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Voorwoord

deze verspreidingsatlas van de miridae van België is een indrukwekkend werk. het is de vrucht 
van jaren lange studie die resulteerde in een gedetailleerd en rijk geïllustreerd naslagwerk. 
er is informatie over niet minder dan 231 soorten, met voor elke soort een kaartje met de 
waarnemingen tot 1980 en de waarnemingen van 1980 tot en met 2011, de gekende verspreiding 
in europa en de fenologie van mannetjes en vrouwtjes. telkens wordt ook aangegeven met 
welk identificatiewerk de soort op naam werd gebracht en wordt er verwezen naar relevante 
literatuur over iedere soort. erg waardevol is de informatie over het habitat en de ecologie van 
elke soort waardoor dit werk een aanbevolen naslagwerk is voor iedereen die iets over miridae 
in België wil weten. onze dank aan de vier auteurs en hun medewerkers om een atlas van 
dergelijke kwaliteit te maken. 

Puriteinen zullen wellicht opmerken: opgelet, er worden kaarten gegeven met de uurhokken 
(utm 5 op 5 km) waar ooit de soort is waargenomen en dit kan je niet als een verspreidingsatlas 
beschouwen. deze atlas geeft echter door zijn goede invulling van de uurhokken een zeer goede 
indicatie hoe de verspreiding van de soorten er wellicht uitziet of er vroeger uitzag. de auteurs 
hebben nu een basis gelegd voor toekomstig verspreidingsonderzoek dat kadert in het onderzoek 
van de globale opwarming. in de kaarten zijn er nu zeker al enkele statistische indicaties te 
vinden over veranderingen die de laatste twintig jaar hebben plaats gevonden. 

een dergelijke grootschalige studie is alleen maar mogelijk wanneer de nomenclatuur van de 
soorten tot een zekere stabiliteit is gekomen. daarom is de inbreng van de eerste auteur Berend 
Aukema zo belangrijk. Zijn lange ervaring met de nederlandse en de europese fauna maakt 
dat in het voorliggende werk de Belgische fauna door dezelfde bril is bekeken waardoor we de 
meest correcte informatie krijgen over een vrij uitgestrekt gebied. het Belgisch grondgebied is 
misschien klein, maar er is van alles aan de hand. in het Westen van België ligt de bottleneck 
van soorten met een Atlantische verspreiding. in het oosten en het Zuiden van het land hebben 
we vooral te maken met soorten die een centraal-europese verspreiding hebben en aangepast 
zijn aan een continentaal klimaat. hier en daar hebben we nog enclaves met een submediterrane 
soorten (bijvoorbeeld torgny) en als kers op de taart hebben we de boreaal-montane soorten 
die in de hoge venen voorkomen. een ideaal terrein dus om soorten te zien verschuiven in tijd 
en ruimte. 

Alle auteurs zijn reeds lang passioneel bezig met wantsen. toch nog een speciaal woordje voor 
gaby viskens en Jos Bruers, die reeds tientallen jaren regelmatig de collecties van het koninklijk 
Belgisch instituut voor natuurwetenschappen bezoeken, bestuderen en inventariseren. hun 
wetenschappelijke benadering is lovenswaardig want steeds stelden ze de identificaties in 
vraag, gaven suggesties  en droegen bij tot talrijke publicaties. Ze waren ook bezorgd om een 
correcte referentiecollectie en een databank te maken en goed te bewaren om ze door te geven 
aan het nageslacht. een voorbeeld van toewijding en enthousiasme! 

We feliciteren nog eens alle auteurs met dit prachtige werk en hopen van harte dat het andere 
onderzoekers zal stimuleren om hun waarnemingen te publiceren in een “opus magnum”. 

dr. Patrick grootaert 
hoofd entomologie in de operationele directie taxonomie en Fylogenie van het koninklijk 

Belgisch instituut voor natuurwetenschappen, Brussel
voorzitter van de koninklijke Belgische vereniging voor entomologie 

voorzitter van het nationaal knooppunt van het verdrag van de Biologische diversiteit  



6

Inleiding

de studie van de Belgische miridae staat nog in de kinderschoenen en er is in ons land dan ook 
relatief weinig bekend over deze groep van insecten. dit geldt zeker voor de verspreiding van 
de soorten en eventuele veranderingen daarin in de loop van de tijd, bijvoorbeeld als gevolg 
van menselijk handelen. onze buurlanden staan er wat dat betreft wat beter voor. ehanno 
(1983-1987) en Aukema (1989) publiceerden meer dan twintig jaar geleden al respectievelijk 
een atlas van de miridae van Frankrijk en een overzicht van de nederlandse wantsen met 
veel verspreidingskaarten en met inbegrip van de miridae. meer recent verscheen er een 
verspreidingsatlas van de terrestrisch levende wantsen van het groothertogdom Luxembourg 
(reichling, 2001) en de eerste twee delen van een vijfdelige serie verspreidingsatlassen van de 
nederlandse wantsen (Aukema et al., 2002; Aukema & hermes, 2006).

Betrouwbare en representatieve verspreidingsgegevens zijn een eerste vereiste om veranderingen 
in de fauna te kunnen analyseren en evalueren. deze atlas en het onderliggende gegevensbestand 
vormen daartoe een eerste aanzet door zoveel mogelijk gegevens uit de literatuur en van 
collecties te controleren en vast te leggen.

Analoog aan de serie nederlandse verspreidingsatlassen worden de verspreidingsgegevens 
gepresenteerd over twee periodes: de periode tot 1980 en de periode vanaf 1980. een 
rechtstreekse vergelijking tussen de twee periodes is niet mogelijk, omdat van de periode voor 
1980 aanzienlijk minder waarnemingen voorhanden zijn. ook een trendanalyse met betrekking 
tot voor- of achteruitgang van soorten in de tijd is op basis van de verzamelde gegevens niet 
mogelijk.

de atlas behandelt alle 231 soorten die in België zijn waargenomen (bijlage 1). de meest 
recente naamlijst van de Belgische wantsen (Baugnée et al., 2003) telde 220 soorten. sinds die 
publicatie werden de volgende elf soorten aan de lijst toegevoegd: Tuponia hippophaes (Baugnée 
& chérot, 2004), Deraeocoris scutellaris, Dicyphus stachydis, Halticus major, Monosynamma 
sabulicola, Oncotylus viridiflavus en Psallus pseudoplatani (Baugnée, 2005), Macrolophus 
rubi, Psallus montanus en Tupiocoris rhododendri (Aukema et al., 2007), Phytocoris nowickyi 
(Aukema et al., 2009a) en Tropidosteptes pacificus (Aukema, 2010).

Korte geschiedenis van de studie van Miridae van België

in de 19de eeuw en het grootste deel van de 20ste eeuw hield slechts een klein aantal Belgische 
en buitenlandse entomologen zich bezig met de Belgische miriden. Bovendien betrof het dan 
meestal slechts het vermelden van één of enkele soorten op lokale of nationale soortenlijsten van 
insecten in het algemeen. Monografieën en publicaties over morfologie, taxonomie, ecologie of 
ethologie van de Belgische miridae zijn er uit deze periode dan ook niet. vermeldenswaardig is 
het, dat vrijwel alle entomologen die aan Belgische miriden werkten, dat op persoonlijke titel 
deden, als amateur en niet beroepsmatig. de enige uitzondering vormde guy schmitz (1917-
2006), die zich overigens nauwelijks bezig hield met de Belgische fauna en niets over onze 
miriden publiceerde. 

We kunnen dus niet echt spreken van de geschiedenis van de “miridologie” in België, of zelfs 
van de geschiedenis van de Belgische heteropterologie, die duidelijk verschilt van die van de 
Belgische entomologie in het algemeen.
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De negentiende eeuw

de eerste vermeldingen van Belgische miriden zijn waarschijnlijk te vinden in robert (1831), die 
twee taxa citeerde, die mogelijk tot de miridae behoorden: Miris Fabricius en Capsus Fabricius. 
Welke soorten het betrof, valt echter niet te achterhalen. Pas vijftig jaar later werd er opnieuw 
over Belgische miriden gepubliceerd. in een reeks notities werden nieuwe of interessante 
soorten voor onze fauna gepubliceerd en het verschijnen van de eerste twee naamlijsten van de 
Belgische wantsen markeerde het einde van de 19de eeuw.

Pierret (1876) vermeldde in de notulen van de jaarlijkse uitstap van de entomologische 
vereniging van België in de omgeving van namen de vangst van vijf soorten. vervolgens 
publiceerden tussen 1877 en 1899 verschillende auteurs een kleine zestig soorten, waarvan vele 
nieuw waren voor het land. Jacobs (1877) nam Cyllecoris histrionius als enige miride op in een 
verslag van de excursie van de entomologische vereniging van België in kalmthout op 24 juni 
1877. 

L.F. Lethierry (figuur 1) publiceerde op zijn beurt een reeks lijsten van in België verzamelde 
wantsen, die hij presenteerde op de vergaderingen van de entomologische vereniging van België 
(Lethierry, 1879, 1880a, 1880b, 1882a, 1882b, 1882c en 1884). samen met Pierret publiceerde 
hij een eerste aanzet voor een naamlijst van de Belgische wantsen (Lethierry & Pierret, 1879) 
en enkele jaren later een nieuwe versie (Lethierry, 1892). deze werd overigens voorafgegaan 
door de lijst van coubeaux (1891) met aanvullingen en correcties in coubeaux (1892).

de Bormans (1883) vermeldde verschillende entomologische vangsten in de omgeving van 
Brussel, waaronder die van Pantilius tunicatus. 

Fokker (1886, 1891) publiceerde een aantal waarnemingen en een lijst van materiaal verzameld 
langs de semois. 

coucke (1893) meldde de vondst van Orthops campestris in een excursieverslag van de 
entomologische vereniging van België en de Jonck (1898) vermeldde Bothynotus pilosus en 
Orthotylus marginalis in een mededeling aan dezelfde vereniging.

Figuur 1. L.F. Lethierry (1830-1894)
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De eerste helft van de twintigste eeuw

tegen de verwachting in leidde de publicatie van een aantal catalogi van de Belgische 
hemiptera, inclusief de miridae, niet tot een opleving van de belangstelling voor deze groep 
van insecten. evenals in de tweede helft van de negentiende eeuw, bleven publicaties over 
Belgische miriden hoofdzakelijk beperkt tot korte vermeldingen in lijsten van lokale fauna’s. 
uitzondering vormden de publicaties van h. schouteden en A. Lameere.

schouteden (1899, 1900, 1901a, 1901b, 1907) vermeldde ongeveer veertig soorten miridae, 
voornamelijk uit de omgeving van Brussel (schouteden, 1899, 1900) en Francorchamps 
(schouteden, 1901b). 

Lameere (1895b, 1900, 1907) publiceerde een handboek van de Belgische Fauna.

tussen 1920 en 1949 vermeldden verschillende auteurs een veertigtal soorten, waarvan een aantal 
nieuw waren voor de Belgische fauna. dubois (1920) meldde het voorkomen van Deraeocoris 
trifasciatus en D. punctulatus in de omgeving van Brussel en müller (1923) publiceerde een 
lijst van vangsten in de omgeving van visé, waaronder de miriden D. trifasciatus en Pantilius 
tunicatus. goetghebuer (1928) vermeldde, in zijn artikel over de insecten van de schorren van 
het Zwin onder andere Chlamydatus pullus. 

in de dan volgende periode verschijnen een aantal publicaties van leden van de kring van Luikse 
entomologen. het zijn lijsten van interessante vondsten en waarnemingen in de omgeving van 
Brussel en Luik en langs de kust: guilleaume, maréchal & vreurick (1929), guilleaume & 
vreurick (1930, 1933), maréchal (1930a, 1930b, 1930c, 1931, 1939, 1945, 1949), maréchal 
& darimont (1936), maréchal, de Walsche & vreurick (1930), vreurick (1931, 1932, 1933, 
1936).

De tweede helft van de twintigste eeuw

op grond van het aantal publicaties in de eerste 25 jaar van deze periode werden de Belgische 
wantsen nauwelijks meer bestudeerd. Wat betreft de miridae verscheen er alleen een publicatie 
van kiriakoff (1962) over de wantsen van de collectie goetghebuer.

tijdens deze periode verschenen echter wel een aantal belangrijke determinatiewerken voor 
miriden in het buitenland (stichel, 1956-1958; southwood & Leston, 1959; Wagner, 1952, 
1961, 1974a, 1974b, 1975; Wagner & Weber, 1964, 1978), waardoor het voor entomologen 
eenvoudiger werd om de miridenfauna van europa en het middellandse Zeegebied te bestuderen

tussen 1975 en 1995 verscheen vervolgens een serie publicaties van r. Bosmans en enkele 
coauteurs over de verspreiding van de Belgische wantsen, die een belangrijke stimulans 
betekende voor de verdere studie van de Belgische wantsen.

opmerkelijk genoeg kwamen de miriden, wat betreft het aantal soorten verreweg de belangrijkste 
wantsenfamilie, in deze serie nauwelijks aan bod. Bosmans & chérot (1995) behandelden alleen 
de kleine subfamilies Bryocorinae en deraeocorinae. 
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Het begin van de eenentwintigste eeuw

in het nieuwe millennium kreeg de studie van de Belgische miriden nieuwe impulsen door twee 
belangrijke overzichtsartikelen. Bosmans & Aukema (2001) publiceerden de bibliografie van 
de subfamilies mirinae, orthotylinae en Phylinae van België en Aukema et al. (2002) gaven 
aanvullende faunistische gegevens en een nieuwe naamlijst van de Belgische miridae, de eerste 
sinds die van Lethierry in 1892!

Baugnée et al. (2003) publiceerde vervolgens een nieuwe naamlijst van alle Belgische wantsen, 
met drie nog niet eerder vermelde miriden. 

in deze periode ontstond ook het plan om de beschikbare verspreidingsgegevens in de vorm van 
een atlas samen te vatten. het resultaat ligt voor u!

Verspreidingsgegevens 

deze verspreidingsatlas behandelt de familie miridae, die in België vertegenwoordigd wordt 
door 231 soorten van zes subfamilies: isometopinae, Bryocorinae, deraeocorinae, mirinae, 
orthotylinae en Phylinae. een overzicht van het aantal soorten per subfamilie staat in tabel 1.

Het bestand

het huidige bestand van de Belgische miridae omvat 15.050 waarnemingen. hierbij is een 
waarneming gedefinieerd als één soort op één dag op één locatie. In totaal zijn er 5.937 
waarnemingen van voor 1980 en 9.013 waarnemingen vanaf 1980 beschikbaar.

naast eigen onderzoek vormden vooral de uitgebreide collecties van het koninklijk instituut 
voor natuurwetenschappen van België (kBin) in Brussel en AgroBiotech in gembloux (de 
voormalige Faculteit der Landbouwwetenschappen van gembloux, FsAg) een rijke bron van 
materiaal. in Brussel was het met name r. detry en in gembloux waren het J. Leclercq en r. 
mayne, die de collectievorming bevorderden.

Verheugend zijn ook de recente ontwikkelingen in de digitale fotografie en op internet (met 
name waarnemingen.be), waardoor een hele nieuwe groep waarnemers in belangrijke mate 
bijdraagt aan onze kennis van de verspreiding van de miriden!

Familie Subfamilie Aantal Belgische soorten
miridae isometopinae 1

Bryocorinae 15
deraeocorinae 12
mirinae 89
orthotylinae 36
Phylinae 78

Totaal aantal soorten 231

Tabel 1. in de verspreidingsatlas van de Belgische miridae behandelde subfamilies en het 
aantal soorten in België.
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Betrouwbaarheid

het bestand bevat uitsluitend waarnemingen van specialisten of door hen gedetermineerd 
materiaal. Literatuurgegevens werden alleen gebruikt na controle van de identificaties van het 
betreffende materiaal. daartoe werden alle toegankelijke Belgische collecties (opgenomen in 
bijlage 4) bekeken. gevalideerde waarnemingen van de internetsite waarnemingen.be werden 
ook aan het bestand toegevoegd. de vrouwtjes van Psallus confusus, P. mollis, P. perrisi en P. 
wagneri zijn niet tot op soort gedetermineerd en niet gebruikt voor het verspreidingsoverzicht 
en de fenogrammen.

Verdeling van waarnemingen over de jaren

De belangstelling voor de Belgische Miridae is lange tijd beperkt geweest (figuur 2). Met 
uitzondering van de jaren veertig van de vorige eeuw kwam het gemiddeld aantal waarneming per 
jaar pas boven de 100 vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. sindsdien is er met 
uitzondering van een dip in de jaren tachtig sprake van een stijgende belangstelling, resulterend 
in gemiddeld meer dan 400 waarnemingen in het laatste decennium met een opvallende piek in 
het jaar 2000 (figuur 3). Op de verspreidingskaarten worden de waarnemingen in twee periodes 
weergegeven: voor 1980 en vanaf 1980. het aantal waarnemingen bedroeg 5.937 in de periode 
voor 1980 en 9.013 in de periode vanaf 1980

Figuur 2. Aantal waarnemingen van miridae per periode van tien jaar. de periode voor 1870 
is bij elkaar gevoegd.

Figuur 3. Aantal waarnemingen van miridae per jaar vanaf 1990.



