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In Nederland komen 641 soorten wantsen 
voor. Veel van deze beestjes houden er 
een nogal verborgen levenswijze op na 
en hebben geringe afmetingen. Voor de 
meeste mensen is de trefkans met die 
dieren dus klein en zijn de problemen 
met het op naam brengen tijdens die 
schaarse ontmoetingen juist groot. Hier-
door lopen maar weinig mensen warm 
voor wantsen. Er zijn in Nederland echter 
ook behoorlijk wat grote, vaak opvallende 
en spectaculair gekleurde wantsen. En 
ook bij de wat kleinere dieren zitten bij 
nadere beschouwing heel fraai getekende 
beestjes. Veel van deze soorten staan in 
de Veldgids wantsen deel 1. Van de 36 
wantsenfamilies die ons land rijk is 
worden in deze veldgids tien behandeld 
waarin 86 soorten hun plaats hebben, die 
allemaal apart besproken worden. 

In een korte inleiding wordt duidelijk 
gemaakt waar de gids voor bedoeld is en 
hoe hij werkt. Het doel is grotere soorten 
op naam te brengen door een gevonden 
wants te vergelijken met de foto’s in de  
gids, en bij het vinden van de juiste soort- 
naam de waarneming met een foto door 
te geven via de websites Waarneming.nl 

of Telmee.nl. Daarmee is ook duidelijk 
dat de gids samen met die websites een 
instrument is om meer kennis over de 
verspreiding van deze groep wantsen te 
verkrijgen. Niet alleen zoeken en vinden, 
maar ook doorgeven is het motto. Na 
een korte compacte beschrijving van de 
uiterlijke kenmerken van wantsen staat 
een forse afbeelding van een groene 
schildwants Palomena prasina, waarbij de 
voor determinatie van wantsen belangrijke 
kenmerken duidelijk zijn aangegeven. 
Daar waar het vroeger gebruikelijk was 
om na zo’n kenmerkenplaatje via een 

vele pagina’s lange tabel op zoek te gaan 
naar de soorten, is dat hier niet het geval. 
Er is weliswaar een kader met een ‘snelle 
tabel’ tot de families, maar die lijkt meer 
bedoeld als nuttige controle achteraf bij 
het vinden van een mooie wants die niet 
binnen de tien besproken families valt. 
Voorbeelden van zulke vondsten worden 
achter in de gids behandeld, waarbij ook 
weer foto’s staan met tekst en uitleg. 

Na deze korte tabel volgt een uit-
gebreide opsomming van literatuur en 
websites waarop meer informatie te 
vinden is over wantsen. Hiermee kunnen 
mensen die via het boekje tot de wantsen 
bekeerd worden zich inderdaad uren lang 
vermaken op de bank of internet. Voorts 
volgt een korte maar nuttige uitleg over 
het inventariseren. Kloppen van takken 
boven een paraplu, slepen door de vege-
tatie met een stevig net en het afzoeken 
van bladrozetten krijgen de nodige aan-
dacht. Dit zijn geen overbodige tips, want 
veel mensen overwinnen pas na enige 
schroom de drempel van het bemon-
steren van bomen en struiken met een 
paraplu. Vaak wordt die schroom echter 
gevolgd door enthousiasme over wat 
er in de paraplu valt en hoe positief de 
reacties zijn van leken die komen kijken 
wat er aan kleine natuur te vinden is. 

De volgende 50 pagina’s worden ge-
bruikt voor de soortbesprekingen. Voor 
het vinden van de soorten moet je het 
boekje dus doorbladeren en de foto’s 
vergelijken met de gevonden wants. De 
tien families hebben een bondige inlei-
ding waarin de het aantal soorten van de 
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Koruma Dernǧ i 8: 201-210.

Nast J 1972. Palaearctic Auchenorrhyncha 
(Homoptera) an annotated list. Polish  
Scinetific Publishers.

Ribaut H 1936. Homoptères Auchénor-
rhynques (1. Typhlocybidae). Faune de 
France 31: 1- 474.

