skrins tussen Easterlittens

en Hennaard (4dV,l9). Dit gebiedje

is echter zilt wat de aanwezigheid van

Salda littoralis verklaart. Maar hoe zit

het met de tweede plaats, namelijk de

Ryptsjersterpolder (1ri",19)7 Beide

exemplaren vond ik in het gras nabij

een slootje, gelegen aan de oostkant,

niet ver van de ingang. Zou hier brak

water voorkomen? Ik trof nog een

tweede wants aan, die gebonden is

aan zilte omstandigheden namelijk

Teratocoris saundersi, een smalle Mi-

nde. Naderonderzoek is hier gewenst.
Het Waterschap Fryslan had van deze

plaats geen gegevens over het zout-

gehalte (schrift, med. J. van den

Bergs).
Péricart (1990) stelt uit eigen ervaring

vast, dat de soort in Europa twee zeer

verschillende typen biotopen bewoont.

Anderen waren hem hier in al voorge-

gaan namelijk Southwood en Leston

(1959) en Jordan en Wendt (1938).

Het gaat enerzijds om zilte kustgebie-

den, maar daarnaast ook om oevers

van beken en meertjes in het alpiene

berggebied. In dat laatste biotoop ont-

breken zilte omstandigheden. Salda

littoralis is dus niet strikt een zoutmin-

nende soort.

DE GEWONE

DUIKERWANTS

De Gewone dui-

kerwants Corixa

punctata is één

van de Nederland-

se succesnum-

mers Denk bij
deze wants aan

een donkerbruin

gekleurde soort

met veel lichte

stipjes op de dek-

vleugels. De soort

behoort tot de gro-

tere duikerwantsen

met een lengte

tussen 11-15 mm

(figuur 7). In de

afgelopen jaren
heb ik nagenoeg

elk uurhok van het

Friese vasteland

bemonsterd op waterwantsen, omdat

van dit gebied weinig recente informa-

tie voorhanden was. Uit de versprei-

dingskaarten blijkt wel dat de soort in

Nederland zeer algemeen voorkomt

en dat geldt ook voor Fryslan (figuren
8 en 9). Verder blijkt een duidelijke

onderbemonstering in gebieden waar

instanties die zich met water bezig-
houden en die wantsen niet als indica-

torsoorten gebruiken.
Het succes van de Gewone duiker-

wants wordt door een aantal factoren

veroorzaakt. In de eerste plaats komt

de soort niet alleen in zoet water voor,

maar tolereert deze ook brakke om-

standigheden. Ook vennen met zuur

water worden in gebruik genomen.

Ten tweede zijn veel sloten en vaarten

in de loop van de jaren voedselrijker

geworden en hierin voelt de wants

Salda littoralisFiguur 6. Verspreiding vanFiguur 5. Verspreiding van Salda littoralis

vanaf 1980.voor 1980.

Saida littoralis �.Figuur 4.

Figuur 7. Gewone duikerwants
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zich heel goed thuis. Verder is aange-

toond, dat deze duikerwants in be-

hoorlijke aantallen kan voorkomen in

wateren met weinig vegetatie en een

zandbodem (Duursema 1996).

BETEKENIS VAN DE ATLAS

Precies 150 jaar geleden werd de eer-

ste lijst met wantsen gepubliceerd.

Het waren de heren S C. Snellen van

Vollenhoven en H W. de Graaf die via

deze eerste naamlijst 119 Nederland-

se wantsen presenteerden. In de nieu-

we atlas zijn gegevens van anderhal-

ve eeuw bijeengebracht. Uiteraard

geldt dat ook voor de andere vier de-

len. Daarnaast is van het grootste

belang voor de natuurbeherende in-

stanties inzicht te krijgen in leefge

bied, ecologie en verspreiding van

deze insecten. Bovendien kunnen zij

met de gegevens die door de veld-

mensen worden aangeleverd hun be-

heerplannen beter gestalte geven.

Inmiddels zijn er diverse kostelijke

boeken op de markt verschenen over

diergroepen, waar maar een beperkt
aantal mensen zich mee bezighoudt.

Een voorbeeld hiervan is de serie 'Ne-

derlandse Fauna’, met delen over

loopkevers, schelpdieren, sprinkhanen

en libellen. De atlassenserie over de

wantsen staat hier weliswaar los van,

maar sluit er toch mooi bij aan. We-

derom is een vrij onbekende groep

letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht.

Het is van onschatbare waarde dat

juist op deze groepen de aandacht

wordt gevestigd. Hopelijk zal de uitga-
ve aanmoedigen met het veldwerk te

beginnen. In de meeste gevallen wor-

den de veldgegevens verzameld door

amateur-insectenkenners. Zij kunnen

nu aan de hand van de verspreidings-
kaarten zien waar nog inventarisaties

moeten worden uitgevoerd. En net als

de natuurbeheerders kunnen ze beter

het gewicht van hun vondsten bepa-
len.

Ten slotte nog iets over de veldgege-

vens die als basis dienen voor de

wantsenserie Deze liggen vast in het

gegevensbestand van de Werkgroep

Heteroptera van EIS-Nederland en

kunnen dienen als vergelijkingsmateri-
aal met betrekking tot gegevens van

de jaren die nog moeten komen. De

volledige atlassenserie zal naar ver-

wachting in het jaar 2010 gereed zijn

STAND IN FRYSLÂN

In de afgelopen zes jaren heb ik nage-

noeg alle uurhokken van het vasteland

van Fryslan geïnventariseerd op wa-

terwantsen. Uiteraard is het aantal

onderzochte km-hokken per uurhok

beperkt gebleven. Hier ligt dan ook

nog een behoorlijke klus. In dezelfde

periode is de rest van de soorten in

beeld gebracht voor wat betreft het

zuidoosten van de provincie Verder

heb ik een bezoek gebracht aan een

flink aantal stadsparken en natuurge-

bieden elders in de provincie. Uit het

voorgaande is gebleken dat in eerste

instantie vooral de Waddeneilanden in

kaart zijn gebracht, maar nu dreigt het

omgekeerde, namelijk dat deze eilan-

den onderbemonsterdraken.

Veertien jaar geleden verscheen een

overzicht van alle Nederlandse want-

sen in Nederland (Aukema 1989). Van

elke provincie werd aangegeven welke

soorten waren ontdekt. De stand

stond toen op 315. Daar zijn precies

90 soorten bij gekomen, gerekend tot

en met 2002. En daarmee is het einde

nog lang niet in zicht.

Het Friese databestand is tijdens de

laatste zes jaar verdrievoudigd. Het

effect hiervan is op een aantal kaart-

jes ook wel te zien. Van sommige

soorten is de verspreiding in Fryslan

dusdanig in kaart gebracht, dat tal van

andere provincies achterop lijken te

raken (Zeinstra 2002).
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Figuur 9. Verspreiding van de Gewone dui-

kerwants vanaf 1980.

Figuur 8. Verspreiding van de Gewone dui-

kerwants voor 1980.