11

Verdeling van waarnemingen over België

In figuren 4 en 5 worden voor de periode voor 1980 per UTM-uurhok respectievelijk het aantal 
waarnemingen en het aantal soorten weergegeven. de best onderzochte gebieden in die periode 
zijn de omgeving van gent en Brussel en delen van de provincies Liège, namur en Luxembourg. 
Figuren 6 en 7 illustreren in de periode vanaf 1980 vooral een verhoogde verzamelactiviteit in 
de omgeving van Antwerpen. met name de provincie West-vlaanderen is in beide periodes 
duidelijk onderbemonsterd.

tabel 2 geeft voor de beide periodes de utm-uurhokken waarin meer dan 40 soorten zijn 
waargenomen. deze hokken liggen verspreid door België, voor 1980 in het gewest Brussel 
(vier), de provincies oost-vlaanderen (één), namur (één) en Brabant wallon (één), en vanaf 
1980 in de provincies Antwerpen (vier), Liège (drie), namur (twee), oost-vlaanderen (één) en 
Brussel (één). dergelijke “hot spots” ontbreken dus volledig in de provincies West-vlaanderen, 
vlaams-Brabant, Limburg, hainaut en Luxembourg. Zoals te verwachten viel, gaat het 
hoofdzakelijk om de omgeving van woonplaatsen van actieve verzamelaars en enkele favoriete 
verzamellocaties.

de meeste soorten zijn aangetroffen in hoog-België: 175 in de provincie namur, 159 in Liège 
en Luxembourg. in Laag-België zijn de meeste soorten aangetroffen in de provincies Antwerpen 
(144) en oost-vlaanderen (135). de minste soorten zijn bekend uit de provincies vlaams-
Brabant (90) en Brabant wallon (83).

Tabel 2. uurhokken (utm-coördinaten) waar meer dan 40 soorten zijn waargenomen. 

Periode Plaats (gebied) Uurhok Aantal soorten
voor 1980 Watermaal-Bosvoorde es9525 54

ukkel es9025 52
embourg Fs8005 45
oudergem Fs0030 44
destelbergen es5555 44
Zoniënwoud Fs0020 41
Brussel es9530 41
namur Fr3090 41

vanaf 1980 Antwerpen es9570 71
gembloux Fs2000 71
treignes Fr2050 68
ekeren es9585 63
montagne st Pierre Fs8525 58
Zwijndrecht es9075 51
deurne Fs0075 50
Flémalle Fs7005 44
evere es9535 43
kallo es8575 42
Liège Fs8010 41



12

Figuur 4. Aantal waarnemingen per utm-uurhok in de periode voor 1980. 
categorieën 1-10, 11-25, 26-50, 51-100 en meer dan 100 waarnemingen 
(maximaal 233 waarnemingen). 

Figuur 5. Aantal soorten per utm-uurhok in de periode voor 1980. 
categorieën 1-10, 10-25, 26-50 en meer dan 50 soorten (maximaal 69 
soorten).
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Figuur 6. Aantal waarnemingen per utm-uurhok in de periode vanaf 1980. 
categorieën 1-10, 11-25, 26-50 en meer dan 50 waarnemingen (maximaal 
212 waarnemingen).

Figuur 7. Aantal soorten per utm-uurhok in de periode vanaf 1980. 
categorieën 1-10, 11-25, 26-50 en meer dan 50 soorten (maximaal 66 
soorten).
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Veranderingen in de fauna

het is verleidelijk om op basis van het bestand veranderingen in de Belgische miridenfauna 
te bepalen op basis van trendberekeningen. dergelijke trends zijn op basis van de beschikbare 
gegevens echter niet te bepalen door het te geringe aantal waarnemingen en door grote verschillen 
in verzamelintensiteit en gebruikte vangmethoden in de loop van de jaren. 

in de periode voor 1980 werden 200 soorten waargenomen. de oudste gedateerde waarneming 
stamt uit 1844, zodat de periode tenminste 138 jaar beslaat. in totaal werden in die periode 
5.937 records geregistreerd, een gemiddelde van slechts iets meer dan 0,2 records per soort per 
jaar. 

in de 32 jaar van de periode vanaf 1980 werden 9.013 records gerealiseerd van 214 soorten, een 
gemiddelde van iets meer dan 1,3 records per soort per jaar.

van 17 soorten werden vanaf 1980 geen waarnemingen meer geregistreerd (tabel 3). geen van 
deze soorten werd voor 1980 echter meer dan vijf keer waargenomen, zodat over de huidige 
status niets met zekerheid te zeggen valt. daar staan 31 soorten tegenover, die alleen vanaf 1980 
werden waargenomen (tabel 4). de enige duidelijke veranderingen betreffen de vestiging van 
de noord-Amerikaanse Tupiocoris rhododendri en Tropidosteptes pacificus, en de van origine 
italiaanse Deraeocoris flavilinea (93 waarnemingen in 59 vijfkilometerhokken), die voor 1980 
met grote waarschijnlijkheid niet in België voorkwamen (rabitsch, 2008). de overige werden 
gemiddeld drie keer waargenomen en het is zeker niet uit te sluiten dat ze ook voor 1980 al 
aanwezig waren.

Soortnaam
UTM-

uurhokken 
voor 1980

waarnemingen 
voor 1980

jaar laatste 
waarneming

Capsodes sulcatus sulcatus 1 1 1963
Grypocoris stysi 1 1 1979
Phytocoris reuteri 3 3 1961
Stenodema virens 3 3 <1900
Trigonotylus psammaecolor 2 2 1962
Strongylocoris luridus 4 5 1911
Blepharidopterus diaphanus 2 2 1977
Cyrtorhinus caricis 1 1 1970
Omphalonotus quadriguttatus 1 1 1931
Systellonotus triguttatus 5 5 1972
Campylomma annulicorne 1 1 1977
Conostethus griseus 1 1 1975
Europiella albipennis 1 1 <1952
Europiella alpina 1 1 1914
Monosynamma maritimum 2 5 1967
Plagiognathus fulvipennis 1 3 1942
Tytthus pygmaeus 1 1 1973

Tabel 3. soorten die vanaf 1980 niet meer zijn waargenomen.
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Soortnaam
UTM-

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

jaar eerste 
waarneming

Dicyphus constrictus 1 1 1990
Dicyphus hyalinipennis 2 2 1997
Dicyphus stachydis 4 5 1997
Macrolophus pygmaeus 7 7 1981
Macrolophus rubi 1 1 2007
Tupiocoris rhododendri 11 12 2007
Deraeocoris flavilinea 59 93 1994
Deraeocoris scutellaris 3 3 1998
Calocoris alpestris 1 2 1980
Phytocoris nowickyi 2 2 2005
Phytocoris intricatus 2 2 1986
Pinalitus viscicola 2 6 1998
Polymerus vulneratus 4 9 1997
Tropidosteptes pacificus 1 1 2009
Myrmecoris gracilis 1 1 2001
Halticus major 1 1 2001
Brachynotocoris puncticornis 1 3 2009
Orthotylus fuscescens 2 2 2004
Reuteria marqueti 2 2 2009
Hypseloecus visci 1 1 1999
Cremnocephalus albolineatus 4 4 1999
Criocoris nigripes 1 1 1981
Europiella decolor 1 2 2001
Monosynamma sabulicola 1 1 2004
Oncotylus viridiflavus 2 3 2004
Phoenicocoris modestus 3 3 1987
Plesiodema pinetella 4 6 1986
Psallus montanus 9 9 1991
Psallus assimilis 2 5 1981
Psallus pseudoplatani 3 3 2004
Tuponia hippophaes 3 4 2003

Tabel 4. soorten die uitsluitend vanaf 1980 zijn waargenomen.

Soorten uit het aangrenzend gebied

in het aangrenzend gebied komen in nederland, duitsland, Frankrijk en Luxembourg 88 soorten 
voor, die niet in België zijn waargenomen. Bijlage 5 geeft een overzicht van deze mogelijk ook 
in België te verwachten soorten.
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Soortbesprekingen

de soorten worden in taxonomische volgorde besproken conform deel 3 van de catalogue of 
the heteroptera of the Palaearctic region (kerzhner & Josifov, 1999). 

Leeswijzer

Per soort wordt de volgende informatie gegeven: 

Synoniemen

Bij een aantal soorten worden synoniemen vermeld. dit is alleen gedaan als een synoniem recent 
nog regelmatig in de Belgische literatuur gebruikt is of in de genoemde determinatiewerken. 

Verspreidingskaart

de stippen op de kaartjes betreffen uurhokken (utm-coördinaten, 5 bij 5 km). de waarnemingen 
worden op twee kaartjes weergegeven: waarnemingen van voor 1980 en waarnemingen vanaf 
1980. een witte stip op een kaartje betekent een onzekere waarneming. in bijlage 2 staan van 
elke soort het aantal utm-uurhokken en het aantal waarnemingen in beide periodes. Bijlage 3 
geeft voor elke soort het voorkomen per provincie weer.

Fenogram

in het diagram is het aantal vangsten van mannetjes en vrouwtjes per periode van 10 dagen 
weergegeven. hierbij is uitgegaan van vangsteenheden: één soort op één locatie op één datum. 
het aantal waargenomen dieren telt dus niet mee.

Identificatie

hier wordt de belangrijkste determinatieliteratuur genoemd. Waar nodig wordt een opmerking 
gemaakt over de betrouwbaarheid van kenmerken of wordt een aanvullend kenmerk genoemd.

Verspreiding 

onder het kopje verspreiding wordt de wereldverspreiding kort samengevat. hierbij ligt de 
nadruk op de verspreiding in europa, die wordt weergegeven in een kaartje, gebaseerd op 
Fauna europaea. de soort is aanwezig in de donkergroen gekleurde landen en werd met een 
vraagteken vermeld uit de lichtgroen gekleurde landen. uit de grijs gekleurde landen zijn geen 
vondsten bekend.

Habitat en ecologie 

onder dit kopje wordt informatie over respectievelijk biotoop, verbreidingsvermogen, 
levenscyclus,  eiafzet en gedrag besproken. de naamgeving van de planten is gebaseerd op de 
23e druk van heukels’ Flora van nederland (van der meijden, 2005).
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Status

karakteristiek en eventuele trend van de Belgische verspreiding van de soort.

Literatuur

Aanvullend op de in de soortbespreking reeds genoemde literatuur worden hier andere relevante 
verwijzingen gegeven. Per publicatie is tussen haakjes aangegeven welke onderwerpen 
behandeld worden.

Atlas van de Belgische Miridae

Familie Miridae

de familie miridae is met meer dan 1400 geslachten en meer dan 10.500 beschreven soorten de 
grootste wantsenfamilie.  Ze is verdeeld over acht subfamilies en wereldwijd vertegenwoordigd. 
in België komen zes subfamilies voor: isometopinae met één geslacht en éen soort, Bryocorinae 
met zes geslachten en 15 soorten, deraeocorinae met 3 geslachten en 12 soorten, mirinae met 
38 geslachten en 89 soorten, orthotylinae met 13 geslachten en 36 soorten en Phylinae met 35 
geslachten en 78 soorten. 

de meeste miriden zijn fytofaag en een klein deel leeft uitsluitend van dierlijk voedsel. veel 
fytofage soorten gebruiken echter ook dierlijk voedsel en worden dan zöofytofaag genoemd. 
een klein aantal fytofage miriden zijn monofaag en ontwikkelen zich op slechts één waardplant, 
of zijn polyfaag en ontwikkelen zich op groot aantal waardplanten. de meeste fytofage soorten 
zijn oligofaag en ontwikkelen zich op een beperkt aantal planten van één enkele familie of 
van enkele nauwverwante families. het voedsel bestaat uit de celinhoud (“sap”) van mesofyl, 
groeipunten en pollen, dat met behulp van enzymen vloeibaar wordt gemaakt.

miriden overwinteren afhankelijk van de soort als ei, larve of adult en hebben één of meerdere 
generaties per jaar. volwassen dieren kunnen het hele jaar worden aangetroffen, maar er is een 
duidelijke piek in de maanden juni, juli en augustus.

determinatietabellen zijn te vinden in southwood & Leston (1959), stichel (1956-1958), 
Wagner (1952, 1961, 1967) en Wagner & Weber (1964). Wachmann et al. (2004, 2012) geven 
samenvattende informatie over biologie en verspreiding van de duitse soorten en kleurenfoto’s 
van veel soorten. rintala & rinne (2010) en skipper (2013) doen hetzelfde voor de Finse en 
deense fauna.

Algemene informatie over miridae is te vinden in dolling (1991), schuh & slater (1995) en cassis 
& schuh (2012). Biologische bijzonderheden zijn te vinden in Wheeler (2001), informatie over 
schadelijke soorten in Wheeler (2000a) en predatoren worden behandeld in Wheeler (2000b). 
de catalogus van het Palaearctische gebied (kerzhner & Josifov, 1999) geeft verspreiding en 
literatuurverwijzingen voor de Palaearctische soorten. Bosmans & chérot (1995) en Bosmans 
& Aukema (2002) geven bibliografische informatie over de Belgische fauna.
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Subfamilie Isometopinae

de subfamilie isometopinae is één van de kleinste subfamilies van de miridae.  er zijn 32 
voornamelijk tropische geslachten met meer dan 150 soorten. Alleen het geslacht Isometopus is 
in europa vertegenwoordigd en van de vier soorten komt alleen Isometopus intrusus in België 
voor. Binnen de miridae zijn ze uniek door het bezit van ocellen.

isometopinae zijn zoöfaag en leven hoofdzakelijk van bladluizen Aphidoidea en dop-, wol- en 
schildluizen coccoidea. Ze hebben een cryptische leefwijze op boomstammen of in vochtige, 
beschaduwde plaatsen, waardoor ze onderbemonsterd zijn. vooral de mannetjes vliegen veel en 
worden gevangen op licht of in malaisevallen.

determinatietabellen zijn te vinden in stichel (1956-1958), Wagner (1961, 1967), Wagner 
& Weber (1964) en Akingbohungbe (1996). Wachmann et al. (2004) geven samenvattende 
informatie over biologie en verspreiding van de twee duitse soorten en kleurenfoto’s van 
adulten en larven.

Algemene informatie over isometopinae is te vinden in schuh & slater (1995) en Akingbo-
hungbe (1996). de wereldfauna is gecatalogiseerd door schuh (1995). de catalogus van het 
Palaearctische gebied (kerzhner & Josifov, 1999; Aukema et al., 2013) geeft verspreiding en 
literatuurverwijzingen voor de Palaearctische soorten. 

Isometopus intrusus, larve. Isometopus intrusus ♀ 



19

Isometopus intrusus
(herrich-schaeffer, 1835)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1961, 1967) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten) (kerzhner & Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Isometopus intrusus 
(macropteer, 2,7-4,0 mm) leeft zoöfaag op 
stammen en takken van loofbomen, zowel soorten 
met gladde als ruwe bast. Ze wordt vermeld van 
appel Malus sp., eik Quercus sp., els Alnus sp., 
prunus Prunus sp., linde Tilia sp. en peer Pyrus sp. 
het voedsel bestaat uit eieren, onvolwassen stadia 
en adulten van kleine bastbewonende arthropoden, 
onder andere bladluizen Aphidoidea, schildluizen 
Coccoidea en stofluizen Psocoptera. Op appel 
komt ze vaak samen voor met de bladluis Eriosoma 
lanigerum (hausmann, 1802). Ze overwintert als 
ei en heeft één generatie per jaar. de larven, die in 
mei en juni aanwezig zijn, zijn traag en lijken op 
schildluizen. de adulten zijn waargenomen in juni 
en juli. Zij kunnen vliegen en vooral de mannetjes 
worden soms in raamvallen aangetroffen en ‘s 
nachts op licht gevangen. 
Status − Zeldzaam, vijf vondsten in Vlaanderen in 
de provincie Limburg en vier vondsten in Wallonië 
in de provincies namur en Liège. voor 1980 niet 
waargenomen.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Subfamilie Bryocorinae

de subfamilie Bryocorinae is één van de grotere subfamilies van de miridae. Wereldwijd zijn 
er meer dan 200 geslachten verdeeld over drie tribussen met meer dan 1000 soorten. in België 
zijn de Bryocorinae vertegenwoordigd door twee tribussen met zes geslachten en in totaal 15 
soorten. de Bryocorini Monalocoris filicis en Bryocoris pteridis leven fytofaag op varens en 
de dicyphini Campyloneura virgula, Dicyphus (negen soorten), Macrolophus (twee soorten) 
en Tupiocoris rhododendri zijn zoöfaag en leven van kleine insecten en andere arthropoden. 
Dicyphus- en Macrolophus-soorten worden gebruikt voor de biologische bestrijding van 
onder andere wittevliegen Aleyrodidae. Campyloneura virgula is uniek door haar partheno-
genetische voortplanting. Vleugeldimorfie komt voor bij Bryocoris pteridis en een aantal 
Dicyphus-soorten. Tupiocoris rhododendri is een gevestigde exoot.

determinatietabellen zijn te vinden in stichel (1956-1958), southwood & Leston (1959), 
Wagner (1952, 1961, 1967) en Wagner & Weber (1964). Wachmann et al. (2004, 2012) geven 
samenvattende informatie over biologie en verspreiding van de duitse soorten en kleurenfoto’s 
van een aantal soorten.

Algemene informatie over Bryocorinae is te vinden in schuh & slater (1995). de wereldfauna 
is gecatalogiseerd door schuh (1995). de catalogus van het Palaearctische gebied (kerzhner 
& Josifov, 1999; Aukema et al., 2013) geeft verspreiding en literatuurverwijzingen voor de 
Palaearctische soorten. Bosmans & Chérot (1995) geven bibliografische informatie over de 
Belgische soorten.

