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van wespen met de overige kleine fauna 
staan uitgelegd, en allerlei voorbeelden 
van Uropodinae-mijten die vast zitten 
op insecten worden afgebeeld. Het best 
vertegenwoordigd zijn de kevers en 
vliesvleugeligen (met bijzondere hoofd-
stukken over allerlei families van kleine 
wespensoorten), hetgeen vooral komt 
door de onderzoeksactiviteiten van de 
enthousiastelingen Paul van Wielink en 
Theo Peeters. Andere entomologen met 
meer dan één hoofdstuk op hun naam 
zijn Ron Felix, Ad Mol, Henk Spijkers, 
Guido Stooker en Jan Willem van Zuijlen; 
allen zijn al lang actief in het gebied.  
Overige hoofdstukken worden voorna-
melijk gevuld door ‘externe’ entomo-
logen die veelal materiaal opgestuurd 
kregen. Omdat er al zo lang onderzoek 
is gedaan, konden er ook veranderingen 
in het gebied vastgelegd worden, zoals 
de achteruitgang van bepaalde insecten-
groepen in termen van aantallen, de  
geleidelijke kolonisatie van de nieuwe 
poelen, de vervanging van de Califor-
nische rivierkreeft door de rode Ameri-
kaanse rivierkreeft in de Oude Leij, en de 
opkomst van zuidelijke nieuwkomers. 

De 49 pagina’s lange soortenlijst met 
de eerder genoemde bijna 9000 soorten 
staat in het midden van het boek en 
wordt opgeleukt door tekeningetjes van 
een vertegenwoordiger van de genoemde 
hoofdgroepen. In de lijst staat aange-
geven welke soorten exoten zijn, welke 
soorten ooit nieuw voor Nederland zijn 
aangetroffen in het gebied en als zodanig 
al elders zijn gepubliceerd en welke soor-
ten in de huidige publicatie nieuw voor 
Nederland worden gemeld. Opname van 
deze laatste categorie taxa is natuurlijk 
wel begrijpelijk vanuit de makers van het 
boek: de lijsten zijn zo compleet en het 
geeft het boek een meerwaarde als er ook 
noviteiten voor de fauna in worden ge-
meld. Toch kleven er nadelen aan nieuw-
meldingen van organismen in alleen een 
lijst, zonder dat er een artikel om heen 
wordt geschreven (er is overigens wel 
een additionele lijst verschenen waarin 
datum, vangmethode en locatie worden 
gegeven per soort, zie Mol et al. 2020). Het 
eerste nadeel is dat de nieuwe soort nu 
gemeld is en er mogelijk (of waarschijn-
lijk) niemand meer een serieus stuk over 
gaat schrijven, dat is zonde. Het tweede 
is dat een nieuwe soort voor de fauna 
vaak wel wat grondige literatuurstudie 
behoeft, hetgeen automatisch gebeurt 
als er een artikel over wordt gemaakt. Bij 
de verwerking van de vermelde nieuwe 
soorten voor opname in het Soorten-
register (www.nederlandsesoorten.nl) 
bleek namelijk dat 21 insectensoorten 
al elders gemeld waren voor Nederland. 
Deze fouten hadden voorkomen kunnen 

worden als de soorten even goed ‘door-
gelicht’ waren ter voorbereiding van een 
artikel.

De faunistische gegevens over zeer 
veel soortgroepen, de uitgebreide voor-
beelden om natuuronderzoek te doen 
en de vele bekende personen die in dit 
boek staan maken deze publicatie waar-
devol en bovenal gewoon leuk om te 
hebben. Informatie over de bestelwijze 
is te vinden op www.knnv.nl/afdeling-
tilburg/boek-de-kaaistoep. Op deze zelfde 
website staat ook een pdf met een korte 
opsomming van inmiddels vastgestelde 
errata en corrigenda.