Seljak G 2004. Contribution to the knowledge 
of planthoppers and leafhoppers of  
Slovenia (Hemiptera: Auchenorrhyncha). 
Acta Entomologica Slovenica 12: 189-216.

Summary

Zygina nivea new for the Netherlands 
(Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cica- 
dellidae)

In 2016, Zygina nivea (Mulsant & Rey) was 
discovered in the Netherlands. The occur-
rence of this cicada was expected because 
of its recent range expansion in Germany 
and its occurrence in England. This species 
usually lives on white poplar (Populus alba). 
However, the first recording of this species 
in the Netherlands is from a beech hedge 
(Fagus sylvatica); it probably concerned an 
autumn migrant.
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familie vermeld wordt en de verschillen 
met andere families ter sprake komen. 
Vervolgens heeft elke soort een hele 
of halve pagina gekregen met een 6 tot 
8 cm grote foto en een beschrijving. De 
beschrijvingen hebben een vaste inde-
ling zodat gebruikers van de gids al snel 
vertrouwd zijn met de plaats waar de 
informatie te vinden is. Na de weten-
schappelijke naam en de Nederlandse 
naam volgen de kopjes herkenning, 
voorkomen, biotoop en fenologie adult. 
Bij herkenning staat informatie over de 
uiterlijke kenmerken van het dier en  
met welke andere soorten dit beestje het 
gemakkelijkst te verwarren is. Handig is 
dat er direct een verwijzing is naar de  
pagina’s waar die soorten besproken 
worden. Het zoeken tussen de verschil-
lende kanshebbers wordt hiermee verge-
makkelijkt. Onder het kopje verspreiding 
wordt aangegeven in welk deel van het 
land de soort te vinden is. Bij biotoop 
wordt nader ingegaan op de terreinom-
standigheden, de soort vegetatie of even-
tuele specifieke waardplanten waaraan 
het dier gebonden is. Onder fenologie 
staat ten slotte aangegeven hoe de levens-
cyclus per jaar verloopt, of er één of meer 
generaties per jaar te vinden zijn en in 
welke periode van het jaar de volwassen 
dieren te verwachten zijn. Hierbij blijken 
er flinke verschillen te zijn tussen de 
diverse wantsen zodat de veldgids het 
hele jaar mee in de tas mag en gebruikt 
kan worden. Het wantsenseizoen duurt 
lekker lang! 

Met de hier aangeboden combinatie 
van goede foto’s en gedetailleerde in-
formatie moet het ook voor beginnende 
wantsenzoekers goed mogelijk zijn om 
komende jaren veel soorten te vinden  
en te benoemen. De stippenkaarten 
voor de verspreiding van deze kleurrijke 
groep insecten kunnen daarmee hopelijk 
flink aangevuld worden. Aanschaffen, 
aan de slag en waarnemingen doorgeven  
graag!

Wilbert Kerkhof
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In december 2015 verscheen er een Franse 
gids met besprekingen van alle in Frank-
rijk voorkomende schildwantsachtigen, 
Pentatomoidea. Deze groep bestaat uit  
de viooltjeswantsen (Thyreodoridae), de 
graafwantsen (Cydnidae), de pantser-
wantsen (Scutelleridae), de schildwantsen 

(Pentatomidae) en de kielwantsen (Acan-
thosomatidae). Het is een zeer welkome 
aanvulling op de bestaande wantsen- 
determinatieliteratuur, die óf sterk ver-
ouderd is, óf niet specifiek over Frankrijk 
gaat, óf voor op reis veel te uitgebreid is. 
De enige bijdetijdse boeken over Franse 
Pentatomoidea zijn drie dikke delen uit 
de serie Faune de France (Derjanschi & 
Pericart 2005, Ribes & Pagola-Carte 2013, 
Pericart 2010), waarvan er nog een vierde 
deel moet verschijnen. Het hier besproken 
nieuwe boek bevat goede besprekingen 
van alle West-Europese schildwantsach-
tigen. Ook alle Nederlandse vertegen-
woordigers van deze superfamilie komen 
aan bod. Het past weliswaar niet in een 
jaszak, maar wel prima in een schouder-
tas of rugzak.