Tupiocoris rhododendriCampyloneura virgula, ♀
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Bryocoris pteridis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Bryocoris pteridis 
(brachypteer, 2,0-3,0 mm; macropteer, 3,0-4,0 mm) 
leeft fytofaag op varens in schaduwrijke, vochtige 
bossen. Als waardplanten worden adelaarsvaren 
Pteridium aquilinum, niervarens Dryopteris sp. 
en wijfjesvaren Athyrium filix-femina het meest 
genoemd. Ze worden vooral op de bladeren met 
sporangiën aangetroffen.
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn van eind mei tot in 
oktober aanwezig. de macroptere dieren kunnen 
goed vliegen.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Monalocoris (Monalocoris) filicis
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in Japan. ook op de Azoren (kerzhner & Josifov, 
1999).
Habitat en ecologie − Monalocoris filicis 
(macropteer, 2,0-3,1 mm) leeft fytofaag op varens 
van de familie Polypodiacaea in schaduwrijke, 
vochtige loof- en naaldbossen en andere varenrijke 
habitats. mannetjesvaren Dryopteris filixmas en 
adelaarsvaren Pteridium aquilinum worden het 
meest als waardplant genoemd. Ze overwintert als 
adult in het strooisel of op andere beschutte plekken 
en heeft één generatie per jaar. na overwintering 
worden in mei en juni de eieren afgezet, vaak 
onder de sporangiënhoopjes van de waardplanten. 
Larven zijn aanwezig in juni en juli en volwassen 
dieren van de nieuwe generatie vanaf eind juni. de 
volwassen dieren zijn goede vliegers en doen dat 
vooral in de herfst. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Campyloneura virgula
(herrich-schaeffer, 1835)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus); na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Campyloneura virgula 
(macropteer, 3,9-4,7 mm) leeft zoöfaag op 
verschil-lende loofbomen. naast es Fraxinus 
excelsior worden onder andere els Alnus sp., 
haagbeuk Carpinus betulus, hazelaar Corylus 
avellana, linde Tilia sp., meidoorn Crataegus 
sp., rododendron Rhododendron sp. en 
verschillende fruitbomen genoemd. Ze leven van 
kleine arthropoden, onder andere bladvlolarven 
Psylloidea, bladluizen Aphidoidea en mijten Acari. 
in europa worden vrijwel uitsluitend vrouwtjes 
waargenomen. de paar mannetjes die ooit in 
Zuid-europa gevonden zijn, hadden gereduceerde 
geslachtsorganen. Fertiele mannetjes zouden wel 
in noord-Afrika voorkomen. Ze is in europa dan 
ook parthenogenetisch en overwintert als ei. de 
opvallend getekende larven zijn in mei en juni 
aanwezig en de volwassen dieren van begin juni 
tot in september. het zijn goede vliegers.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur – Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
chérot (1995: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Brachyceroea) annulatus
(Wolff, 1804)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004, 2012: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Dicyphus annulatus 
(macropteer, 2,8-3,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
kattendoorn Ononis repens spinosa en kruipend 
stalkruid O. repens repens in open, droge en zand- 
of kalkhoudende habitats.  Ze overwintert als adult 
in het strooisel of op andere beschutte plekken 
en heeft één generatie per jaar. na overwintering 
worden vroeg in de zomer de eieren afgezet; 
larven zijn waargenomen van juni tot in augustus 
en adulten van de nieuwe generatie vanaf juli. 
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen met 
uitzondering van de provincie Antwerpen, het 
gewest Brussel en Wallonië met uitzondering van 
de provincies Brabant wallon en hainaut.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Brachyceroea) globulifer
(Fallén, 1829)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in oost-siberië (kerzhner & Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Dicyphus globulifer 
(macropteer, 3,6-4,0 mm) leeft langs bosranden en 
houtwallen en in graslanden op avondkoekoeks-
bloem Silene latifolia alba en dagkoekoeksbloem 
S. dioica. Ze overwintert als adult in het strooisel 
of op andere beschutte plekken. de eerste eieren 
worden in het vroege voorjaar afgezet en larven 
zijn waargenomen van eind april tot midden 
september, wat duidt op meerdere opeenvolgende 
generaties. Adulten kunnen dan ook het hele jaar 
worden waargenomen.
Status − Algemeen, in alle provincies met 
uitzondering van Limburg.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980



26

Dicyphus (Dicyphus) constrictus 
constrictus
(Boheman, 1852)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, boreo-
montaan (kerzhner & Josifov, 1999). de onder-
soort Dicyphus constrictus eduardi Josifov & 
simov, 2008 komt voor in Bulgarije.
Habitat en ecologie − Dicyphus constrictus 
constrictus (brachypteer, 3,6-4,4 mm; macropteer, 
4,4-5,0 mm) leeft zoöfytofaag op beschaduwde 
plaatsen op sterk met klierharen bezette planten, 
zoals avondkoekoeksbloem Silene latifolia alba, 
bosandoorn Stachys sylvatica, dagkoekoeksbloem 
Silene dioica, echte koekoeksbloem Silene flos-
cuculi, hennepnetel Galeopsis sp., monnikskap 
Aconitum sp. en salie Salvia sp. ook brandnetel 
Urtica sp. wordt als waardplant vermeld. Ze 
overwintert als ei in het bovenste deel van de 
oude bloeistengels van de waardplanten en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juli tot in september of 
oktober. mannetjes en vrouwtjes zijn brachypteer 
of macropteer.
Status − Eén vondst in Wallonië in 1990 in de 
provincie Luxembourg (chérot, 1990b).
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Dicyphus) epilobii
reuter, 1883

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: larve en adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Dicyphus epilobii 
(macropteer, 4,1-5,3 mm) leeft zoöfytofaag op harig 
wilgenroosje Epilobium hirsutum. Ze overwintert 
als ei en heeft mogelijk twee generaties per jaar. 
Larven zijn tot midden augustus waargenomen en 
volwassen dieren van midden juni tot in november. 
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Dicyphus) errans
(Wolff, 1804)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Dicyphus errans 
(macropteer, 4,4-5,2 mm) leeft zoöfytofaag op een 
groot aantal doorgaans behaarde planten, onder 
andere grote brandnetel Urtica dioica, bosandoorn 
Stachys sylvatica, hennepnetel Galeopsis sp., 
ooievaarsbek Geranium sp., robertskruid Geranium 
robertianum en toorts Verbascum sp. Ze komt 
ook veel voor in het stedelijk gebied in tuinen en 
parken, onder andere op Geranium macrorrhizum. 
Als prooien worden bladluizen Aphidoidea, 
spintmijten tetranychidae en tripsen thysanoptera 
genoemd, maar ze zuigt ook aan kadavers van 
andere kleine ongewervelden die aan de klierharen 
van de waardplanten zijn vast blijven kleven. Ze 
overwintert als adult en heeft waarschijnlijk twee 
generaties per jaar. volwassen dieren kunnen het 
hele jaar door worden waargenomen. 
Status − Algemeen, in alle provincie behalve 
Limburg en vlaams-Brabant.
Literatuur − Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
chérot (1995: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis
(Burmeister, 1835)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2004: larve en adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Dicyphus hyalinipennis 
(brachypteer, 3,5-4,2 mm; macropteer, 4,3-4,9 
mm) leeft zoöfytofaag op wolfskers Atropa 
belladonna. incidenteel wordt ze ook vermeld 
van andere planten, maar dat zijn vermoedelijk 
geen waardplanten. Ze overwintert als adult en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juli en augustus. mannetjes en 
vrouwtjes zijn brachypteer of macropteer, waarbij 
mannetjes vaker macropteer zijn dan vrouwtjes.
Status − Zeer zeldzaam, twee vondsten in Wallonië  
in de provincies namur (2001) en Liège (1997).
Literatuur − Dethier (2001: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980



30

Dicyphus (Dicyphus) pallidus
(herrich-schaeffer, 1836)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Dicyphus pallidus 
(brachypteer, 4,6-6,0 mm; macropteer, 6,0-6,7 
mm) leeft zoöfytofaag op beschaduwde plaatsen, 
hoofdzakelijk op bosandoorn Stachys sylvatica, 
maar incidenteel ook op andere behaarde planten. 
in tuinen en en parken komt ze bijvoorbeeld ook 
voor op Geranium macrorrhizum. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden juni tot eind 
augustus. mannetjes en vrouwtjes zijn brachypteer 
of macropteer.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen met 
uitzondering van de provincies Limburg en 
vlaams-Brabant, het gewest Brussel en Wallonië.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Dicyphus) stachydis stachydis
J. sahlberg, 1878

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al.  
(2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(de kaukasus en siberië) (kerzhner & Josifov, 
1999). de ondersoort D. (D.) stachydis wagneri 
tamanini., 1956 komt voor in Zuid-europa en 
noord-Afrika.
Habitat en ecologie − Dicyphus stachydis 
(brachypteer, 3,4-4,2 mm; macropteer, 4,2-4,9 
mm) leeft zoöfytofaag op bosandoorn Stachys 
sylvatica. incidenteel werd ze ook vermeld 
van andere planten, onder andere hennepnetel 
Galeopsis sp. en toorts Verbascum sp., maar dat zijn 
vermoedelijk geen waardplanten. Ze overwintert 
als adult en heeft één generatie per jaar. de eieren 
worden afgezet van midden mei tot begin juni en 
de nieuwe generatie is volwassen vanaf eind juli 
of begin augustus. mannetjes en vrouwtjes zijn 
doorgaans brachypteer, zelden macropteer. de 
larven worden geparasiteerd door een braconide 
sluipwesp.
Status – Zeldzaam, vijf vondsten sinds 1997: één 
in vlaanderen in de provincie West-vlaanderen 
en vier in Wallonië in de provincies hainaut (drie 
vondsten) en namur (één vondst).
Literatuur − Baugnée (2005: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Dicyphus (Idolocoris) pallicornis
(Fieber, 1861)

Synoniem – Dicyphus pallidicornis reuter, 1883.
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952; 1961, als D. 
pallidicornis) en Wagner & Weber (1964, als D. 
pallidicornis). Foto’s: Wachmann et al. (2004: 
adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika; na versleping gevestigd in noord-Amerika 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Dicyphus pallicornis 
(brachypteer, 2,6-4,0 mm; macropteer, 3,5-4,1 mm) 
leeft zoöfytofaag op kaalslagen, langs bosranden en 
in tuinen op vingerhoedskruid Digitalis purpurea. 
Ze overwintert als adult of oudere larve en heeft 
twee generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen vanaf eind juli (zomergeneratie) en 
vanaf september (overwinterende herfstgeneratie). 
mannetjes en vrouwtjes zijn brachypteer of 
macropteer. 
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincies oost-vlaanderen en vlaams-Brabant), 
het gewest Brussel en Wallonië (niet in de 
provincie hainaut).
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Macrolophus pygmaeus
(rambur, 1839)

Synoniem − Macrolophus nubilus (herrich-
schaeffer, 1835).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
M. nubilus), stichel (1956-1958, als M. nubilus), 
Wagner (1952, als M. nubilus; 1961) en Wagner 
& Weber (1964, als M. nubilus). Foto: Wachmann 
et al. (2004: adult). verwarring is mogelijk met 
ontsnapte dieren van M. melanotoma (A. costa, 
1853), die voor biologische bestrijding in kassen 
wordt gebruikt.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Macrolophus pygmaeus 
(macropteer, 3,1-3,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
beschaduwde plaatsen op bosandoorn Stachys 
sylvatica en incidenteel op andere behaarde 
planten, onder andere beklierde kogeldistel 
Echinops sphaerocephalus, distel Carduus sp., 
longkruid Pulmonaria sp. en vederdistel Cirsium 
sp. in tuinen en parken komt ze ook voor op 
Geranium macrorrhizum, kattenkruid Nepeta sp. 
en kleverige salie Salvia glutinosa. Ze overwintert 
als ei of als larve en heeft minstens twee generaties 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen 
van mei tot in juli. mannetjes en vrouwtjes zijn 
brachypteer of macropteer. 
Status − Zeldzaam, een beperkt aantal vondsten 
sinds 1981: in vlaanderen in de provincies 
Antwerpen en Limburg en in Wallonië in de 
provincies namur en Liège.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Macrolophus rubi
Woodroffe, 1957

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1967) en Wagner 
& Weber (1964). Foto: g. strauß in Aukema & 
hermes (2009: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus en centraal-Azië) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Macrolophus rubi 
(macropteer, 3,4-4,5 mm) leeft zoöfytofaag op 
braam Rubus sp. in licht beschaduwde biotopen. in 
Zuid-duitsland zou ze ook op bosandoorn Stachys 
sylvatica zijn waargenomen. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van eind juni tot in augustus. 
Status − Eén vondst in Vlaanderen in 2007 in de 
provincie Limburg, waar ze op gewone braam 
Rubus fruticosus voorkomt.
Literatuur − Aukema et al. (2007: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Tupiocoris rhododendri
(dolling, 1972)

Identificatie − Dolling (1972, als Dicyphus rhodo-
dendri). Foto: Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Nearctisch; na introductie 
gevestigd in West-europa in België, duitsland, 
groot-Brittannië en nederland (kerzhner & 
Josifov, 1999; Aukema et al., 2005, 2007). 
Habitat en ecologie − Tupiocoris rhododendri 
(macropteer, 4,2-4,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
rododendron Rhododendron sp., onder andere 
op pontische rododendron R. ponticum. naast 
sap uit het jonge groen leeft ze van bladluizen 
Masonaphis sp., cicaden cicadellidae en allerlei 
andere kleine insecten, die vastplakken aan de 
kleverige groeitoppen. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot in juli. 
Status − Sinds 2007 waargenomen in Vlaanderen 
in de provincies oost-vlaanderen, Antwerpen en 
vlaams-Brabant.
Literatuur − Aukema et al. (2007: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980

Tupiocoris rhododendri  (Dolling, 1972) 
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Subfamilie Deraeocorinae

de subfamilie deraecorinae is één van de grotere subfamilies van de miridae.  Wereldwijd zijn 
er meer dan 200 geslachten verdeeld over zes tribussen met meer dan 700 soorten. in België 
zijn de deraecorinae vertegenwoordigd door twee tribussen, drie geslachten en 12 soorten. 
Bothynotus pilosus is de enige vertenwoordiger van de clivinematini en van de deraeocorini 
zijn er twee geslachten: Alloeotomus met twee soorten en Deraeocoris met negen soorten. Alle 
soorten zijn zoöfaag en leven van allerlei kleine ongewervelden.

Vleugeldimorfie komt alleen voor bij B. pilosus, waarvan de vrouwtjes doorgaans kortvleugelig 
zijn. determinatietabellen zijn te vinden in stichel (1956-1958), southwood & Leston (1959), 
Wagner (1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Wachmann et al. (2004, 2012) geven samen-
vattende informatie over biologie en verspreiding van de soorten in duitsland en kleurenfoto’s 
van een aantal soorten.

Algemene informatie over deraecorinae is te vinden in schuh & slater (1995). de wereldfauna 
is gecatalogeerd door schuh (1995). de catalogus van het Palaearctische gebied (kerzhner 
& Josifov, 1999; Aukema et al., 2013) geeft verspreiding en literatuurverwijzingen voor de 
Palaearctische soorten. Bosmans & Chérot (1995) geven bibliografische informatie over de 
Belgische soorten.

