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over een bepaalde insectengroep, waarin 
globaal de leefwijze van de vertegen-
woordigers uit de doeken wordt gedaan 
en enkele algemene soorten worden 
getoond. Zo zijn er bijdragen over nacht-
vlinders (door Kars Veling en Jurriën van 
Dijk), spinnendoders (Hans Nieuwenhuij-
sen), mieren (Peter Boer), pissebedden 
(Matty Berg en Martin Soesbergen) en 
zweefvliegen (John Smit). De artikelen 
over wilde bijen (Arie Koster) en sprink-
hanen (Floris Brekelmans) hebben een 
iets andere insteek en benadrukken juist 
de effecten van bodemtype, vegetatie en 
beheer op het voorkomen van soorten. 
Frans van Alebeek sluit hier in zijn bij-
drage bij aan en beschrijft het belang van 
minibiotopen, educatie en inventarisatie 
voor insecten in het algemeen. Piek Stor 
geeft een praktijkvoorbeeld uit Zutphen. 
Hier is een ‘bijenlint’ aangelegd en hij 
schrijft over de factoren die het succes en 
de duurzaamheid van het inzaaien van 
stedelijk groen met belangrijke nectar-
planten tot een succes kunnen maken.

In dit themanummer is weinig nieuws 
te vinden voor de doorgewinterde ento-
moloog. Wel denk ik dat groenbeheerders 
op een aardige manier kennis kunnen 
maken met de diversiteit aan ongewer-
velden in de stad. Bovendien kunnen 
inventariserende entomologen inspiratie 
opdoen over manieren om hun insecten 
onder de aandacht te brengen van een 
breed publiek en om praktische beheer-
maatregelen voor het stadse milieu te 
formuleren.
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Lars Skipper is er met Danmarks blom-
stertaeger in geslaagd een uniek en 
prachtig wantsenboek te maken. Het be-
handelt in detail de Deense vertegen-
woordigers van de familie Miridae, die 
daar ‘blomstertæger’ worden genoemd. 
De Deense naam is verwarrend, omdat 
de naam bloemwantsen bij ons gebruikt 
wordt voor de familie Anthocoridae en  
de familie Miridae daarentegen blind-
wantsen wordt genoemd (niet omdat ze 
blind zijn, maar omdat ze geen ocellen 
bezitten). De Miridae zijn in Denemarken 
met bijna 40% de grootste van de 34  
families, wat vergelijkbaar is met de 
Nederlandse situatie.

Het is een fraai vormgegeven en rijk 
geïllustreerde boek met meer dan 1000 
kleurenfoto’s, dat echter volledig in het 
Deens is. De uitvoerige inleidende hoof-
stukken behandelen achtereenvolgens 
de ontwikkeling van de heteropterologie 
in Denemarken, de evolutie van want-
sen, systematiek, nomenclatuur, mor-
fologie (met inbegrip van kleurvormen, 
vleugeldimorfie en seksuele dimorfie), 
voortplanting, larvale ontwikkeling, ver-
vellingshuidjes, levenscyclus, fenologie, 
weer- en seizoensinvloeden, gedrag, 
voedsel, waardplanten, biotopen, natuur-
lijke vijanden, afweermogelijkheden en 
schadelijke en nuttige soorten.

De samenstelling van de Deense 
fauna wordt op basis van recente lijsten 
uit 2011 en 2012 vergeleken met die van 
alle omringende landen: Noorwegen, 
Zweden, Finland, De Baltische Staten en 
Kaliningrad, Polen, Duitsland de Britse 
Eilanden inclusief Ierland. In Nederland 
komen 241 soorten Miridae voor en in 
Denemarken 212 soorten. Er zijn 201 
gemeenschappelijke soorten: 40 Neder-
landse soorten (17 %) staan niet op de 
Deense lijst en 11 Deense soorten komen 
niet voor op de Nederlandse lijst. Wat  
betreft de foto›s geven Skipper & Tols-
gaard van net iets meer Nederlandse 
soorten foto›s dan Wachmann et al. (2004, 
2012): 212 tegenover 209. Samen zijn ze 
goed voor afbeeldingen van 236 van de 
241 Nederlandse soorten. De nomen- 
clatuur is up-to-date met uitzondering 
van Amblytylus delicatus, die sinds de  
revisie van Matocq & Pluot-Sigwalt (2012) 
tot Megalocoleus behoort.

Gegevens over de fenologie en levens-

cyclus worden gepresenteerd in tabel-
vorm, waarin opgenomen zijn het voor-
komen in de tijd van volwassen dieren, 
het aantal generaties per jaar en het 
overwinteringsstadium (ei, larve, adult of 
een combinatie daarvan). 