Het boek begint met een aantal alge-
mene beschouwingen over de bouw van 
de Pentatomoidea, de taxonomie ervan, 
het verzamelen, en dergelijke. Dan volgt 
de gebruikelijke lijst van besproken soor-
ten, geslachten en families. Hierna begint 
dan het hoofdbestanddeel van het boek, 
bestaande uit de determinatietabellen  
en soortbeschrijvingen. De determinatie-
tabellen behandelen alleen de volwassen 
dieren. De distinctieve kenmerken wor-
den hiervan op gedetailleerde foto’s met 
pijltjes aangegeven. 

De beschrijving van elke soort beslaat 
twee pagina’s. Rechts staan de foto’s, altijd 
van de volwassen dieren en vaak van 
verschillende kleurvormen. Bij de meeste 
soorten zijn ook foto’s van de nimfen 
opgenomen, maar deze worden maar 
een enkele keer zo besproken dat de be-
schrijving zich voor determinatie leent. 

De linker pagina van de soortbeschrij-

ving heeft een kaartje met de verspreiding 
in Frankrijk. Van de algemenere soorten 
is voor elk departement met een kleur 
is aangegeven of de soort er is aange-
troffen. De vindplaatsen van de minder 
algemene soorten zijn met stippen aan-
gegeven. De verspreiding buiten Frankrijk 
wordt grof beschreven. Hierna volgt een 
beschrijving van de biotoop van de soort, 
de gastplanten, het voorkomen, en een 
korte bespreking van de belangrijke  
determinatiekenmerken, inclusief mo-
gelijke verwarringen. Hoe zeldzaam of 
talrijk de soort is wordt aangegeven met 
een uit rode of groene sterren bestaande 
code. De moeilijkheid van de determi-
natie is aangegeven met een gekleurde 
stip. De stip is groen voor dieren die op 
het oog te determineren zijn. Als er een 
goede loep nodig is, is de stip oranje. Als 
het nodig is een preparaat te maken of 
een goede binoculair te gebruiken, staat 
er een rode stip. Deze codes worden over-
zichtelijk weergegeven en uitgelegd op 
een pagina in het begin van het boek. 

Aan het eind van de gids volgt een 
korte bespreking van soorten waarvan 
het voorkomen in Frankrijk bevestigd 
moet worden, van Amerikaanse soorten 
die zijn aangetroffen en zich er misschien 
zullen vestigen, van soorten die in het 
verleden een enkele keer zijn aangetroffen, 
en van soorten die in de toekomst voor 
zouden kunnen gaan komen. Het boek 
eindigt met een bibliografie, een lijst van 
planten, plantengeslachten, of planten-
families waarop men Pentatomoidea kan 
aantreffen, en een index. Het geheel is 
erg overzichtelijk samengesteld. 

Het is boek is dus heel waardevol en 
bruikbaar. Maar toch wat details. Voor 
de zandzeggewants, Phimodera humeralis, 
geven Lupoli & Dusoulier twee haviks-
kruiden en tijm als mogelijke gastplanten 
op. Het kan natuurlijk zijn dat dat in 
Frankrijk anders ligt, maar in Nederland 
is deze soort alleen op stuifzand aan- 
getroffen en recentelijk alleen nog in het 
Gooi (Aukema et al. 2016) in zandzegge- 
vegetatie. Dit komt goed overeen met  
wat Wachmann et al. (2008) vermelden,  
namelijk dat de soort zuigt aan de wortels 
van grassen (Poaceae) en zegges (Cy-
peraceae). Ten tweede, wat de determi-
natie van de pyamawants, Graphosoma 
lineatum, betreft, zullen Nederlanders die 
al wat langer met wantsen bezig zijn zich 
erover verbazen dat deze alleen voor één 
vindplaats op het vasteland van Frankrijk 
aan de Middellandse-Zeekust wordt aan-
gegeven en twee op Corsica. In Neder-
land is deze soort sinds een aantal jaren 
behoorlijk algemeen. Aan de andere kant 
wordt Graphosoma italicum, een soort die 
in Nederland niet voorkomt (Aukema et 
al. 2016), voor heel Frankrijk als algemeen 