Bothynotus pilosus, ♀Deraeocoris flavilinea, ♀
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Bothynotus pilosus
(Boheman, 1852)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult vrouwtje).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Noord-
Afrika, Azië en noord-Amerika (canada) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Bothynotus pilosus (♂, ♀ 
macropteer, 5,0-5,5 mm; ♀ brachypteer, 3,6-3,8 
mm) leeft zoöfytofaag in bossen, heideterreinen 
en moerasgebieden, onder andere in veenmos 
Sphagnum sp. Larven werden diep in veenmos-
bulten aangetroffen. Ze overwintert waarschijnlijk 
als ei en heeft één, mogelijk twee generaties per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van eind 
juni tot in augustus,  in de omringende landen van 
mei tot in oktober. de langvleugelige mannetjes 
vliegen goed en worden op licht gevangen. 
macroptere vrouwtjes zijn zeldzaam.
Status − Twee vondsten in Vlaanderen in de 
provincie Limburg en twee vondsten in Wallonië 
in de provincies namur en Luxembourg. een 
drietal oude vondsten in Wallonië in de provincies 
Hainaut en Namur kon niet geverifieerd worden 
(Lethierry, 1884; schouteden, 1900).
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Alloeotomus germanicus
Wagner, 1939

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(turkije) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Alloeotomus germanicus 
(macropteer, 5,6-6,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
den Pinus sp., hoofdzakelijk op grove den P. 
sylvestris, maar ook op geïntroduceerde soorten. 
het voedsel bestaat uit bladluizen Aphidoidea 
en insecteneieren, maar ze zuigt ook aan de 
bloeiwijzen. Ze overwintert als ei en heeft één, 
mogelijk twee generaties per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen in augustus en september. de 
larven worden geparasiteerd door een braconide 
sluipwesp.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen in de provin-
cies oost-vlaanderen, Antwerpen en Limburg en 
in Wallonië in de provincies namur en Liège.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Alloeotomus gothicus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004, 2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(turkije) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Alloeotomus gothicus 
(macropteer, 5,1-6,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
den Pinus sp., hoofdzakelijk op grove den P. 
sylvestris, maar ook op geïntroduceerde soorten.  
het voedsel bestaat uit bladluizen Aphidoidea 
en insecteneieren, maar ze zuigt ook aan de 
bloeiwijzen. Ze overwintert als ei en heeft één, 
mogelijk twee generaties per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen in juli en augustus, in 
de omringende landen van midden juni tot eind 
oktober. 
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen en Limburg en in Wallonië in de 
provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Aukema & hermes (2009: larve en adult); 
Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris punctulatus 
(macropteer, 3,8-4,4 mm) leeft zoöfaag in zandige, 
open biotopen op en onder allerlei kruiden, onder 
andere bijvoet Artemisia vulgaris, hopklaver 
Medicago lupulina, kruiskruid Senecio sp. (onder 
andere bezemkruiskruid S. inaequidens), rode 
klaver Trifolium pratense en zuring Rumex sp. 
het voedsel bestaat naast tripsen thysanoptera 
hoofdzakelijk uit bladluizen Aphidoidea. Ze 
overwintert als adult en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren van de nieuwe generatie 
zijn waargenomen vanaf begin juli. 
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen in de 
provincies oost-vlaanderen, Antwerpen en 
Limburg. verspreid in het gewest Brussel en in 
Wallonië in de provincies Brabant wallon, namur 
en Liège.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980



41

Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes
(herrich-schaeffer, 1842)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner  
(1952, 1961), Wagner & Weber (1964) en ehanno 
(1989). Foto’s: Wachmann et al. (2012: larve en 
adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Oost-
Azië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris annulipes 
(macropteer, 6,4-7,2 mm) leeft zoöfaag op lork 
Larix sp. het voedsel bestaat uit eieren van de grijze 
lariksbladroller Zeiraphera griseana (hübner, 
1799) en takluizen Lachnidae. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. Larven 
zijn waargenomen in mei en juni en volwassen 
dieren zijn waargenomen van begin juni tot eind 
augustus. het zijn goede vliegers, die regelmatig 
op licht gevangen worden.
Status − Zeer zeldzaam, in Vlaanderen één vondst 
in de provincie oost-vlaanderen en twee vondsten 
in Wallonië in de provincies namur en Liège. 
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger
(hahn, 1834)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris cordiger 
(macropteer, 5,4-6,2 mm) leeft zoöfaag op brem 
Cytisus scoparius. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. het voedsel bestaat uit 
allerlei kleine insecten, vermoedelijk hoofdzakelijk 
bladluizen Aphidoidea. Larven zijn waargenomen 
van mei tot in juli en volwassen dieren van begin 
juni tot in augustus. 
Status − Algemeen, in alle provincies behalve 
West-vlaanderen.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea
(A. costa, 1862)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner & 
Weber (1964), Wagner (1974a) en ehanno (1989). 
Foto’s: Wachmann et al. (2004: larve en adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). oorspronkelijk uitsluitend in 
italië en op corsica, en sinds 1984 invasief in 
West- en midden-europa (rabitsch, 2008). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris flavilinea 
(macropteer, 6,3-7,0 mm) leeft zoöfaag op allerlei 
bomen en struiken, onder andere es Fraxinus sp., 
gewone esdoorn Acer pseudoplatanus, hazelaar 
Corylus avelana, iep Ulmus sp., linde Tilia sp., 
meidoorn Crataegus sp. en spaanse aak Acer 
campestre. incidenteel komt ze ook voor op 
coniferen en in de kruidlaag. het voedsel zou 
vooral uit bladluizen Aphidoidea bestaan, maar 
ook poppen van lieveheersbeestjes coccinellidae 
worden uitgezogen. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden mei tot eind juli. het 
zijn goede vliegers, die geregeld op licht en in 
raamvallen worden gevangen.
Status − Sinds 1994 waargenomen en inmiddels 
zeer algemeen en bekend uit alle provincies 
behalve Brabant wallon en Luxembourg.
Literatuur − Chérot (1998: verspreiding); Auke-
ma et al. (2002: verspreiding); Zeinstra & Aukema 
(2005: biologie).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus
(Fabricius, 1777)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië, tot 
in Japan en korea (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris olivaceus 
(macropteer, 8,5-10,5 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, vooral rosaceae, zoals appel Malus sp., 
meidoorn Crataegus sp., peer Pyrus sp. en prunus 
Prunus sp. naast dierlijk voedsel als bladluizen 
Aphidoidea, bladvlooien Psylloidea en kleine 
rupsen Lepidoptera, zuigt ze ook aan bloemen en 
bessen. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. Larven zijn aanwezig in mei en begin juni 
en volwassen dieren zijn waargenomen in juni en 
juli, in de omringende landen van midden mei tot 
midden augustus. 
Status − Algemeen, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen, Antwerpen en vlaams-Brabant 
en in Wallonië in alle provincies behalve  Brabant 
wallon.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Deraeocoris) ruber
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: larve en adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus); na versleping gevestigd in noord- en 
Zuid-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris ruber 
(macropteer, 6,5-7,5 mm) leeft zoöfaag op 
kruiden, onder andere op boerenwormkruid 
Tanacetum vulgare en grote brandnetel Urtica 
dioica, maar ze komt ook wel op bomen en 
struiken voor. het voedsel bestaat uit allerlei 
kleine insecten, vooral bladluizen Aphidoidea. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar 
(twee in het middellandse Zeegebied). de eieren 
komen uit vanaf april en de volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden mei tot in september. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Deraeocoris) scutellaris
(Fabricius, 1794)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1967) en Wagner 
& Weber (1964). Foto: Wachmann et al. (2012: 
adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris scutellaris 
(macropteer, 5,2-6,7 mm) leeft zoöfaag in 
heidetereinen op dophei Erica sp. en struikhei 
Calluna sp. en op kaalslagen en ruderale terreinen 
op wilgenroosje Chamerion angustifolium. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen in juni en 
juli, in de omringende landen van begin juni tot in 
september. Ze vliegen goed en mannetjes zijn op 
licht gevangen.
Status − Zeer zeldzaam, drie recente vondsten in 
Wallonië sinds 1998: één in de provincie hainaut 
en twee in de provincie namur.
Literatuur − Baugnée (2005: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus
(Linnaeus, 1767)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2004: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris trifasciatus 
(macropteer, 8,5-12,0 mm) leeft zoöfaag op 
loofbomen, onder andere berk Betula sp., eik 
Quercus sp., zwarte els Alnus glutinosa en houtige 
rosaceae als appel Malus sp., wilde lijsterbes 
Sorbus aucuparia, meidoorn Crataegus sp., peer 
Pyrus sp. en prunus Prunus sp.  het voedsel 
bestaat uit bladluizen Aphidoidea, bladvlooien 
Psylloidea en rupsen Lepidoptera. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden mei tot eind 
juli. het zijn goede vliegers, die ook op licht en in 
malaisevallen worden gevangen.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen en Limburg, in het gewest 
Brussel en in Wallonië (niet in de provincie Bra-
bant wallon). eén oude literatuurwaarneming uit 
de provincie vlaams-Brabant (Lethierry & Pierret, 
1879) kon niet geverifieerd worden.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens
(schilling, 1837)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Deraeocoris lutescens 
(macropteer, 6,5-7,5 mm) leeft zoöfaag op 
loofbomen, onder andere op appel Malus sp., 
eik Quercus sp., esdoorn Acer sp., hazelaar 
Corylus avellana, iep Ulmus sp. en linde Tilia 
sp. incidenteel komt ze ook voor op naaldbomen. 
het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit bladluizen 
Aphidoidea, bladvlooien Psylloidea en kleine 
rupsen Lepidoptera. Ze overwintert als adult op 
allerlei beschutte plaatsen, onder andere onder de 
schorsschubben van plataan Platanus sp., vaak 
in aantal bij elkaar, en soms ook in huis. er is 
één generatie per jaar en volwassen dieren zijn 
jaarrond waargenomen. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Chérot (1995: versprei-
ding).

voor 1980 vanaf 1980
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Subfamilie Mirinae

de subfamilie mirinae is op de Phylinae na de grootste subfamilie van de miridae.  Ze is met 
meer dan 300 geslachten verdeeld over 6 tribussen wereldwijd vertegenwoordigd. in midden-
europa treffen we daarvan alleen de mirini en de stenodemini aan. in België komen 89 soorten 
mirinae voor: 71 soorten van 29 geslachten mirini en 18 soorten van 9 geslachten stenodemini. 
de meeste soorten zijn fytofaag en een klein deel is helemaal of deels zoöfaag. veel fytofage 
soorten zullen echter incidenteel ook wel eens dierlijk voedsel gebruiken. de mirini leven op 
loof- en naaldbomen, struiken, kruiden of op grassen. de stenodemini leven op cypergrassen 
(cyperaceae), grassen (Poaceae) en russen (Juncaceae) en worden ook wel graswantsen 
genoemd. Tropidosteptes pacificus is een gevestigde exoot uit noord-Amerika en Agnocoris 
rubicundus en Brachycoleus triangularis (mirini) zijn mogelijk niet inheems.

determinatietabellen zijn te vinden in southwood & Leston (1959), stichel (1956-1958), 
Wagner (1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Wachmann et al. (2004, 2012) geven 
samenvattende informatie over biologie en verspreiding van de duitse soorten en kleurenfoto’s 
van veel soorten.

Algemene informatie over mirinae is te vinden in dolling (1991) en schuh & slater (1995). 
Biologische bijzonderheden zijn te vinden in Wheeler (2001) en schadelijke soorten worden 
besproken door Wheeler (2000a). de catalogus van het Palaearctische gebied (kerzhner & 
Josifov, 1999; Aukema et al., 2013) geeft verspreiding en literatuurverwijzingen voor de 
Palaearctische soorten. Bosmans & Aukema (2002) geven bibliografische informatie over de 
Belgische fauna.

Adelphocoris quadripunctatus, ♂

Lygus maritimus, ♂
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Mermitelocerus schmidtii, ♂

Notostira elongata, ♀

Phytocoris tiliae, ♀

Polymerus nigrita, ♀
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Adelphocoris lineolatus
(goeze, 1778)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-Afrika 
en Azië; na versleping gevestigd in noord-Amerika. 
tevens in india en Pakistan (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Adelphocoris lineolatus 
(macropteer, 7,6-9,5 mm) leeft fytofaag in 
vochtige en droge biotopen op zonnige plekken 
op vlinderbloemen Fabaceae, onder andere op 
hokjespeul Astragalus glycyphyllos, gewone 
rolklaver Lotus corniculatus, hopklaver Medicago 
sp. (onder ander luzerne M. sativa), klaver Trifolium 
sp., stalkruid Ononis sp. en veldlathyrus Lathyrus 
pratensis. de larven zuigen aan jong blad, stengels, 
bloemen en onrijpe zaden; de adulten zuigen ook 
aan de bloeiwijzen van composieten Asteraceae 
als bijvoet Artemisia vulgaris en reukloze kamille 
Tripleurospermum maritimum. Adelphocoris 
lineolatus kan schadelijk zijn op verschillende 
land- en tuinbouwgewassen, onder andere biet 
Beta vulgaris vulgaris, chrysant Chrysanthemum 
sp., luzerne Medicago sativa, klaver Trifolium 
sp. en ui Allium cepa. Ze overwintert als ei in de 
stengels van de waardplanten en heeft in ons land 
één generatie per jaar. de eieren komen uit in mei 
en volwassen dieren zijn waargenomen vanaf eind 
mei tot in oktober. schadelijk in luzerne.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Wheeler (2000a: schade); Bosmans 
& Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Adelphocoris quadripunctatus
(Fabricius, 1794)

Synoniem − Adelphocoris annulicornis (r.F. 
sahlberg, 1848).
Identificatie − Stichel (1956-1958, als A. an-
nulicornis), Wagner (1952 en 1961, als A. an-
nulicornis) en Wagner & Weber (1964, als A. an-
nulicornis). Foto: Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Adelphocoris quadri-
punctatus (macropteer, 8,0-10,6 mm) leeft fytofaag 
langs bosranden en houtwallen en op ruigtes op 
grote brandnetel Urtica dioica. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden juni tot eind 
september. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980



53

Adelphocoris seticornis
(Fabricius, 1775)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Adelphocoris seticornis 
(macropteer, 6,7-8,3 mm) leeft fytofaag in min of 
meer vochtige biotopen van de onrijpe vruchten 
van vlinderbloemen Fabaceae, onder andere 
gewone rolklaver Lotus corniculatus, hokjespeul 
Astragalus glycyphyllos, hopklaver Medicago 
sp., klaver Trifolium sp., stalkruid Ononis sp., 
veldlathyrus Lathyrus pratensis, vogelwikke 
Vicia cracca en wondklaver Anthyllis vulneraria. 
de eieren worden afgezet in de stengels van 
de waardplanten. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot eind september. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Adelphocoris ticinensis
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Adelphocoris ticinensis 
(macropteer, 7,0-7,6 mm) leeft zoöfytofaag in 
vochtige biotopen op grote kattestaart Lythrum 
salicaria. incidentele meldingen van andere 
planten, onder andere boswederik Lysimachia 
nemorum, kale jonker Cirsium palustre, 
moerasandoorn Stachys palustrus, moeraslathyrus 
Lathyrus palustris, moerasrolklaver Lotus 
pedunculatus en watermunt Mentha aquatica, 
hebben mogenlijk geen betrekking op 
waardplanten. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juli tot in september. 
Status − Zeldzaam, zes vondsten in Vlaanderen in 
de provincie Antwerpen en één in Wallonië in de 
provincie namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980



