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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!
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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 
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aangegeven. De reden hiervan is dat de 
soorten gesynonimiseerd zijn en nu beide 
met G. lineatum aangeduid moeten worden. 
Dit is blijkbaar iets wat de schrijvers niet 
hebben willen overnemen. Volgens hun 
tabel zouden alle Nederlandse pyama-
wantsen als G. italicum te boek moeten 
staan; voor de geclaimde verschillen 
verwijs ik naar het boek. Voor een aantal 
andere soorten zijn er nog zo wat van  
dit soort problemen. Tenslotte, er staan 
weinig tekeningen in en die erin staan 
hadden beter gekund.

Samenvattend: zeker voor degenen 
die zowel van wantsen als van Frankrijk 
houden, is dit boek dus een absolute 
aanrader. Ik heb er vrijwel al mijn Franse 
wantsen die nog op determinatie wacht-
ten, goed mee op naam kunnen brengen. 
Een aantal twijfelgevallen heb ik nu uit 
de weg kunnen ruimen en er resten nu 
alleen nog een paar met rode stippen 
aangegeven exemplaren.
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De wereld onder onze voeten is net zo  
divers als een tropisch regenwoud of een 
koraalrif. De soortenrijkdom is enorm en 
in één theelepel zwarte aarde leven meer 
organismen dan mensen op de hele wereld. 
De bodem voorziet ons van voedsel, 
drinkwater en brandstoffen en speelt 
ook een essentiële rol in belangrijke 

processen op aarde, zoals de kringloop 
van nutriënten, klimaatregulatie en de 
waterhuishouding. De bodem is dus van 
levensbelang. Toch is een groot deel van 
de bodem op aarde ernstig aangetast en 
wordt er nog steeds roekeloos mee om- 
gegaan. Om aandacht te vragen voor  
de bodem werd 2015 door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot ‘het jaar van de 
bodem’. Omdat naar schatting bijna een 
kwart van de in Nederland geregistreerde 
diersoorten hun gehele levenscyclus of 
een deel hiervan in de bodem doorbrengen, 
besteedde Entomologische berichten hier 
ook uitgebreid aandacht aan met het 
themanummer ‘Bodemfauna’ (2016, 
nummer 76-2). De extra aandacht voor  
de bodem blijkt ook uit de inmiddels jaar- 
lijks gevierde bodemdierendag, waarbij 
iedereen wordt uitgenodigd om op bodem- 
safari te gaan in de eigen tuin en de 
vondsten van bodemdieren door te geven 
(www.bodemdierendagen.nl). 

Ook de stichting Biowetenschappen 
en Maatschappij deed een duit in het 
zakje om aandacht voor de bodem te  
genereren: zij kwam met de uitgave 
‘Leve(n) de bodem! - de basis onder ons 
bestaan’. Dit cahier is samengesteld met 
verhalende artikelen van Nederlandse 
wetenschappers, die allemaal op een  
positieve manier een inkijkje geven in  
de bodem. 

Het eerste hoofdstuk neemt de lezer 
mee naar de Amazone en verteld over 
het ontstaan van de vruchtbare zwarte 
bodem (terra preta) op veel plekken in  
het regenwoud. Deze voedselrijke bo-
dems zijn in het verleden aangelegd door 
mensen om op de schrale bodems van 
het regenwoud toch voedsel te kunnen 
verbouwen. Koolstofdateringen toonden 
aan dat sommige van deze gronden al 
duizenden jaren oud zijn. Hier ligt wel-
licht de sleutel voor intensievere land-
bouw in het regenwoud in te vinden. 
Meer opbrengst per oppervlak betekent 

immers dat er meer land overblijft voor 
natuur. Hoofdstuk 2 en 3 laten zien dat 
bodemaantasting niet onomkeerbaar is. 
De bodem zelf heeft het vermogen om 
te herstellen als hij op de juiste manier 
bewerkt wordt. Hierbij wordt een lijst met 
oplossingen voor bodemproblemen, zoals 
erosie en verzilting, gegeven. Door bij-
voorbeeld de inzet van landbouwrobots 
is bewerking van de bodem nauwkeu-
riger geworden en gps-aansturing zorgt 
ervoor dat boeren altijd exact over het-
zelfde spoor rijden. Dit leidt tot minder 
bodemcompactie en zo blijft er ruimte 
voor bodemdieren en schimmels om te 
leven. 

Een gezonde bodem staat aan de basis 
van een gezonde economie, zo valt te 
lezen in hoofdstuk 4. Natuurherstelpro-
jecten leiden niet alleen tot vruchtbare 
landbouwgrond, maar ook tot nieuwe 
banen. Dit heeft een positieve uitwerking 
op de economie in dat gebied. Hoofd-
stuk 5 laat zien hoe met moderne DNA-
technieken het ‘onzichtbare’ bodemleven 
zichtbaar wordt. Deze kennis kan worden 
ingezet om bij het bewerken van de bodem 
rekening te houden met de microbiële 
samenleving in de bodem. Hierdoor 
wordt het herstellend vermogen van de 
bodem gestimuleerd. Onderzoek toont 
aan dat zelfs het transplanteren van  
gezonde bodem kan worden gebruikt  
om natuurherstel een duw in de rug te 
geven. De bodem is ook een inspiratie-
bron voor ingenieurs en farmaceuten. 
Dit is het thema van hoofdstuk 6. Onder 
onze voeten wordt gezocht naar nieuwe 
bronnen van antibiotica en bodembac- 
teriën produceren zelfs genoeg energie 
om LED-lampjes of zelfs wifi-hotspots 
van stroom te voorzien. Natuurlijk komen 
ook de bodemdieren aan de orde. Aller- 
eerst wordt er een overzicht gegeven van 
de diergroepen die in de Nederlandse  
bodem leven. Ook wordt er een hoofd-
stuk gewijd aan de negatieve effecten 
van antiparasitaire middelen die gebruikt 
worden in de veeteelt op bodemdieren. 

De auteurs hopen met dit cahier weer 
grond voor nieuwe inspiratie voor onder-
zoek te bieden. Ik ben van mening dat  
dat is gelukt. De verhalen zijn heel divers 
en vernieuwend en positief geschreven. 
Het cahier is te bestellen voor een laag 
bedrag, maar ook gratis te downloaden 
via de website www.biomaatschappij.nl.
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