Het voorkomen in de elf Deense  
districten wordt weergegeven in een  
bolletjestabel, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen waarnemingen van voor 
1975 en vanaf 1975. Het pivotjaar 1975  
is gekozen om de veranderingen ten 
opzichte van het vorige overzicht van de 
Deense miriden (Gaun 1974) aan te geven. 
In de tabel wordt ook een aanduiding 
gegeven over de mate van voorkomen 
(zeldzaamheid) en de trend (vooruitgang, 
status quo of achteruitgang). In de tabel 
overheerst het geel van de status quo, 
die voor 157 zou gelden. Voor 37 soorten 
(17,5%) wordt een vooruitgang geconsta-
teerd en 18 soorten (8,5%) vertonen een 
duidelijke achteruitgang. Ter vergelijking: 
Aukema & Hermes (2014) komen voor 
Nederland tot respectievelijk 16,3 en 
15,4% van het aantal soorten dat is voor-
uitgegaan of achteruitgegaan. Zes soor-
ten zijn al lange tijd niet meer in Dene-
marken waargenomen: Acetropis carinata, 
Bothynotus pilosus, Deraeocoris punctulatus, 
Deraeocoris scutellaris, Heterocordylus lep-
tocerus en Notostira erratica. Met uitzon-
dering van N. erratica komen deze ook in 
Nederland voor. Als belangrijkste oorzaak 
van de achteruitgang van de Deense 
wantsenfauna worden intensieve begra-
zing, verkeerd maaibeheer, bemesting en 
eutrofiëring genoemd. 

De verbreidingsmogelijkheden van 
wantsen worden in Europese context 
behandeld, met als meest illustratieve 
voorbeelden de snelle verspreiding van 
Deraeocoris flavilinea vanuit Zuid-Italië 
sinds 1984 (in 2006 voor het eerst in Dene- 
marken waargenomen) en Tupiocoris 
rhododendri vanuit Noord-Amerika via  
Engeland sinds 2002 (in 2009 voor het 
eerst in Denemarken). Jammer dat per 
abuis vermeld wordt dat D. flavilinea 
voor het eerst in 1995 in Nederland werd 
waargenomen: dat is 1985. Twintig soor-
ten zijn sinds 1975 aan de Deense lijst 
toegevoegd en zes daarvan behoren ook 
tot de nieuwkomers op de Nederlandse 
lijst sinds 1980 (Aukema & Hermes 2014): 
Tupiocoris rhododendri, Deraeocoris flavilinea, 
Dichrooscytus gustavi, Psallus assimilis en 
P. pseudoplatani. Een apart hoofdstuk in 
gewijd aan de mogelijk in Denemarken 
te verwachten miriden op basis van de 
fauna van de omliggende landen Noor-
wegen, Zweden, Finland, de Baltische 
Staten, Polen, Duitsland, Nederland en de 
Britse Eilanden: een lijst van niet minder 
dan 162 soorten!

In de volgende hoofdstukken komen 
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het bestuderen, fotograferen, verzamelen 
en prepareren van wantsen aan bod, met 
speciale aandacht voor collectievorming, 
de belangrijkste Deense collecties en ver-
zamelaars.

De soortbesprekingen vormen met 
248 bladzijden de hoofdmoot van het 
boek. Per twee pagina’s worden één of 
twee soorten besproken: voor iedere 
soort een standaardtekst en een aantal 
foto’s van levende dieren, zowel larven 
als adulten, soms aangevuld met foto’s 
van kenmerken, waardplanten of habitats. 
Bij elke soort wordt bovendien een kleine 
‘gestackte’ foto van een geprepareerd 
exemplaar afgebeeld. Voor elke soort 
wordt met een gekleurde stip aangegeven 
hoe gemakkelijk het is de betreffende 
soort zonder of met hulpmiddelen op 
naam te brengen. Er zijn daarbij vier ca-
tegorieën: groen, geel, rood en grijs. De 
soorten met groene stip zijn gemakkelijk 
met het blote oog of met een eenvoudige 
10x loep te herkennen aan de hand van 
een goede foto, zelfs zonder ervaring. 
Dat zou gelden voor 67 soorten (32%). De 
helft van de soorten heeft een gele stip 
en is minder gemakkelijk op naam te 
brengen: voor determinatie is tenminste 
enige ervaring vereist, maar ook hier zou 
een goede foto uitkomst bieden. De 32 
soorten met rode stip (15%) zijn lastig te 
determineren en vereisen veel ervaring 
en/of vergelijkingsmateriaal, en vaak is 
het bovendien nodig om voor de zeker-
heid genitaalpreparaten te maken. De 
resterende zes soorten van de geslachten 
Monosynamma en Psallus hebben een grij-
ze stip en zijn met zekerheid uitsluitend 
op genitaalkenmerken te determineren. 
In de begeleidende teksten wordt infor-
matie gegeven over grootte, typische ken-
merken, biologie, habitat, levenscyclus 
en verspreiding van de soorten in Dene-
marken (per district) en de omringende 
landen. Verspreidingskaarten ontbreken 
echter. Als extra informatie zijn er ver-
wijzingen naar foto’s van dezelfde soort 
elders in het boek, de pagina waarop de 
soort in de monografie van Gaun (1974) 
behandeld wordt en het aantal soorten 
van het betreffende geslacht in Dene-
marken en wereldwijd.