55

Agnocoris reclairei
(Wagner, 1949)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
n.B: de in de literatuur opgegeven morfometrische 
verschillen tussen A. reclairei en A. rubicundus 
zijn onbetrouwbaar.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Agnocoris reclairei 
(macropteer, 4,7-5,4 mm) leeft op wilg Salix 
sp. en wordt van oude, zaadvormende breed- en 
smalbladige soorten vermeld, onder andere boswilg 
S. caprea, grauwe wilg S. cinerea en schietwilg 
S. alba. Ze overwintert als adult op coniferen, in 
mos of in strooisel en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn jaarrond waargenomen en 
dieren van de nieuwe generatie vanaf juni. 
Status − Algemeen in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen en Antwerpen; recent ook 
waargenomen in Wallonië in de provincies 
hainaut, namur en Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Agnocoris rubicundus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2012: adult). in oude literatuur 
met de later beschreven A. reclairei verward.
n.B.: de in de literatuur opgegeven morfometrische 
verschillen tussen A. reclairei en A. rubicundus 
zijn onbetrouwbaar.
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Noord-
Afrika, Azië en noord-Amerika (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Agnocoris rubicundus 
(macropteer, 4,4-5,0 mm) leeft op smalbladige 
wilg Salix sp., onder andere katwilg S. viminalis 
en schietwilg S. alba, maar ook op breedbladige 
soorten als grauwe wilg S. cinerea. meldingen 
van A. rubicundus op boswilg S. caprea en witte 
abeel Populus alba hebben mogelijk betrekking 
op A. reclairei. Ze overwintert als adult en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren van de 
nieuwe generatie zijn in de omringende landen 
waargenomen vanaf begin juli. 
Status − Inheems? Twee onbevestigde literatuur-
opgaven uit de provincie Antwerpen en uit het 
gewest Brussel (Lethierry & Pierret, 1879) hebben 
mogelijk betrekking op de later beschreven A. 
reclairei.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Apolygus limbatus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Lygus 
(Apolygus) limbatus), Wagner (1952, als Lygus 
(Neolygus) limbatus; 1961, als Lygus (Apolygus) 
limbatus) en Wagner & Weber (1964, als Lygus 
(Apolygus) limbatus). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Apolygus limbatus 
(macropteer, 4,9-5,6 mm) leeft in vochtige 
biotopen op wilg Salix sp., vooral op breedbladige 
soorten als boswilg S. caprea, geoorde wilg S. 
aurita en grauwe wilg S. cinerea, incidenteel 
op de smalbladige bittere wilg S. purpurea en 
populier Populus. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juli, in de omringende landen van 
begin juni tot in augustus. 
Status − Zeer zeldzaam, alleen bekend van twee 
vondsten in Wallonië in de provincie Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Apolygus lucorum
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Lygocoris lucorum), stichel (1956-1958, als Lygus 
(Apolygus) lucorum), Wagner (1952, als Lygus 
(Neolygus) lucorum; 1961, als Lygus (Apolygus) 
lucorum) en Wagner & Weber (1964, als Lygus 
(Apolygus) lucorum). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Apolygus lucorum 
(macropteer, 5,0-5,9 mm) leeft fytofaag in 
wegbermen en ruderale biotopen, hoofdzakelijk 
op bijvoet Artemisia vulgaris, maar ze wordt ook 
vermeld van andere alsem-soorten Artemisia, 
boerenwormkruid Tanacetum vulgare, grote 
brandnetel Urtica dioica en koninginnekruid 
Eupatorium cannabinum. Larven en adulten 
zuigen aan knoppen, bloeiwijzen en onrijpe zaden. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. de eieren worden in de nazomer en de herfst 
afgezet in dichte rijen in de hoofdstengels van de 
waardplant. volwassen dieren zijn waargenomen 
van eind mei tot begin november. mogelijk 
ontwikkelt zich onder gunstige omstandigheden 
een tweede generatie.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Apolygus rhamnicola
(reuter, 1885)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Lygus 
(Apolygus) rhamnicola), Wagner (1952, als Lygus 
(Neolygus) rhamnicola, 1961, als Lygus (Apolygus) 
rhamnicola) en Wagner & Weber (1964, als Lygus 
(Apolygus) rhamnicola). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Apolygus rhamnicola 
(macropteer, 5,4-6,0 mm) leeft fytofaag langs 
bosranden en in houtwallen op besdragend 
sporkehout Rhamnus frangula. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van begin juni tot eind 
september. 
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincie 
Antwerpen en in Wallonië in de provincies hainaut 
en Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Apolygus spinolae
(meyer-dür, 1841)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Lygocoris spinolai), stichel (1956-1958, als Lygus 
(Apolygus) spinolai), Wagner (1952, als Lygus 
(Neolygus) spinolai; 1961, als Lygus (Apolygus) 
spinolai) en Wagner & Weber (1964, als Lygus 
(Apolygus) spinolai). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Europa en Azië (Kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Apolygus spinolae 
(macropteer, 5,3-6,0 mm) leeft op kruidachtige 
planten, hoofdzakelijk op  grote brandnetel Urtica 
dioica, maar ze wordt ander andere ook vermeld 
van akkerdistel Cirsium arvense, braam Rubus sp., 
hop Humulus lupulus, moerasspirea Filipendula 
ulmaria, wilde gagel Myrica gale en wilgenroosje 
Chamerion angustifolium. Ze voedt zich met 
sap uit zich ontwikkelende vruchten, met dode 
insecten en ook is kannibalisme waargenomen. 
schade is gemeld van hop en druif Vitis vinifera. 
de eieren overwinteren in knoppen of stengels van 
de waardplanten en er is één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van midden 
juni tot eind september. Apolygus spinolae wordt 
geparasiteerd door een braconide sluipwesp.
Status − Algemeen, in alle provincies behalve 
West-vlaanderen en vlaams-Brabant.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Brachycoleus pilicornis pilicornis
(Panzer, 1805)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Calocoris 
(Trichocalocoris) pilicornis), Wagner (1952 en 
1961, als C. (T.) pilicornis) en Wagner & Weber 
(1964, als C. (T.) pilicornis ). Foto: Wachmann et 
al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten) (kerzhner & Josifov, 1999). de 
ondersoort B. pilicornis orientalis rosenzweig, 
1997 komt voor in centraal-Azië (kazachstan).
Habitat en ecologie − Brachycoleus pilicornis 
(macropteer, 5,7-7,0 mm) leeft fytofaag 
op wolfsmelk Euphorbia sp., onder andere 
cipreswolfsmelk E. cyparissias, stijve wolfsmelk 
E. stricta en zandwolfsmelk E. seguieriana. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van midden 
mei tot midden juni. 
Status − Zeldzaam, alleen bekend uit Wallonië 
(provincies namur en Luxembourg).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Brachycoleus triangularis
(goeze, 1778)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961, 1974a) en Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: West-Mediterrane 
soort (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Brachycoleus triangularis 
(macropteer, 7,1-8,6 mm) leeft op distel Carduus 
sp., kruisdistel Eryngium sp. en vederdistel 
Cirsium sp. Ze overwintert als ei en heeft één 
generatie per jaar. in Zuid-europa zijn volwassen 
dieren waargenomen vanaf mei tot in juli
Status − Inheems? Een onbevestigde literatuur-
opgave uit de provincie Liège (schouteden, 
1901b).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Calocoris affinis
(herrich-schaeffer, 1835)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Calocoris affinis 
(macropteer, 6,6-8,3 mm) leeft op min of meer 
vochtige plaatsen langs bosranden en houtwallen op 
grote brandnetel Urtica dioica. volwassen dieren 
worden ook vaak op bloemen van schermbloemen 
Apiaceae aangetroffen. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot eind augustus. 
Status − In Vlaanderen alleen bekend uit de 
provincie Limburg, één onbevestigde vermelding 
uit het gewest Brussel in Lethierry (1882c) en 
algemeen in Wallonië.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Calocoris alpestris
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s 
Wachmann et al. (2012: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, boreomon-
tane soort (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Calocoris alpestris 
(macropteer, 10,0-11,0 mm) leeft op allerlei 
kruiden, onder andere grote brandnetel Urtica 
dioica. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in 
juli, in de omringende landen van eind mei tot in 
augustus. 
Status − Twee vondsten in 1980 en 1982 in 
Wallonië in de provincie Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Calocoris roseomaculatus 
roseomaculatus
(de geer, 1773)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Europa (Kerzhner & Josifov, 
1999). C. roseomaculatus angularis (Fieber, 1864) 
komt voor in Zuid-europa en Azië (het midden-
oosten en de kaukasus), C. r. decolor reuter, 
1902 in noord-Afrika en C. r. saucius Linnavuori, 
1951 in het midden-oosten.
Habitat en ecologie − Calocoris roseomaculatus 
(macropteer, 6,5-8,0 mm) leeft fytofaag in grazige 
biotopen op gewone rolklaver Lotus corniculatus, 
klaver Trifolium sp. - o. a. hazenpootje T. arvense 
- en stalkruid Ononis sp. volwassen dieren voeden 
zich ook met de bloemen en onrijpe zaden van on-
der andere alsem Artemisia sp., boerenwormkruid 
Tanacetum vulgare, centaurie Centaurea sp., dui-
zendblad Achillea millefolium, gewone margriet 
Leucanthemum vulgare, gewoon biggenkruid Hy-
pochaeris radicata, havikskruid Hieracium sp., 
kamille Matricaria sp., koninginnekruid Eupato-
rium cannabinum en wondklaver Anthyllis vulne-
raria. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
eind juni tot begin september. 
Status − Zeer zeldzaam, recent slechts één waar-
neming in Wallonië in de provincie namur. voor 
1980 algemeen in Wallonië en enkele verspreide 
vondsten in vlaanderen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980



66

Camptozygum aequale
(villers, 1789)

Synoniem − Camptozygum pinastri (Fallén, 
1807).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
C. pinastri), stichel (1956-1958, als C. pinastri), 
Wagner (1952, als C. pinastri; 1961) en Wagner 
& Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. (2004: 
adult, 2012: larve).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Camptozygum aequale 
(macropteer, 4,3-4,8 mm) leeft zoöfytofaag op den 
Pinus sp. - onder ander grove den P. sylvestris - 
en incidenteel op andere coniferen, bijvoorbeeld 
fijnspar Picea abies. Ze voedt zich met sap uit de 
mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, de jonge 
twijgen en kleine insecten, onder andere bladluizen 
Aphidoidea. de eieren overwinteren en er is  één 
generatie per jaar. de eieren worden afgezet in de 
schors van jonge twijgen. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot eind augsutus. het 
zijn goede vliegers. 
Status − Verspreid in Vlaanderen (niet in de 
Provincies West-vlaanderen en vlaams-Brabant) 
en het gewest Brussel; algemeen in Wallonië (niet 
in de provincie Brabant wallon). een vermelding 
uit de provincie vlaams-Brabant (schouteden, 
1900) kon niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980



67

Capsodes flavomarginatus
(donovan, 1798)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Atlantisch-
mediterraan (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Capsodes flavomarginatus 
(macropteer, 6,9-7,7 mm) leeft zoöfytofaag op 
open met gras begroeide plekken in vochtige 
bos op hengel Melampyrum pratense. Adulten 
zijn ook waargenomen op de bloemen van 
amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides, 
hondsroos Rosa canina, vlasleeuwenbek Linaria 
sp. en andere planten. in duitsland in xerotherme 
biotopen op vlinderbloemen Fabaceae als brem 
Cytisus scoparius en rolklaver Lotus sp. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
mei tot eind juli. 
Status − Zeldzaam in Wallonië en voor 1980 enkele 
vondsten in vlaanderen in de provincies oost-
vlaanderen en vlaams-Brabant. Waarnemingen 
uit het gewest Brussel (Lethierry & Pierret, 1879; 
Lethierry, 1892) konden niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Capsodes gothicus gothicus
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in siberië (kerzhner & Josifov, 1999). de 
ondersoort C. gothicus graeseri (Autran & reuter, 
1888) komt voor in het verre oosten.
Habitat en ecologie − Capsodes gothicus 
(macropteer, 5,8-7,0 mm) leeft in vochtige 
biotopen op gewone rolklaver Lotus corniculatus 
en wordt ook vermeld van hertshooi Hypericum 
sp. en walstro Galium sp. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van midden mei tot in augustus. 
de mannetjes zijn macropteer en de vrouwtjes 
hebben vaak enigszins gereduceerde vleugels 
(submacropteer).
Status – oude vondsten in vlaanderen in de 
provincie vlaams-Brabant en in het gewest Brussel, 
zeldzaam in Wallonië in de provincies Brabant 
wallon en Liège en gewoon in de provincies namur 
en Luxembourg. een tweede vondst in vlaanderen 
in de provincie oost-vlaanderen (kiriakoff, 1962) 
kon niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Capsodes sulcatus sulcatus
(Fieber, 1861)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Atlantisch-mediterraan (Kerzhner 
& Josifov, 1999). de ondersoort C. sulcatus vidali 
Wagner, 1959 komt voor in marokko.
Habitat en ecologie − Capsodes sulcatus 
(macropteer ♂, 6,3-7,1 mm; brachypteer ♀, 
6,0-6,6 mm) leeft vrijwel uitsluitend in de 
kustduinen en wordt vermeld van een heel scala 
aan voedselplanten, waaronder opvallend veel 
vlinderbloemen Fabaceae, onder andere smalle 
wikke Vicia sativa nigra. in de nederlandse 
duinen wordt ze echter vooral waargenomen 
op duinkruiskruid Jacobaea vulgaris dunensis. 
in spanje en Frankrijk veroorzaakt ze schade 
aan de bloemen van druiven en fruitbomen. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn begin juni waargenomen, in 
de omringende landen van juni tot begin augustus. 
de mannetjes zijn macropteer, de vrouwtjes 
brachypteer.
Status − Zeer zeldzaam, één vondst in 1963 in 
Wallonië in de provincie Liège.
Literatuur − Aukema & Hermes (1989: habitat en 
ecologie); Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Capsus ater
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in West-siberië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Capsus ater (macropteer, 
5,1-6,2 mm) leeft fytofaag op grassen in min of 
meer droge habitats, onder andere op beemd-
langbloem Festuca pratensis, engels raaigras 
Lolium perenne, gestreepte witbol Holcus lanatus, 
grote vossenstaart Alopecurus pratensis, haver 
Avena sp., kweek Elytrigia repens en timoteegras 
Phleum pratense pratense. Larven en adulten 
zuigen hoofdzakelijk aan de onderste delen van de 
stengels. Ze overwintert als ei in holle grasstengels 
en heeft één generatie per jaar. de eieren komen 
in april en mei uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind april tot in oktober. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Capsus wagneri
(remane, 1950)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964).  Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Oost-
Azië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Capsus wagneri (macro-
pteer, 5,5-6,5 mm) leeft op hoge grassen in 
vochtige biotopen, onder andere op duinriet 
Calamagrostis epigejos, hennegras C. canescens 
en rietgras Phalaris arundinacea. Ze overwintert 
als ei in de holle stengels van de waardplanten en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin mei tot september.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincies Antwerpen en Limburg) en Wallonië 
(niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Charagochilus (Charagochilus) 
gyllenhalii
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als C. 
gyllenhali), stichel (1956-1958, als C. gyllenhali), 
Wagner (1952 en 1961, als C. gyllenhali) en 
Wagner & Weber (1964, als C. gyllenhali). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in siberië (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Charagochilus gyllenhalii 
(macropteer, 3,2-3,9 mm) leeft fytofaag op walstro 
Galium sp., onder andere geel walstro G. verum,  
glad walstro G. mollugo, kleefkruid G. aparine, 
liggend walstro G. saxatile en noords walstro 
G. boreale. daarnaast worden ook gecultiveerde 
sterbladigen rubiaceae als waardplant vermeld.  
Ze overwintert als adult in mos en strooisel, 
incidenteel op coniferen. er is één generatie per 
jaar en volwassen dieren van de nieuwe generatie 
zijn waargenomen vanaf midden juni. mogelijk 
overwinteren alleen de bevruchte vrouwtjes.
Status − Twee oude vondsten in Vlaanderen in 
de provincie West-vlaanderen; niet zeldzaam 
in Wallonië in de provincies namur, Liège en 
Luxembourg. vondsten in het gewest Brussel 
(Lethierry & Pierret, 1879; schouteden, 1900) 
konden niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Closterotomus biclavatus biclavatus
(herrich-schaeffer, 1835)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Calocoris 
(Closterotomus) biclavatus), Wagner (1952 en 
1961, als C. (C.) biclavatus) en Wagner & Weber 
(1964, als C. (C.) biclavatus). Foto’s: Wachmann 
et al. (2004: larve en adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kazachstan) (kerzhner & Josifov, 1999). de 
ondersoort C. biclavatus dalmatinus (Wagner, 
1957) komt voor in kroatië.
Habitat en ecologie − Closterotomus biclavatus 
(macropteer, 5,6-7,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
allerlei loofbomen,  struiken en dwergstruiken, 
waarbij blauwe bosbes Vaccinium myrtillus het 
meest genoemd wordt. Zowel larven als adulten 
zijn ook in  de kruidlaag waargenomen, onder 
andere op grote brandnetel Urtica dioica. Als 
prooi worden bladluizen Aphidoidea en eieren 
van bladhaantjes chrysomelidae genoemd. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind mei 
tot eind september. 
Status − Eén oude vondst in Vlaanderen in de 
provincie Limburg; niet zeldzaam in Wallonië in 
de provincies namur, Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Closterotomus fulvomaculatus
(de geer, 1773

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Calocoris fulvomaculatus), stichel (1956-1958, als 
C. (Closterotomus) fulvomaculatus), Wagner (1952 
en 1961, als C. (C.) fulvomaculatus) en Wagner & 
Weber (1964, als C. (C.) fulvomaculatus). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Closterotomus fulvo-
maculatus (macropteer, 5,8-6,9 mm) leeft 
zoöfytofaag op loofbomen, struiken en kruiden 
langs bosranden en in houtwallen, vooral op 
sporkehout Rhamnus frangula. in de literatuur 
wordt ze onder andere ook vermeld van berk Betula 
sp., braam Rubus sp., els Alnus sp., es Fraxinus 
sp., grote brandnetel Urtica dioica, iep Ulmus sp., 
lijsterbes Sorbus sp., meidoorn Crataegus sp., 
moerasspirea Filipendula ulmaria, peer Pyrus sp., 
prunus Prunus sp., wegedoorn Rhamnus cathartica 
en wilg Salix sp. Larven en adulten zuigen aan 
groeipunten, bloemknoppen en zaden, maar leven 
ook van dierlijk voedsel, onder andere bladluizen 
Aphidoidea. schade is gerapporteerd van hop 
Humulus lupulus. Closterotomus fulvomaculatus 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen in de tweede helft van mei uit en 
volwassen dieren zijn waargenomen van midden 
mei tot eind augustus. de larven worden vaak 
geparasiteerd door een braconide wesp. 
Status − Algemeen, in alle provincies behalve 
West-vlaanderen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Closterotomus norwegicus
(gmelin, 1790)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Calocoris norvegicus), stichel (1956-1958, als C. 
(Calocoris) norvegicus), Wagner (1952 en 1961, 
als C. (C.) norvegicus) en Wagner & Weber (1964, 
als C. (C.) norvegicus). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika, Australië, nieuw 
Zeeland en tristan da cunha (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Closterotomus norwegicus 
(macropteer, 7,4-8,6 mm) leeft op kruiden in 
min of meer ruderale, open vegetaties op akkers, 
in grasland en wegbermen, langs houtwallen 
en in bosranden. Als waardplanten worden 
boerenwormkruid Tanacetum vulgare, bijvoet 
Artemisia vulgaris, verschillende distels, duizend-
blad Achillea millefolium, grote brandnetel Urtica 
dioica, jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, 
kamille Matricaria sp., klaver Trifolium sp., 
margriet Leucanthemum vulgare, en reukloze 
kamille Tripleurospermum maritimum genoemd. 
Ze zuigen vooral aan de bloeiwijzen en vruchten. 
de eieren overwinteren in houtige stengels en er 
is één generatie per jaar. de eieren komen vanaf 
april uit en volwassen dieren zijn waargenomen 
van mei tot in oktober. schadelijk op onder andere 
granen, groentegewassen, suikerbiet Beta vulgaris 
vulgaris en aardappel Solanum tuberosum. de 
larven worden vaak geparasiteerd door een 
braconide sluipwesp.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Wheeler (2000a: schade); Bosmans 
& Aukema (2001: bibliografie).
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Dichrooscytus gustavi
Josifov, 1981

Synoniem − Dichrooscytus valesianus (non 
Fieber, 1861): auct. Foto: Wachmann et al. (2012: 
adult).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als D. 
valesianus) en Josifov (1981). tot 1981 verward 
met D. valesianus. 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Dichrooscytus gustavi 
(macropteer, 3,7-4,4 mm) leeft op jeneverbes 
Juniperus sp., hoofdzakelijk op aangeplante 
cultivars van J. communis en niet-inheemse 
soorten in tuinen en openbaar groen, en incidenteel 
op andere sierconiferen als californische cypres 
Chamaecyparis lawsoniana en levensboom Thuja 
sp. Ze overwintert als ei en heeft één, mogelijk 
twee generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
eind mei waargenomen, in de omringende landen 
van midden mei tot eind juli. een tweede generatie 
is in België en nederland niet waargenomen. 
Status − Twee vondsten in Wallonië in de 
provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Aukema (1990a: habitat en ecologie), 
Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Dichrooscytus intermedius
reuter, 1885

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2012: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(oost-siberië) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Dichrooscytus intermedius 
(macropteer, 4,6-5,1 mm) leeft op spar Picea sp. en 
soms op zilverspar Abies sp. in bergstreken komt 
ze ook voor op bergden Pinus mugo en lork Larix 
sp. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin juli tot in augustus, in de omringende landen 
vanaf eind mei tot eind juli. 
Status − Enkele oude vondsten in Vlaanderen in 
de provincies West-vlaanderen en Antwerpen en 
zeer zeldzaam in Wallonië in de provincies namur, 
Liège en Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980