Een blik op de soortenlijsten laat zien 
dat er voor sommige soortgroepen zeker 
nog extra soorten te vinden zullen zijn  
in De Kaaistoep en het werk kan dus  
gewoon nóg een kwart eeuw doorgaan, 
ook om veranderingen te registeren en 
nog meer ecologische inzichten te ver-
krijgen. We wensen de KNNV-afdeling 
Tilburg nog zeer veel inventarisatie- en 
onderzoeksplezier in hun Kaaistoep!
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Het op naam brengen van wantsen is 
door het vrijwel ontbreken van recente 
determinatiewerken voor Nederlandse 
entomologen een lastige opgave. In  
het Nederlands zijn er alleen tabellen  
beschikbaar voor de waterwantsen  
Nepomorpha en oppervlaktewantsen 
Gerromorpha (Tempelman & Van Haaren 
2009), maar dat betreft nog geen tien pro-
cent van alle Nederlandse soorten. Voor 
de rest is men aangewezen op de sterk 
verouderde Duitse werken van Stichel  
(1955-1962) en Wagner (1952, 1961, 1966 
en 1967) en het Engelse boek van South- 
wood & Leston (1959), of de deels recen-
tere en goede Franse monografieën uit 

de series Faune de France en Faune de 
l’Europe et du Bassin Méditerraneén. 
Deze zijn echter deels verouderd en 
bovendien nog niet compleet. Verouderd 
zijn met name de delen over de water- en 
oppervlaktewantsen (Poisson 1959) en de 
blindwantsen Miridae (Wagner & Weber 
1964), onze verreweg grootste familie met 
bijna 40% van de 658 soorten. In totaal 
zijn er tot op heden twaalf delen ver-
schenen. De oeverwantsen (Leptopodo-
morpha: Saldidae en Leptopodidae) wer-
den in 1987 gepubliceerd door Péricart. 
Behalve de Miridae zijn ook alle andere 
families van de Cimicomorpha bewerkt: 
bloemwantsen Anthocoridae, bedwantsen 
Cimicidae en korstmoswantsen Micro- 
physidae (Péricart 1972), netwantsen 
Tingidae (Péricart 1983), sikkelwantsen 
Nabidae (Péricart 1990) en roofwantsen  
Reduviidae (Putshkov & Moulet 2009). Van  
de Pentatomomorpha zijn tot dusverre 
tien families verschenen: steltwantsen 
Berytidae (Péricart 1984), kromspriet-
wantsen Alydidae, randwantsen Coreidae,  
vuurwantsen Pyrrhocoridae, glasvleugel- 
wantsen Rhopalidae en wolfsmelkwant-
sen Stenocephalidae (Moulet 1995), bodem- 
wantsen Lygaeidae (Péricart 1999), schors- 
wantsen Aradidae en amarantwantsen 
Piesmatidae (Heiss & Péricart 2007), en 
schildwantsen Pentatomidae (Derjanshi  
& Péricart 2005, Péricart 2010, Ribes &  
Pagola-Carte 2013). De Dipsocoromorpha  
(de families bladmoswantsen Ceratocom- 
bidae en veenmoswantsen Dipsocoridae)  
zijn opgenomen in Heiss & Péricart (2007).  
De kielwantsen Acanthosomatidae, 
graafwantsen Cydnidae, kogelwantsen 
Plataspidae, pantserwantsen Scutelleridae  
en viooltjeswantsen Thyreocoridae 
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ontbreken nog en zijn in voorbereiding. 
Overigens zijn vanaf 2009 de tabellen in 
deze serie zowel in het Frans als in het 
Engels. Een mooie, maar kostbare serie, 
die vooral interessant is voor heterop- 
terologen die ook werken met buitenlands 
materiaal.

Het wachten was dus al lang op een 
update in een wat toegankelijkere taal 
dan het Frans en nu verschijnt er dus een 
tweedelige tabel in boekvorm voor alle 
Duitse wantsen. Het dit jaar verschenen 
eerste deel bevat naast de gebruikelijke in-
leidende hoofdstukken de tabellen voor de 
infraordes (hier subordes genoemd), fami-
lies, subfamilies, tribussen en geslachten. 
De tabellen voor de subgenera en de soor-
ten komen in deel twee aan bod. 