Het boek sluit af met een naamlijst 
van alle 539 Deense wantsen met aan-
tekeningen over bijzondere en nieuwe 
soorten (auteurs Lars Skipper & Søren 
Tolsgaard), een lijst van gebruikte termen, 
verwijzing naar informatie over Deense 
miriden op het internet (www.miridae.dk) 
en andere relevante sites over wantsen, 
een literatuurlijst en een register.

Het boek bevat geen determinatie- 
tabellen en door de omvang is het ook 
niet geschikt als veldgids. Goede foto’s, 
en het liefst ook verzameld materiaal, 

zijn onontbeerlijk voor het op naam 
brengen van de waargenomen wantsen. 
Dit boek is daarbij een goed hulpmiddel 
voor de gevorderde wantsenliefhebber 
en de geïnteresseerde leek. De tekst is 
door de taal minder toegankelijk, maar 
de sublieme foto’s zijn een goed hulp-
middel bij het op naam brengen van veel 
soorten. Dit is extra belangrijk, omdat alle 
beschikbare determinatietabellen voor 
miriden voor dit deel van Europa sterk 
verouderd en onvolledig zijn: South-
wood & Leston (1959), Stichel (1956-1958), 
Wagner (1952, 1961) en Wagner & Weber 
(1964). Als bonus voor de specialist zijn 
er bovendien van ook nog eens van 191 
soorten foto’s van het vijfde larvale  
stadium opgenomen!
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Opnieuw zijn de insectenliefhebbers ver-
blijd met een prachtig geïllustreerd boek 

over wantsen. Dit keer een Deense uitga-
ve van de hand van Ole Fogh Nielsen en 
Lars Skipper. Het behandelt de in Dene-
marken voorkomende vertegenwoor- 
digers van drie superfamilies: Pentato-
moidea (bredtæger of schildwantsen), 
Coreoidea (randtæger of randwantsen) en 
Pyrrhocoroidea (ildtæger of vuurwantsen).  
De Pentatomoidea omvatten vijf families, 
te weten Cydnidae (graafwantsen), Thy-
reocoridae (viooltjeswantsen), Acantho-
somatidae (kielwantsen), Scutelleridae 
(pantserwantsen en Pentatomidae 
(schildwantsen). De Coreoidea tellen  
drie families: Rhopalidae (glasvleugel-
wantsen), Alydidae (kromsprietwantsen) 
en Coreidae (randwantsen), en de Pyrrho-
coroidea één familie: Pyrrhocoridae 
(vuurwantsen). Ten opzichte van de  
Nederlandse fauna ontbreekt in Dene-
marken alleen de familie Stenocephalidae, 
de zogenaamde wolfsmelkwantsen, die 
tot de Coreoidea behoren.

De tekst is geheel in het Deens en 
begint met een aantal fraai geïllustreerde 
hoofdstukken over de geschiedenis van 
de heteropterologie in Denemarken, de 
evolutie van wantsen, systematiek en 
naamgeving, morfologie, levenscyclus, 
voedsel, natuurlijke vijanden, biotopen 
waar de wantsen te vinden zijn, status  
en verspreiding van de soorten, en de 
mogelijke bedreigingen. Voor het aan- 
geven van de status wordt de Deense 
Rode Lijst gebruikt. Denemarken telt elf 
faunistische districten en het voorkomen 
van de 73 soorten wordt per district weer- 
gegeven in een bolletjestabel met als extra 
kolommen de Deense namen van de 
soorten en de rode lijstcategorieën. In de 
tabel wordt onderscheid gemaakt tussen 