78

Dichrooscytus rufipennis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Europa en Azië (het Midden-
oosten en siberië); na versleping gevestigd in 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Dichrooscytus rufipennis 
(macropteer, 5,5-6,3 mm) leeft op grove den 
Pinus sylvestris,  incidenteel op ander coniferen. 
Ze voedt zich onder andere met pollen en komt 
dan ook alleen op vruchtdragende bomen voor. de 
eieren overwinterenen er is één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
juni tot begin augustus. 
Status − Zeldzaam, enkele vondsten in Vlaanderen 
in de provincies Antwerpen en Limburg, in het 
gewest Brussel en in Wallonië in de provincies 
namur en Liège. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus
(Fabricius, 1777)

Synoniem − Calocoris sexnotatus (turton, 1802).
Identificatie − Stichel (1956-1958, als Calocoris 
(Closterotomus) sexguttatus), Wagner (1967, als 
Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus) en Wagner 
& Weber (1964, als C. (L.) sexguttatus). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Grypocoris sexguttatus 
(macropteer, 5,6-7,6 mm) leeft zoöfytofaag in 
vochtige, min of meer beschaduwde bosranden 
en kaalslagen op kruiden. Andoorn Stachys sp., 
gevlekte scheerling Conium maculatum, grote 
brandnetel Urtica dioica, hennepnetel Galeopsis, 
monnikskap Aconitum sp. en zwartkoren 
Melampyrum sp. worden als waardplanten 
genoemd. naast sap uit de bloeiwijzen van de 
waardplanten voedt ze zich vooral met bladluizen 
Aphidoidea. Grypocoris sexguttatus overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind mei tot eind 
juli. 
Status – Zeer algemeen in vlaanderen en in het 
gewest Brussel, minder talrijk in Wallonië.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Grypocoris (Lophyromiris) stysi
(Wagner, 1968)

Synoniem − Calocoris sexnotatus (non turton, 
1802): auct.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Calocoris sexguttatus), stichel (1956-1958, als 
Calocoris (Closterotomus) sexnotatus), Wagner 
(1967, als C. (L.) sexnotatus; 1974, als C. (L.) 
stysi).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, atlanto-
mediterraan (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Grypocoris stysi 
(macropteer, 5,6-7,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
grote brandnetel Urtica dioica in licht bos of 
struikgewas. Larven en adulten voeden zich met 
de rijpende zaden van de waardplant en met 
bladluizen Aphidoidea. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. de eieren komen in de 
tweede helft van mei uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen in juli, in de omringende landen van 
midden juni tot begin augustus. de larven worden 
geparasiteerd door een braconide sluipwesp.
Status – Zeer zeldzaam, één vondst in 1979 in 
Wallonië in de provincie hainaut.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie); Chérot (1993: verspreiding).
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Hadrodemus m-flavum
(goeze, 1778)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Hadrodemus m-flavum 
(macropteer, 7,0-8,0 mm) leeft fytofaag in 
xerotherme biotopen op kalkhoudende bodem 
op kleinbloemige salie Salvia verbenaca en 
veldsalie S. pratensis. vermeldingen van andere 
planten, onder andere esparcette Onobrychis 
viciifolia, paardenhoefklaver Hippocrepis comosa, 
rupsklaver Medicago sp., toorts Verbascum sp. en 
wilde weit Melampyrum arvense, hebben mogelijk 
geen betrekking op waardplanten. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind mei tot en met 
midden augustus. 
Status − Eén oude vondst in Vlaanderen in de 
provincie Limburg (1892); niet zeldzaam in 
Wallonië (niet in de provincie hainaut).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Horistus (Primihoristus) orientalis
(gmelin, 1790)

Synoniem − Capsodes cingulatus (Fabricius, 
1787).
Identificatie − Stichel (1957-1962, als Capsodes 
cingulatus), Wagner (1952 and 1961, als C. 
(Horistus) cingulatus), Wagner & Weber (1964, 
als C. (Horistus) cingulatus) en chérot (1997). 
Foto’s: Wachmann et al. (2004: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Horistus orientalis 
(macropteer, 5,4-6,9 mm) leeft op kruiden in 
warme, droge biotopen op kalk- en zandbodem 
en in vochtige, lichtbeschaduwde biotopen. in de 
literatuur wordt ze vermeld van dravik Bromus 
sp., duizendblad Achillea sp., kruiskruid Senecio 
sp., lelies Liliaceae, toorts Verbascum sp. en 
walstro Galium sp., maar het is niet duidelijk wat 
waardplanten zijn. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden mei tot eind augustus. 
Status − Oude vondsten in Vlaanderen in de 
provincies Limburg en vlaams-Brabant en in het 
gewest Brussel; algemeen in Wallonië, vooral in 
de provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Chérot (1997: taxonomie, 
verspreiding); Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Liocoris tripustulatus
(Fabricius, 1781)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten, de kaukasus en centraal-Azië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Liocoris tripustulatus 
(macropteer, 3,8-5,0 mm) leeft fytofaag langs 
bosranden en houtwallen, in wegbermen en akkers 
en op ruderale plaatsen op grote brandnetel Urtica 
dioica en kleine brandnetel U. urens. vermeldingen 
van andere planten hebben hoogstwaarschijnlijk 
geen betrekking op waardplanten. Ze zuigt vooral 
aan de bloeiwijzen en de vruchten. Adulten 
overwinteren in strooisel en op allerlei beschutte 
plekken en er is één generatie per jaar. Larven zijn 
waargenomen van mei tot juli en volwassen dieren 
van de nieuwe generatie vanaf juli. Ze komt ook 
in kassen voor en is daar onder andere schadelijk 
op paprika Capsicum annuum. onder dergelijke 
omstandigheden ontwikkelen zich meerdere 
generaties per jaar. Liocoris tripustulatus wordt 
geparasiteerd door een braconide sluipwesp.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Lygocoris pabulinus
(Linnaeus, 1761)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), Stichel 
(1956-1958, als Lygus (Lygocoris) pabulinus), 
Wagner (1952, als Lygus (Lygus) pabulinus; 1961, 
als Lygus (Lygocoris) pabulinus)) en Wagner & 
Weber (1964, als Lygus (Lygus) pabulinus). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Lygocoris pabulinus 
(macropteer, 5,0-6,7 mm), de groene appelwants,  
is waardwisselend tussen houtige gewassen 
(winterwaard) en kruiden (zomerwaard). 
overwintering vindt plaats als ei in één- en 
tweejarige twijgen van houtige gewassen. de 
eieren komen in april uit en de jonge larven 
migreren na enkele weken naar de zomerwaard 
en worden daarop vanaf midden mei volwassen. 
op de zomerwaard ontwikkelt zich vervolgens 
een tweede generatie, waarvan de volwassen 
dieren terugmigreren naar houtige gewassen 
om daar omstreeks september hun eieren op 
af te zetten.  Adulten zijn waargenomen tot in 
november. houtige waardplanten zijn appel 
Malus sp., linde Tilia sp., meidoorn Crataegus 
sp. en prunus Prunus sp. Als zomerwaard worden 
onder andere genoemd aardappel Solanum 
tuberosum, akkerdistel Cirsium arvense, bitterzoet 
S. dulcamara, grote brandnetel Urtica dioica, 
hengel Melampyrum pratense, melganzenvoet 
Chenopodium album, moerasspirea Filipendula 
ulmaria, munt Mentha sp., paardenbloem 
Taraxacum officinale, wilgenroosje Chamerion 
angustifolium, witte dovenetel Lamium album, 
zonnebloem Helianthus annuus, zuring Rumex sp. 
en zwarte nachtschade S. nigrum. gewone vlier 
Sambucus nigra, framboos Rubus idaeus, en roos 
Rosa sp. kunnen zowel zomer- als winterwaard 
zijn (geen waardwisseling). Lygocoris pabulinus 
is schadelijk op cultuur- en siergewassen, onder 
andere op aardappel Solanum tuberosum, appel 
Malus sp. en suikerbiet Beta vulgaris vulgaris. 
de zuigactiviteit leidt tot misvormingen van 
groeipunten en vruchten, en een verminderde 
opbrengst. het zijn uitstekende vliegers.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Wheeler (2000a: schade); Bosmans 
& Aukema (2001: bibliografie).
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Lygocoris rugicollis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als Plesiocoris rugicollis), stichel (1956-1958, 
als P. rugicollis), Wagner (1952 en 1961, als 
P. rugicollis); Wagner & Weber (1964, als P. 
rugicollis). Foto’s: Wachmann et al. (2004: adult, 
2012: larve). het onderscheid van Lygocoris minor 
(Wagner, 1950), die op de nederlandse en duitse 
waddeneilanden voorkomt, is problematisch.
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië 
(siberië) en noord-Amerika; india (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Lygocoris rugicollis 
(macropteer, 5,5-6,8 mm) leeft zoöfytofaag op 
wilg Salix sp., onder andere op bittere wilg S. 
purpurea, boswilg S. caprea, grauwe wilg S. 
cinerea en katwilg S. viminalis, en incidenteel op 
appel Malus sp., els Alnus sp. en ribes Ribes sp., 
onder andere kruisbes R. uva-crispa. incidenteel 
worden eieren van bladhaantjes chrysomelidae 
gepredeerd. Ze overwintert als ei in de twijgen 
van de waardplant en heeft één, mogelijk twee 
generaties per jaar. de overwinterde eieren komen 
uit in april of begin mei en volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot eind september. op 
appel kan ze schade aan de vruchten veroorzaken.
Status − Algemeen in Vlaanderen (provincies 
West- en oost-vlaanderen en Antwerpen) en 
Wallonië (provincies Brabant wallon, namur en 
Liège).
Literatuur − Wheeler (2000a: schade); Bosmans 
& Aukema (2001: bibliografie).
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Lygus gemellatus
(herrich-schaeffer, 1835)

Synoniem − Lygus adspersus (schilling, 1837).
Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, als L. (Exolygus) gemellatus; 1961, als 
E. gemellatus), Wagner & Weber (1964, als E. 
gemellatus) en Aglyamzyanov (2009). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië; 
india en Pakistan (kerzhner & Josifov, 1999, als 
L. adspersus en L. gemellatus; Aglyamzyanov, 
2009). 
Habitat en ecologie − Lygus gemellatus 
(macropteer, 5,1-5,8 mm) leeft op alsem Artemisia 
sp. en is waargenomen op absintalsem A. 
absinthium, averuit A. campestris en bijvoet A. 
vulgaris. Ze overwintert als adult en heeft twee 
generaties per jaar. volwassen dieren van de 
zomergeneratie zijn waargenomen vanaf juni en 
die van de overwinterende herfstgeneratie vanaf 
september. volgens Aglyamzyanov (2009) komt de 
zomergeneratie ook op vlinderbloemen Fabaceae 
en composieten Asteraceae voor, vaak massaal 
op cultuurgewassen, en migreert ze in de herfst 
naar alsem, duizendblad Achillea millefolium en 
reukloze kamille Tripleurospermum maritimum.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Lygus maritimus
Wagner, 1949

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als L. 
(Exolygus) maritimus; 1961, als E. maritimus), 
Wagner & Weber (1964, als E. maritimus) en 
Aglyamzyanov (2009). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (langs de 
kust van Zweden tot in Portugal) en noord-Afrika 
(canarische eilanden en madeira); West sahara 
(kerzhner & Josifov, 1999; Aglyamzyanov, 2009). 
Habitat en ecologie − Lygus maritimus 
(macropteer, 5,4-6,0 mm) leeft langs de kust op 
halofyten, onder andere op klein schorrenkruid 
Suaeda maritima, loogkruid Salsola kali, 
spiesmelde Atriplex prostrata, zeealsem Artemisia 
maritima en zeeraket Cakile maritima. in het 
binnenland komt ze voor op akkers, overhoekjes 
en in wegbermen op veel verschillende planten, 
onder andere op bijvoet Artemisia vulgare, 
bezemkruiskruid Senecio inaequidens, melde 
Atriplex sp., melganzenvoet Chenopodium album, 
reukloze kamille Tripleurospermum maritimum 
en zuring Rumex sp. uit groot-Brittannië wordt 
ze ook vermeld van gaspeldoorn Ulex europaeus. 
Ze overwintert als adult en heeft twee generaties 
per jaar. volwassen dieren van de zomergeneratie 
zijn waargenomen vanaf midden juni en die van de 
overwinterende herfstgeneratie vanaf september. 
Status − Zeer algemeen, niet in de provincie 
Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie), Bruers & Aukema (2007: vondsten op 
bezenkruiskruid).
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Lygus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als L. 
(Exolygus) pratensis; 1961, als E. pratensis), 
Wagner & Weber (1964, als E. pratensis) en 
Aglyamzyanov (2000). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië; india (kerzhner & Josifov, 1999; 
Aglyamzyanov, 2009). 
Habitat en ecologie − Lygus pratensis (macropteer, 
5,8-7,3 mm) leeft polyfaag op kruiden en struiken, 
onder andere op bijvoet Artemisia vulgaris, 
ganzenvoet Chenopodium sp. en struikheide 
Calluna vulgaris. Ze overwintert als adult op 
beschutte plaatsen, vaak op coniferen, en heeft één 
of twee generaties per jaar. volwassen dieren van 
de zomergeneratie zijn waargenomen vanaf juni 
en van de overwinterende herfstgeneratie vanaf 
september. het zijn goede vliegers, die vooral in 
het voorjaar talrijk worden gevangen op licht en 
in raamvallen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Lygus rugulipennis
Poppius, 1911

Synoniem − Lygus pubescens reuter, 1912.
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als L. 
(Exolygus) pubescens; 1961, als E. rugulipennis), 
Wagner & Weber (1964, als E. rugulipennis) en 
Aglyamzyanov (2009). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999; 
Aglyamzyanov, 2009). 
Habitat en ecologie − Lygus rugulipennis 
(macropteer, 4,7-5,7 mm) leeft zoöfytofaag en 
wordt vermeld van ruim 400 planten uit 57 families, 
waarvan de meeste behoren tot de composieten 
Asteraceae, kruisbloemen Brassicaceae en 
vlinderbloemen Fabaceae. Ze zuigt vooral aan 
bloemknoppen en groeipunten, en de larven 
voeden zich ook met bladluizen Aphidoidea en 
eieren van insecten. schade is geconstateerd op 
ondere andere aardappel Solanum tuberosum, 
granen (haver Avena sativa, rogge Secale cereale 
en tarwe Triticum aestivum), klaver Trifolium 
sp., luzerne Medicago sativa en suikerbiet Beta 
vulgaris vulgaris. Ze overwintert als adult op 
beschutte plaatsen, onder andere in strooisel, onder 
schors en op coniferen, en heeft twee generaties per 
jaar. volwassen dieren van de zomergeneratie zijn 
waargenomen vanaf juli en van de overwinterende 
herfstgeneratie vanaf september. het zijn goede 
vliegers, die vooral in het voorjaar talrijk worden 
gevangen op licht en in raamvallen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Holopainen & Varis (1991: waard-
planten); Wheeler (2000a: schade); Bosmans & 
Aukema (2001: bibliografie).
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Lygus wagneri
remane, 1955

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1961 en 1974, 
als Exolygus wagneri), Wagner & Weber (1964, 
als E. wagneri) en Aglyamzyanov (2009). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië, 
boreomontaan (kerzhner & Josifov, 1999; 
Aglyamzyanov, 2009). 
Habitat en ecologie − Lygus wagneri (macropteer, 
5,4-7,0 mm) leeft hoofdzakelijk fytofaag in 
kruidenrijke vegetaties op onder andere bijvoet 
Artemisia vulgaris, echte valeriaan Valeriana 
officinalis, grote brandnetel Urtica dioica, 
guldenroede Solidago sp., havikskruid Hieracium 
sp., hertshooi Hypericum sp., jacobskruiskruid 
Jacobaea vulgaris, moerasspirea Filipendula 
ulmaria en zuring Rumex sp. overwinterde dieren 
zijn vroeg in het voorjaar op bloeiende wilgenkatjes 
te vinden. Ze overwintert als adult, onder andere 
op coniferen, en heeft twee generaties per jaar. 
volwassen dieren van de zomergeneratie zijn 
waargenomen vanaf juni en van de overwinterende 
herfstgeneratie vanaf september. vliegt frequent in 
voor- en najaar.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen, Limburg en vlaams-Brabant en 
in het gewest Brussel, zeer algemeen in Wallonië. 
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980



