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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 
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het voorkomen voor en vanaf 1976. In 
het volgende hoofdstuk komen pas het 
verzamelen, prepareren, fotograferen en 
determineren van wantsen uitgebreid 
aan bod, waarbij het belang van collectie-
vorming niet vergeten wordt. 

Na een hoofdstuk met korte beschrij-
vingen van de negen families volgt de 
hoofdmoot van het boek: de rijkelijk  
geïllustreerde soortbeschrijvingen. Per 
soort zijn twee pagina’s gereserveerd: 
één pagina met tekst, verspreidingskaart, 
fenogram, indicatie van het voorkomen  
in de omringende landen (waaronder 
Nederland) en een ‘gestackte’ habitus- 
foto. De verspreidingskaarten zijn op ba-
sis van 20 × 20 kilometerhokken  
(UTM-grid) en onderverdeeld in vier 
periodes: voor 1976, voor en na 1976, 
tussen 1976 en 2000 en vanaf 2000. Deze 
periodes zijn gebaseerd op het eerdere 
Deense atlasproject van Tolsgaard (2001), 
dat van 1976 tot en met 2000 liep. In 
de fenogrammen worden de maanden 
aangegeven, waarin larven en adulten 
zijn waargenomen. Op de tweede pagina 
staan doorgaans drie foto’s: van volwas-
sen dieren en, indien beschikbaar, van 
vijfdestadium larven ‘in vivo’, waar nodig 
vergezeld van kleine detailfoto’s van 
belangrijke determinatiekenmerken. 
Soms wordt ook een foto van de biotoop 
of waardplant gegeven. Van 49 soorten 
worden de larven afgebeeld, dus daar 
valt nog het een en ander aan te vullen. 
Door het gebruik van een goede kwaliteit 
papier komen de foto’s bijzonder goed tot 
hun recht. Het boek wordt afgesloten met 
zes pagina’s met overzichtsplaten van de 
habitusfoto’s, een systematisch overzicht, 
een literatuurlijst en een register. Het 

boek bevat geen determinatiesleutel(s), 
maar de meeste soorten zijn aan de hand 
van de foto’s gemakkelijk op naam te 
brengen. Door het formaat (17 × 25 cm) is 
het echter minder geschikt als veldgids.

Van de 73 soorten op de Deense lijst 
zijn Stictopleurus crassicornis (Rhopalidae), 
Aelia rostrata en Sciocoris macrocephalus 
(Pentatomidae) al zeer lang niet meer 
in het land waargenomen en mogelijk 
verdwenen. Ze komen ook geen van alle 
in Nederland voor. Ook van Elasmucha 
ferrugata (Acanthosomatidae), Eurygaster 
austriaca (Scutelleridae) en Pinthaeus san-
guinipes (Pentatomidae) zijn geen recente 
Deense vondsten bekend. Voor de Neder-
landse situatie geldt dat voor deze soorten 
alleen voor Eurygaster austriaca, die voor 
het laatst in 1935 in ons land werd waar-
genomen. De enige soort, die wel in De-
nemarken voorkomt, maar niet in Neder-
land, is de kielwants Elasmostethus brevis. 
Deze leeft meer noordelijk in  
Europa op wilg. Nieuwkomers op de 
Deense lijst sinds 2000 zijn Liorhyssus 
hyalinus (Rhopalidae), Gonocerus acuteang-
ulatus, de invasieve Noord-Amerikaanse 
exoot Leptoglossus occidentalis (Coreidae) 
en Elasmostethus minor (Acanthosomatidae).  
Niet toevallig soorten die zich recent ook 
in Nederland uitgebreid hebben (de eerste 
twee), of die pas kortgeleden voor het 
eerst zijn waargenomen (de laatste twee). 

Denemarken is weliswaar qua opper- 
vlak iets groter dan Nederland, maar dat 
een aantal Midden-Europese soorten  
niet zo ver noordelijk voorkomt, was  
te verwachten. Van de 87 soorten op de 
Nederlandse lijst, komen er 70 (80%) ook 
in Denemarken voor en dat is dus wel 
een behoorlijk verschil. Ondanks de taal 
en het ontbreken van een groot aantal 
soorten is dit boek toch alleszins de 
moeite waard voor de wantsenliefheb-
ber en de geïnteresseerde leek, al was 
het alleen al voor de370 kleurenfoto’s. 
En natuurlijk ook, omdat momenteel 
dezelfde groep van wantsen onderwerp 
is van een landelijk wantsenproject dat 
door EIS Kenniscentrum Insecten, de 
Nederlandse Entomologische Vereniging, 
de jeugd- 
bonden voor natuurstudie en Waar- 
neming.nl georganiseerd wordt (https://
waarneming.nl/wantsen/index.php)!
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Ongeveer tegelijkertijd met de Neder-
landse Veldgids Wantsen deel 1 (Aukema 
et al. 2016) verscheen in Wallonië een  
determinatiegids voor nagenoeg dezelfde 
groep wantsen: de Pentatomoidea. Toch 
zijn het twee totaal verschillende boekjes. 
Waar de Nederlandse veldgids een plaatjes- 
kijkboek met tekst is, is het Waalse boek 
opgezet als een determinatietabel, niet 
een ordinaire tabel met veel tekst, maar 
een tabel gebaseerd op foto’s. Aan de 
hand van de met foto’s geïllustreerde 
tekst wordt de lezer naar de juiste soort 
geleid. Verschillen tussen verwante soorten 
zijn met detailfoto’s geïllustreerd en 
pijltjes beklemtonen het onderscheid,  
zodat men nauwgezet kan determineren.

Het soortenspectrum in de Neder-
landse en de Waalse gidsen zijn niet  
hetzelfde. Het Waalse boekje beperkt  
zich tot kielwantsen (Acanthosomatidae), 
graafwantsen (Cydnidae), pantserwantsen 
(Scutelleridae) en schildwantsen (Penta-
tomidae), terwijl in de Nederlandse  
veldgids daar nog de vuurwantsen  
(Pyrrhocoridae), wolfsmelkwantsen 
(Stenocephalidae), randwantsen (Corei-
dae), kromsprietwantsen (Alydidae), glas-
vleugelwantsen (Rhopalidae) en viool-
tjeswantsen (Thyreocoridae) bij komen. 
Toch behandelt het 81 soorten, tegen 86 
in Nederlandse gids. Bijna evenveel be-
sproken soorten bij minder behandelde 
soortgroepen? Het verschil is te verklaren 
door het grotere aantal schildwantsen 
in België, terwijl ook het aangrenzende 
Noord-Frankrijk is meegenomen. Dit 
boek is daarmee bruikbaar tot Midden-
Frankrijk. Bovendien staan alle Neder-
landse soorten in de Waalse gids, zodat 
het ook in Nederland bruikbaar is.

Een probleem zou de taal kunnen 

De pentatomide Eurygaster austriaca is zowel 
in Denemarken als in Nederland lang niet 
waargenomen. Foto: Theodoor Heijerman