In de inleidende hoofdstukken komen  
naast leefwijze, levenscyclus, schade-
lijkheid, overlast, nut en biotoop, ook 
bedreigingen en de betekenis van want-
sen als milieu-indicatoren aan de orde. 
Ook korte informatie over verzamel- en 
bewaarmethoden en een overzicht van 
de belangrijkste determinatiewerken 
ontbreken niet, evenals een hoofdstuk 
over de mogelijkheden en grenzen van 
DNA-barcoding voor de determinatie van 
wantsen. Voorafgaand aan de tabellen 
worden de belangrijkste kenmerken ge- 

ïllustreerd en benoemd en de gebruikte 
terminologie verklaard. 

De tabellen zijn zeer duidelijk, over-
zichtelijk opgebouwd en rijkelijk geïl-
lustreerd. De linker pagina’s bestaan uit 
twee kolommen, met de tekst in de linker 
kolom en de bijbehorende schematische 
tekeningen in de rechter kolom. Op de 
rechter pagina staan acht kleurenfoto’s 
van bijbehorende soorten. Na de familie- 
sleutel volgen hoofdstukjes over de 44 
Duitse families met korte informatie over 
het aantal soorten, morfologie, biologie 
en leefomgeving. Per familie volgen de 
tabellen voor, indien van toepassing, de 
subfamilies en tribussen, en vervolgens 
die voor de geslachten. De tabellen voor 
de ondergeslachten worden pas in deel 
twee opgenomen. 

In de subfamilietabel van de Miridae 
bleek het jammer genoeg niet mogelijk 
om het gebruik van aroliën en pseudar-
oliën te vermijden. Dit zijn kenmerken 
aan de klauwtjes, die zelfs bij hogere  
vergrotingen lastig te zien zijn, en die  
helaas al velen hebben afgeschrikt bij 
hun eerste pogingen om miriden op 
naam te brengen! Bij de Lygaeidae sensu 
lato is gekozen voor de door Henry (1997) 
voorgestelde classificatie, waarbij de  
‘traditionele’ Lygaeidae worden opge-
splitst in Cymidae, Lygaeidae sensu stricto, 
Blissidae, Geocoridae, Artheneidae,  
Heterogastridae, Oxycarenidae en Rhypa- 
rochromidae. Moleculaire gegevens ter 
ondersteuning van deze classificatie 
ontbreken echter nog grotendeels (Schuh 
& Weirauch 2020) en ze is dan ook niet 
onomstreden, maar vindt steeds vaker 
navolging. Het opnemen van de water- en 
oppervlaktewantsen lijkt overbodig, om-
dat het niets toevoegt aan de recent bij 
dezelfde uitgever uitgekomen tabel van 
Strauß & Niedringhaus (2014).

Met betrekking tot de Nederlandse 
fauna is het jammer dat de genera Tropi-
dosteptes (Miridae) en Buchananiella  
(Anthocoridae) (nog) niet in Duitsland  
zijn waargenomen en dat dus ook de 
bijbehorende soorten T. pacificus (Van 
Duzee, 1921) en B. continua (F.B. White,  
1880) in deel twee zullen ontbreken.  
In de tabellen wordt al verwezen naar  
de pagina’s in deel twee waar de des- 
betreffende geslachten behandeld zullen 
worden.

Het boek sluit af met een lijst van de 
geciteerde literatuur, een dankwoord met 
verantwoording voor de gebruikte foto’s 
en een tweetal registers, één voor (sub)
families en geslachten en één voor de  
afgebeelde soorten.

Deze boeken vormen een onmisbare 
hulp bij de determinatie van de Neder-
landse wantsen en bij uitstek van de 
vele soorten, die niet aan de hand van 

plaatjes alleen op naam gebracht kunnen 
worden. Het is echter niet handig dat de 
informatie over twee boeken verspreid is, 
en dat het helaas nog even wachten is op 
het tweede deel, dat pas voor 2023 bij de 
uitgever in de planning staat.
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Berend Aukema

Eén van de twee wel in Nederland voor-
komende, maar niet behandelde soorten: 
Tropidosteptes pacificus. Foto: Theodoor 
Heijerman