91

Megacoelum infusum
(herrich-schaeffer, 1837)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Megacoelum infusum 
(macropteer, 6,3-7,2 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, vooral op eik Quercus sp., incidenteel 
ook op berk Betula sp., els Alnus sp., es Fraxinus 
sp., hazelaar Corylus avellana en linde Tilia sp. 
naast sap uit de bladnerven en de jonge scheuten 
leeft ze van kleine arthropoden, onder andere 
bladluizen Aphidoidea en bladvlooien Psylloidea. 
Ze overwintert als ei op de bast of in houtige 
twijgen en heeft één generatie per jaar. de eieren 
komen uit vanaf eind mei en volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot eind oktober.
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie vlaams-Brabant) en Wallonië (niet in de 
provincies Brabant wallon en hainaut).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Mermitelocerus schmidtii
(Fieber, 1836)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Calocoris 
(Trichocalocoris) schmidti), Wagner (1952 en 
1961, als C. (T.) schmidti) en Wagner & Weber 
(1964, als C. (T.) schmidti). Foto: Wachmann et 
al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus en centraal-Azië) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Mermitelocerus schmidtii 
(macropteer, 7,3-8,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
es Fraxinus excelsior. volwassen dieren worden 
ook waargenomen op de bloeiwijzen van andere 
loofbomen, onder andere esdoorn Acer sp., 
meidoorn Crataegus sp. en sporkehout Rhamnus 
frangula, en ook vaak in de ondergroei van essen 
op grote brandnetel Urtica dioica. naast sap van 
de waardplant voeden ze zich met bladluizen 
Aphidoidea, bladvlooien Psylloidea, rupsen 
Lepidoptera en andere kleine arthropoden. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
mei tot begin juli. 
Status – in vlaanderen enkele recente vondsten in 
West-vlaanderen en vlaams-Brabant. Algemeen 
in Wallonië, vooral in namur.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Miridius quadrivirgatus 
(A. costa, 1853)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Miridius quadrivirgatus  
(macropteer, 8,8-10,0 mm) leeft in droge 
biotopen op hoge grassen Poaceae, onder andere 
op glanshaver Arrhenatherum elatius, haver 
Avena sp., kortsteel Brachypodium sp., kruipertje 
Hordeum murinum en andere gerstsoorten, raaigras 
Lolium sp., rogge Secale cereale en tarwe Triticum 
sp. incidenteel is ze ook op klaver Trifolium sp. 
waargenomen, maar waarschijnlijk is dit geen 
voedselplant. Ze overwintert als ei en heeft één 
generatie per jaar. Larven zijn waargenomen van 
begin mei tot eind juni en volwassen dieren van 
midden juni tot eind juli, in de omringende landen 
tot in september. 
Status − Niet zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies West-vlaanderen, oost-vlaanderen en 
Limburg, één waarneming in het gewest Brussel 
en in Wallonië in de provincies hainaut en Liège. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Miris striatus
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: larve en adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika (canarische eilanden) en Azië (turkije) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Miris striatus (macropteer, 
9,2-11,8 mm) leeft zoöfytofaag op loofbomen, 
vooral op eik Quercus sp. en sporkehout Rhamnus 
frangula, maar ook op appel Malus sp., berk 
Betula sp., els Alnus sp., hazelaar Corylus 
avellana, iep Ulmus sp., meidoorn Crataegus sp., 
peer Pyrus sp., sleedoorn Prunus spinosa en wilg 
Salix sp. de larven en adulten zijn overwegend 
carnifoor en leven van bladluizen Aphidoidea, 
dop-, wol- en schildluizen coccoidea, rupsen 
en poppen van bladmineerders (verschillende 
families) en bladrollers tortricidae, en larven van 
bladkevers chrysomelidae. daarnaast zuigen ze 
aan jong blad, groeipunten en de rijpende zaden 
van de waardplanten. Ze overwintert als ei in de 
bast van jonge twijgen en heeft één generatie per 
jaar. de eieren komen uit in april of begin mei en 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind april 
tot in juli. het zijn goede vliegers.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Neolygus contaminatus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Lygocoris contaminatus), stichel (1956-1958, als 
Lygus (Neolygus) contaminatus), Wagner (1961 
en 1967 als Lygus (N.) contaminatus), Wagner 
& Weber (1964, als Lygus (N.) contaminatus) en 
Aukema (2003, als Lygocoris (N.) contaminatus). 
Foto: Wachmann et al. (2012: adult). 
Verspreiding − Holarctisch:  Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999, als 
Lygocoris (N.) contaminatus). 
Habitat en ecologie − Neolygus contaminatus 
(macropteer, 4,9-6,3 mm) leeft fytofaag op 
loofbomen, vooral op berk Betula sp., maar ook op 
els Alnus sp. en hazelaar Corylus sp. het voedsel 
bestaat uit het sap van bladstengels, knoppen en 
vooral van de katjes. incidenteel wordt ze ook 
vermeld van andere boomsoorten, onder andere 
lijsterbes Sorbus sp., sporkehout Rhamnus 
frangula en wilg Salix sp. Ze overwintert als ei 
in de bloemknoppen van de waardplant en heeft 
één generatie per jaar. de eieren komen eind april 
uit en volwassen dieren zijn waargenomen van 
midden mei tot in september. 
Status − Algemeen, niet in de provincie West-
vlaanderen en uit de provincie Brabant wallon 
alleen een oude, onbevestigde waarneming 
(Lethierry & Pierret, 1879).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie); Aukema (2003: taxonomie).
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Neolygus populi
Leston, 1957

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Lygocoris populi), stichel (1956-1958, als Lygus 
(Neolygus) populi), Wagner (1961 en 1967, als 
Lygus (N.) populi), Wagner & Weber (1964, als 
Lygus (N.) populi) en Aukema (2003, als Lygocoris 
(N.) populi). 
Verspreiding − Palaearctisch: West-Europa 
(kerzhner & Josifov, 1999, als Lygocoris (N.) 
populi). 
Habitat en ecologie − Neolygus populi 
(macropteer, 5,8-6,5 mm) leeft fytofaag op witte 
abeel Populus alba en grauwe abeel Populus 
x canescens, een bastaard van witte abeel en 
ratelpopulier P. tremula. de zuigschade aan de 
groeipunten is opvallend. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van begin juni tot eind juli, in 
de omringende landen van midden mei tot begin 
september. het zijn goede vliegers.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen en Antwerpen, in het gewest 
Brussel en in Wallonië in de provincies hainaut 
en namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Aukema (2003: taxonomie).
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Neolygus viridis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Lygocoris viridis), stichel (1956-1958, als Lygus 
(Neolygus) viridis), Wagner (1961 en 1967, als 
Lygus (N.) viridis), Wagner & Weber (1964, als 
Lygus (N.) viridis) en Aukema (2003, als Lygocoris 
(N.) viridis). Foto: Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Oost-
Azië (kerzhner & Josifov, 1999, als Lygocoris 
(N.) viridis). 
Habitat en ecologie − Neolygus viridis 
(macropteer, 5,2-6,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, vooral op linde Tilia sp. en sporkehout 
Rhamnus frangula, maar incidenteel ook op eik 
Quercus sp., esdoorn Acer sp., els Alnus sp. en 
andere loofbomen. naast sap uit bloeiwijzen en 
zaden van de waardplanten zuigt ze ook bladluizen 
Aphidoidea en bladvlooien Psylloidea uit. Ze 
overwintert als ei in de twijgen van de waardplant 
en heeft één generatie per jaar. de eieren komen 
in mei uit en volwassen dieren zijn waargenomen 
van midden mei tot midden augustus. het zijn 
goede vliegers.
Status − Gewoon, niet waargenomen in de 
provincies West-vlaanderen en Luxembourg. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Orthops (Orthops) basalis
(A. costa, 1853)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Lygus (O.) 
basalis), rieger (1985). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). in de Belgische literatuur van voor 
2002 met O. kalmii verward. 
n.B.: in Wagner (1967) en Wagner & Weber 
(1964) zijn de oogindexen* van O. kalmii en O. 
basalis verwisseld.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in West-siberië; na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Orthops basalis 
(macropteer, 4,2-5,0 mm) leeft fytofaag in 
uiteenlopende biotopen op veel verschillende 
soorten schermbloemen Apiaceae, waarop ze 
hoofdzakelijk in de bloeischermen van de zaden 
leven. Ze overwintert als adult in het strooisel 
en op andere beschutte plekken en heeft één 
generatie per jaar. de eieren komen vanaf mei uit 
en volwassen dieren van de nieuwe generatie zijn 
waargenomen vanaf midden juli. Ze komt vaak 
samen voor met O. campestris en O. kalmii. het 
zijn goede vliegers.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

*oogindex: de verhouding oogbreedte/vertex-
breedte gemeten over de grootste breedte van de 
kop (Aukema, 1981: meetmethode).
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Orthops (Orthops) campestris
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als Lygus (O.) campestris), 
Wagner (1952, als L. (O.) campestris; 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in West-siberië (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthops campestris 
(macropteer, 3,6-4,1 mm) leeft fytofaag op 
schermbloemen Apiaceae, onder andere 
berenklauw Heracleum sp., bevernel Pimpinella, 
engelwortel Angelica sp., kervel Anthriscus sp., 
pastinaak Pastinaca sp., wilde peen Daucus 
carota en zevenblad Aegopodium podagraria. 
in tuinen komt ze ook voor op dille Anethum 
graveolens, peterselie Petroselinum crispum 
en lavas Levisticum officinale. Zowel het jonge 
blad als de bloemknoppen en de onrijpe zaden 
dienen als voedsel. Ze overwintert als adult in het 
strooisel en op andere beschutte plaatsen en heeft 
één generatie per jaar. de eieren worden afgezet 
in de jonge stengels en bladeren en komen vanaf 
mei uit. volwassen dieren van de nieuwe generatie 
zijn waargenomen vanaf juli. Ze komt vaak samen 
voor met O. basalis en O. kalmii. het zijn goede 
vliegers.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Orthops (Orthops) kalmii
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Lygus (O.) 
kalmi), rieger (1985). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). in de Belgische literatuur van voor 
2002 met O. basalis verward.
n.B.: in Wagner (1967) en Wagner & Weber 
(1964) zijn de oogindexen van O. kalmii en O. 
basalis verwisseld.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in oost-siberië (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthops kalmii (macropteer, 
4,2-5,0 mm) leeft op verschillende soorten 
schermbloemen Apiaceae, onder andere wilde 
peen Daucus carota. Ze overwintert als adult in het 
strooisel en op andere beschutte plekken en heeft 
één generatie per jaar. de eieren komen vanaf mei 
uit en volwassen dieren zijn waargenomen vanaf 
midden juli. Ze komt vaak samen voor met O. 
campestris en O. basalis.
Status − Onduidelijk door verwarring met O. 
basalis, vermoedelijk minder algemeen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Pantilius (Pantilius) tunicatus
(Fabricius, 1781)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pantilius tunicatus 
(macropteer, 8,5-10,2 mm) leeft fytofaag op berk 
Betula sp., els Alnus sp. en hazelaar Corylus 
avellana. Larven en adulten zuigen aan de 
knoppen, de jonge katjes en de jonge twijgen. 
Ze overwintert als ei in de jonge twijgen van de 
waardplant en heeft één generatie per jaar. de 
eieren komen tegen het eind van de zomer uit en 
volwassen dieren zijn waargenomen van midden 
augustus tot begin november. incidenteel zijn 
overwinterende exemplaren aangetroffen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi 
(Fieber, 1870)

Synoniem − Phytocoris singeri Wagner, 1954.
Identificatie − Stichel (1956-1958, als P. nowickyi 
en P. singeri), Wagner (1952, als P. novickyi en P. 
singeri; 1961, als P. novickyi; 1967, als P. singeri) 
en Wagner & Weber (1964, als P. singeri). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(siberië en het verre oosten) (kerzhner & Josifov, 
1999, als Ph. nowickyi en Ph. singeri). 
Habitat en ecologie − Phytocoris nowickyi 
(macropteer, 5,4-6,5 mm) leeft zoöfaag in min of 
meer vochtige biotopen op kruiden, onder andere 
op bijvoet Artemisia vulgaris, kluwenzuring Rumex 
conglomeratus, melde Atriplex sp., wateraardbei 
Comarum palustre en wilgenroosje Chamerion 
angustifolium. incidenteel werd ze ook op eik 
Quercus sp. en wilg Salix sp. waargenomen en in 
Zwitserland op papagaaienkruid Amaranthus retro-
flexus. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in 
augustus, in de omringende landen van begin juli 
tot midden september.
Status − Zeer zeldzaam, twee recente vondsten in 
Wallonië in de provincies namur (2005) en Liège 
(2008).
Literatuur – Aukema et al. (2009a: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Phytocoris (Ktenocoris) ulmi
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris ulmi (macropteer, 
6,4-8,0 mm) leeft zoöfytofaag op loofbomen en 
struiken langs bosranden en in houtwallen, vooral 
op meidoorn Crataegus sp.  in de literatuur worden 
ook appel Malus sp., braam Rubus sp., brem 
Cytisus scoparius, hazelaar Corylus avellana, ribes 
Ribes sp., sleedoorn Prunus spinosa, wilg Salix sp. 
en zelfs coniferen als den Pinus sp. en jeneverbes 
Juniperus sp., en kruiden als waardplanten 
genoemd. Larven en adulten leven van kleine 
insecten, onder andere bladluizen Aphidoidea, 
bladvlooien Psylloidea, schildluizen coccoidea en 
spintmijten tetranychidae, maar zuigen ook aan de 
onrijpe vruchten, knoppen en het jonge blad van 
de waardplant. Ze is nachtactief, overwintert als 
ei in de schors en heeft één generatie per jaar. de 
eieren komen uit in mei en volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden juni tot in september. 
het zijn goede vliegers.
Status − Gewoon, niet in de provincie Antwerpen 
waargenomen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phytocoris (Ktenocoris) varipes
Boheman, 1852

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et 
al. (2004: adulten). de vrouwtjes zijn moeilijk te 
onderscheiden van die van P. insignis.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(de kaukasus en centraal-Azië); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris varipes 
(macropteer, 5,8-7,5 mm) leeft zoöfytofaag in 
droge habitats op grassen en kruiden, onder andere 
alsem Artemisia sp., brem Cytisus scoparius, dravik 
Bromus sp., duizendblad Achillea millefolium, 
kamille Matricaria sp., klaver Trifolium sp., 
knoopkruid Centaurea jacea, lathyrus Lathyrus sp., 
reukloze kamille Tripleurospermum maritimum, 
stalkruid Ononis sp., timoteegras Phleum pratense 
pratense, walstro Galium sp. en zuring Rumex 
sp. naast sap uit bloeiwijzen en onrijpe zaden 
leven ze ook van kleine insecten. Ze overwintert 
als ei in de stengels van de waardplanten en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot in oktober. de 
vleugels van de vrouwtjes zijn korter dan bij de 
mannetjes, maar beide geslachten worden op licht 
gevangen.
Status − Zeer algemeen, niet waargenomen in de 
provincie Brabant wallon.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus
kirschbaum, 1856

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (de kaukasus en centraal-Azië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris dimidiatus 
(macropteer, 5,3-7,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
met korstmossen begroeide loofbomen, vaak 
op vruchtbomen, onder andere appel Malus 
sp., peer Pyrus sp. en pruim Prunus domestica. 
incidenteel komt ze ook op andere loofbomen 
voor, onder andere beuk Fagus sp., eik Quercus 
sp., es Fraxinus sp., linde Tilia sp. en wilg Salix sp. 
overdags rusten ze vaak in typische houding op de 
stam of op dikke takken in schorsspleten en tussen 
korstmossen. Ze overwintert als ei en heeft één of 
twee generaties per jaar. de eieren komen uit vanaf 
mei en volwassen dieren zijn waargenomen van 
midden juni tot begin november, hetgeen mogelijk 
duidt op twee generaties vooral de mannetjes 
worden vliegend waargenomen.
Status − Gewoon, niet waargenomen in de 
provincie Brabant wallon. 
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Phytocoris (Phytocoris) intricatus
Flor, 1861

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(siberië en het verre oosten) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris intricatus 
(macropteer, 6,4-7,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
naaldbomen, onder andere op lork Larix sp. en 
spar Picea sp., incidenteel ook op den Pinus sp. 
en schijncipres Chamaecyparis sp. naast sap uit 
de naalden voeden ze zich ook met bladluizen 
Aphidoidea en bladvlooien Psylloidea. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn begin juli waargenomen, in 
de omringende landen van midden juni tot eind 
september. het zijn goede vliegers.
Status − Zeer zeldzaam, één onbevestigde vondst 
in het gewest Brussel (Lethierry, 1880) en twee 
waarnemingen in Wallonië in de provincies Liège 
(1986) en Luxembourg (2003).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phytocoris (Phytocoris) longipennis
Flor, 1861

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(oost-siberië en het verre oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris longipennis 
(macropteer, 6,6-7,5 mm) leeft zoöfytofaag op 
de stam en de takken van loofbomen, onder 
andere appel Malus sp., beuk Fagus sylvatica, 
eik Quercus sp., els Alnus sp., es Fraxinus sp., 
esdoorn Acer sp., hazelaar Corylus avellana, 
meidoorn Crataegus sp., populier Populus sp., 
prunus Prunus sp. en wilg Salix sp. Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden juli tot in 
november. het zijn goede vliegers.
Status − Algemeen, niet waargenomen in de 
provincie West-vlaanderen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980



108

Phytocoris (Phytocoris) pini
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden- en verre oosten) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris pini (macropteer, 
5,5-6,6 mm) leeft zoöfytofaag op grove den Pinus 
sylvestris, incidenteel op andere coniferen. er zijn 
waarnemingen op jeneverbes Juniperus communis, 
lork Larix sp., spar Picea sp. en zilverspar 
Abies sp. het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit 
takluizen Lachnidae. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot in september. 
Status − Zeer zeldzaam, waargenomen in het 
gewest Brussel en in Wallonië in de provincies 
hainaut, namur en Liège.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phytocoris (Phytocoris) populi
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië  
(siberië en het verre oosten) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris populi 
(macropteer, 6,3-7,3 mm) leeft zoöfytofaag op 
de stam en takken van loofbomen, vooral op 
populier Populus sp. en wilg Salix sp., maar ook 
op berk Betula sp., eik Quercus sp., els Alnus sp., 
es Fraxinus sp., linde Tilia sp. en verschillende 
vruchtbomen. het voedsel bestaat hoofdzakelijk 
uit bladvlooien Psylloidea, stofluizen Psocoptera 
en andere kleine stambewonende arthropoden. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind juni 
tot eind september. 
Status − Zeer zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies oost-vlaanderen, Antwerpen en 
vlaams-Brabant, en in Wallonië in de provincie 
Liège. in het gewest Brussel alleen een 
onbevestigde waarneming (schouteden, 1900).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980



110

Phytocoris (Phytocoris) reuteri
saunders, 1876

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phytocoris reuteri 
(macropteer, 5,8-7,0 mm) leeft zoöfytofaag 
op stammen en takken van loofbomen, vooral 
op rosaceae als appel Malus sp., meidoorn 
Crataegus sp., peer Pyrus sp., pruim Prunus 
domestica, ribes Ribes sp., sleedoorn Prunus 
spinosa en wilde lijsterbes Sorbus aucuparia. 
incidenteel wordt ze ook op andere loofbomen 
waargenomen, bijvoorbeeld op berk Betula sp., 
eik Quercus sp., els Alnus sp., iep Ulmus sp. en 
wilg Salix sp. het voedsel bestaat hoofzakelijk 
uit kleine insecten, spintmijten tetranychidae  
en spanrupsen geometridae. op appel voedt ze 
zich vooral met Cacopsylla mali (schmidberger, 
1836). Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
midden augustus tot in oktober. 
Status − Eén vondst in Vlaanderen in de provincie 
oost-vlaanderen en twee in Wallonië in de 
provincie Liège. de waarneming in het gewest 
Brussel (schouteden, 1900) kon niet bevestigd 
worden. na 1961 niet meer waargenomen.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).
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Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae
(Fabricius, 1777)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adult, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus); na versleping gevestigd in noord-
Amerika. de ondersoort Phytocoris (Phytocoris) 
tiliae denigratus Wagner, 1955 komt voor in het 
middellandse Zeegebied (kerzhner & Josifov, 
1999).
Habitat en ecologie − Phytocoris tiliae 
(macropteer, 6,0-6,9 mm) leeft zoöfytofaag op een 
groot aantal loofbomen, onder andere appel Malus 
sp. eik Quercus sp., es Fraxinus sp., gewone 
esdoorn Acer pseudoplatanus en linde Tilia sp., 
zowel op de stam als op de twijgen en bladeren 
Ze leeft hoofdzakelijk van dierlijk voedsel, onder 
andere jonge rupsen Lepidoptera, poppen van 
lieveheersbeestjes coccinellidae en spintmijten 
tetranychidae. de eieren overwinteren in het jonge 
hout van de waardplant en er is één generatie per 
jaar. de eieren komen uit vanaf mei en volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind juni tot eind 
september. 
Status − Algemeen, niet waargenomen in de 
provincie vlaams-Brabant.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Pinalitus cervinus
(herrich-schaeffer, 1841)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Orthops cervinus), stichel (1956-1958, als Lygus 
(Orthops) cervinus), Wagner (1952, als L. (O.) 
cervinus; 1961, als O. cervinus) en Wagner & 
Weber (1964, als O. cervinus). Foto’s: Wachmann 
et al. (2004: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pinalitus cervinus 
(macropteer, 3,8-4,4 mm) leeft fytofaag op 
loofbomen, vooral op linde Tilia sp., maar ook 
vaak op buxus Buxus sempervirens, es Fraxinus 
sp., hazelaar Corylus avellanae en klimop Hedera 
helix, en incidenteel op veel andere soorten. Ze 
zuigt aan knoppen, bloeiwijzen en onrijpe zaden. 
Adulten overwinteren en er zijn waarschijnlijk 
twee overlappende generaties per jaar. volwassen 
dieren kunnen het hele jaar worden waargenomen. 
overwintering als ei komt voor in noord-europa. 
het zijn goede vliegers, die vaak op licht en in 
raamvallen worden gevangen.
Status − Zeer algemeen, niet waargenomen 
in vlaams-Brabant en in Limburg alleen een 
onbevestigde waarneming (schouteden, 1900). 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Pinalitus rubricatus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Orthops rubricatus), stichel (1956-1958, als Lygus 
(Orthops) rubricatus), Wagner (1952, als L. (O.) 
rubricatus; 1961, als O. rubricatus) en Wagner & 
Weber (1964, als O. rubricatus). Foto: Wachmann 
et al. (2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (van 
centraal-Azië tot in het verre oosten) (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pinalitus rubricatus 
(macropteer, 4,1-4,9 mm) leeft fytofaag op 
coniferen, vooral op spar Picea sp., maar ook 
op grove den Pinus sylvestris, lork Larix sp. en 
zilverspar Abies sp., en zuigt aan de knoppen 
en de jonge twijgen. Ze overwintert als ei in de 
jonge naalden en heeft één generatie per jaar. de 
eieren komen uit in mei en volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden juni tot in september. 
het zijn goede vliegers.
Status − Eén vondst in Vlaanderen in de provincie 
Limburg en gewoon in Wallonië in de provincies 
namur, Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Pinalitus viscicola
(Puton, 1888)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Orthops viscicola), stichel (1956-1958, als Lygus 
(O.) viscicola), Wagner (1952, als L. (O.) viscicola, 
1961, als O. viscicola) en Wagner & Weber (1964, 
als O. viscicola). Foto: Wachmann et al. (2004: 
adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pinalitus viscicola 
(macropteer, 3,4-4,6 mm) leeft monofaag op 
maretak Viscum album, in de omringende landen 
ook op Loranthus europaeus. Ze is niet gebonden 
aan bepaalde waardplanten van de voedselplant, 
die op verschillende loofbomen parasiteert. Ze 
overwintert als ei of als adult en heeft één of 
twee generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van in juni en juli, in de omringende 
landen tot in november. 
Status − Sinds1998 bekend van enkele vondsten 
in Wallonië in de provincie namur. mogelijk niet 
zeldzaam, maar onderbemonsterd door de vaak 
slechte bereikbaarheid van de waardplant.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Polymerus (Poeciloscytus) palustris
(reuter, 1907)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(siberië en het verre oosten) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Polymerus palustris 
(macropteer, 4,8-6,0 mm) leeft fytofaag in vochtige 
biotopen op moeraswalstro Galium palustre, 
incidenteel ook op andere walstrosoorten. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
mei tot in september. 
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies West-vlaanderen, oost-vlaanderen en 
Antwerpen, in het gewest Brussel en in Wallonië 
in de provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002).
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Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus
(Fabricius, 1794)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Noord-
Afrika, Azië en noord-Amerika (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Polymerus unifasciatus 
(macropteer, 5,3-6,8 mm) leeft fytofaag in duinen, 
heidegebieden en kalkgrasland op walstro Galium 
sp, vooral op glad walstro G. mollugo en geel 
walstro G. verum, maar ook op liggend walstro G. 
saxatile en noords walstro G. boreale.  Ze over-
wintert als ei in de stengels van de waardplanten 
en heeft één generatie per jaar. de eieren komen 
vanaf eind april uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen van halverwege mei tot in oktober. 
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen, algemeen 
in Wallonië (niet in de provincies Brabant 
wallon en hainaut). voor 1980 ook algemeen in 
vlaanderen en het gewest Brussel.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus
(Panzer, 1806)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Noord-
Afrika, Azië en noord-Amerika (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Polymerus vulneratus 
(macropteer, 4,2-5,0 mm) leeft fytofaag op 
zandgrond langs de kust en in het binnenland op 
allerlei kruiden, onder andere loogkruid Salsola 
sp., vlieszaad Corispermum sp. en geel walstro 
Galium verum. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot eind augustus. 
Status – Zeldzaam, sinds 1997 waargenomen 
en uitsluitend bekend uit de provincies oost-
vlaanderen en Antwerpen.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Polymerus (Polymerus) holosericeus
hahn, 1831

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Polymerus holosericeus 
(macropteer, 4,2-5,2 mm) leeft fytofaag in min 
of meer vochtige biotopen op walstro Galium sp., 
onder andere geel walstro G. verum, glad walstro 
G. mollugo en moeraswalstro G. palustre. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van midden 
juni tot in augustus. 
Status − Zeer zeldzaam, in Wallonië in de 
provincies Brabant wallon, namur en Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Polymerus (Polymerus) nigrita
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
P. nigritus), stichel (1956-1958, als P. nigritus), 
Wagner (1952 en 1961, als P. nigritus) en Wagner 
& Weber (1964, als P. nigritus). Foto: Wachmann 
et al. (2004: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Polymerus nigrita 
(macropteer, 4,0-4,9 mm) leeft fytofaag op walstro 
Galium sp. in min of meer vochtige biotopen, 
doorgaans op kleefkruid G. aparine, maar er zijn 
ook waarnemingen op geel walstro G. verum, glad 
walstro G. mollugo, kruisbladwalstro Cruciata 
laevipes, moeraswalstro G. palustre en noords 
walstro G. boreale. Ze overwintert als ei in de 
vruchten van de waardplant en heeft één generatie 
per jaar. de eieren komen uit in mei en volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind mei tot eind 
augustus. 
Status − Algemeen in Vlaanderen en in Wallonië 
(niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Rhabdomiris striatellus striatellus
(Fabricius, 1794)

Synoniem − Calocoris quadripunctatus (villers, 
1789); Calocoris ochromelas (gmelin, 1790).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
C. quadripunctatus), stichel (1956-1958, als C. 
(Closterotomus) quadripunctatus ), Wagner (1952 
en 1961, als C. (Closterotomus) ochromelas) en 
Wagner & Weber (1964, als C. (Closterotomus) 
quadripunctatus). Foto’s: Wachmann et al. (2004: 
larven en adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten en de kaukasus). de ondersoort 
R. striatellus wagneri kerzhner & schuh, 1998 
komt voor in Aziatisch turkije (kerzhner & Josi-
fov, 1999).
Habitat en ecologie − Rhabdomiris striatellus 
(macropteer, 7,0-8,4 mm) leeft zoöfytofaag op 
wintereik Quercus petrea en zomereik Q. robur. 
vermeldingen van andere planten dan eik hebben 
geen betrekking op waardplanten, maar zijn 
voornamelijk het gevolg van de grote vliegactiviteit. 
Ze overwintert als ei in de knoppen van de 
vrouwelijke bloeiwijzen en heeft één generatie 
per jaar. de larven leven van de bloeiwijzen en 
de adulten zijn hoofdzakelijk carnivoor en voeden 
zich met kleine insecten, onder ander bladluizen 
Aphidoidea, rupsen van bladrollers tortricidae 
en larven van andere miriden. de eieren komen 
vroeg in het voorjaar uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin mei tot eind augustus. 
het zijn goede vliegers, die vaak in groot aantal op 
licht en in raamvallen worden gevangen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Stenotus binotatus
(Fabricius, 1794)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in siberië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika, tropisch Afrika, oceanië (hawaii) en 
nieuw Zeeland (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Stenotus binotatus 
(macropteer, 5,7-7,2 mm) leeft fytofaag op 
grassen Poaceae in uiteenlopende biotopen als 
wegbermen, hooiland en langs bospaden, onder 
andere op kropaar Dactylis glomerata, grote 
vossenstaart Alopecurus pratensis, kweekgras 
Elytrigia sp., pijpenstrootje Molinia caerulea, 
smele Deschampsia sp., timoteegras Phleum 
pratense en witbol Holcus sp. volwassen dieren 
worden ook vaak op de bloemen van composieten 
Asteraceae waargenomen. Jonge larven zuigen 
aan de vegetatieve delen en de oudere larven en de 
adulten vooral aan de zich ontwikkelende zaden. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. de eieren komen vanaf april uit en volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind mei tot eind 
september. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Tropidosteptes pacificus
(van duzee, 1921)

Identificatie – Aukema et al. (2009b). Foto: 
Aukema et al. (2009b: adult).
Verspreiding − Nearctisch: pacifisch Noord-
Amerika, geïntroduceerd in nederland, België en 
groot-Brittanië (Aukema et al., 2013). 
Habitat en ecologie − Tropidosteptes pacificus 
(macropteer, 6,4-6,9 mm) leeft op es Fraxinus sp., 
in europa op F. excelsior in bossen, houtwallen 
en parken. Ze overwintert als ei en heeft twee of 
meer generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juni, in de omringende landen 
van eind juni tot midden augustus. 
Status − Geïntroduceerd, één vindplaats in de 
provincie Antwerpen in 2009.
Literatuur – Aukema et al. (2009b: biologie, 
taxonomie); Aukema (2010: verspreiding).
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Acetropis (Acetropis) carinata
(herrich-schaeffer, 1841)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Acetropis carinata (macro-
pteer ♂, 6,4-6,9 mm; brachypteer of macropteer 
♀, 5,6-7,0 mm) leeft fytofaag op min of meer 
droge, zandige bodems op grassen Poaceae. Als 
waardplanten worden onder andere bochtige 
smele Deschampsia flexuosa, borstelgras Nardus 
stricta, buntgras Corynephorus canescens, dravik 
Bromus sp., en zwenkgras Festuca sp. genoemd. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van eind 
mei tot begin juli. de mannetjes leven korter dan 
de vrouwtjes.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen, Antwerpen en Limburg en in 
Wallonië in de provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Acetropis (Acetropis) gimmerthalii 
gimmerthalii
(Flor, 1860)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als A. gimmerthali), stichel (1956-1958, als A. 
gimmerthali), Wagner (1952 en 1961, als A. 
gimmerthali) en Wagner & Weber (1964, als A. 
gimmerthali). Foto’s: Wachmann et al. (2012: 
larve en adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika. de ondersoort A. (A.) gimmerthalii parva 
Wagner, 1968 komt voor in Frankrijk en Portugal 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Acetropis gimmerthalii 
(macropteer ♂, 4,8-5,5 mm; brachypteer of 
macropteer ♀, 5,5-6,4 mm) leeft fytofaag in droge, 
zandige biotopen op reukgras Anthoxanthum sp., 
met name op gewoon reukgras A. odoratum. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind mei 
tot begin juli. mannetjes leven maar enkele weken.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen, met uitzon-
dering van de provincie vlaams-Brabant, en één 
waarneming in Wallonië in de provincie namur.
Literatuur − Aukema & Hermes (1990: habitat 
en ecologie); Bosmans & Aukema (2001: 
bibliografie).
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Leptopterna dolabrata
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als Leptoterna dolabrata), 
Wagner (1952 en 1961, als Leptopterna dolobrata) 
en Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et 
al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in siberië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Leptopterna dolabrata 
(macropteer ♂, 7,8-9,1 mm; brachypteer of 
macropteer ♀, 7,0-9,7 mm) leeft fytofaag in meer 
of minder vochtige, voedselrijke biotopen op hoge 
grassen, onder andere doddegras Phleum sp., 
gladde witbol Holcus lanatus, grote vossenstaart 
Alopecurus pratensis, kropaar Dactylis glomerata 
en kweek Elytrigia repens. Jonge larven zuigen 
aan de vegetatieve delen en de oudere larven en 
de adulten vooral aan de zich ontwikkelende 
zaden. Ze overwintert als ei in de lagere delen van 
de grasstengels en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen uit vanaf maart en volwassen 
dieren zijn waargenomen van begin april tot in 
oktober.  de mannetjes zijn altijd macropteer, de 
vrouwtjes zijn meestal brachypteer. de eieren 
worden geparasiteerd door Erythmelus agilis 
(hymenoptera: mymaridae) en de larven door 
een braconide sluipwesp en een parasietvlieg 
tachinidae. het zijn slechte vliegers.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Leptopterna ferrugata
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als Leptoterna ferrugata), 
Wagner (1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). 
Foto: Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in siberië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Leptopterna ferrugata 
(macropteer ♂, 4,7-6,4 mm; brachypteer of 
macropteer ♀, 6,5-7,8 mm) leeft fytofaag in 
min of meer droge, voedselarme biotopen op 
lage grassen, onder andere bochtige smele 
Deschampsia flexuosa, gewoon struisgras 
Agrostis capillaris, glanshaver Arrhenatherum 
elatius, rood zwenkgras Festuca rubra en 
veldbeemdgras Poa pratensis. Ze overwintert als 
ei in grasstengels en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen uit in april/mei en volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden mei tot eind 
augustus. de mannetjes zijn altijd macropteer, de 
vrouwtjes meestal brachypteer. naast macroptere 
en brachyptere vrouwtjes komen er ook vrouwtjes 
met intermediaire vleugellengtes voor. het zijn 
slechte vliegers.
Status − Agemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Megaloceroea recticornis
(geoffroy, 1785)

Synoniem − Megaloceraea linearis (Fuessly, 
1775).
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961, als 
Megaloceraea linearis) en Wagner & Weber 
(1964). Foto’s: Wachmann et al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in siberië; na versleping 
gevestigd in noord-Amerika en nieuw Zeeland 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Megaloceroea recticornis 
(macropteer, 8,0-10,0 mm) leeft fytofaag op hoge 
grassen Poaceae langs bossen en houtwallen en 
in grasland en wegbermen waar weinig gemaaid 
wordt, onder andere op gerst Hordeum sp., 
glanshaver Arrhenatherum elatius, kortsteel 
Brachypodium sp., struisriet Calamagrostis 
sp., vossenstaart Alopecurus sp., en zwenkgras 
Festuca sp. Larven en adulten zuigen zowel 
aan de vegetatieve delen als aan de bloeiwijzen. 
Ze overwintert als ei in de stengels van de 
waardplanten en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen vanaf mei uit en volwassen 
dieren zijn waargenomen van begin juni tot eind 
augustus. 
Status − Algemeen in Vlaanderen - in de provincie 
Limburg slechts één onbevestigde waarneming 
(Lethierry & Pierret, 1879) - en het gewest Brussel, 
zeer algemeen in Wallonië (niet in de provincie 
Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Myrmecoris gracilis
(r.F. sahlberg, 1848)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Myrmecoris gracilis (4,0-
6,5 mm) leeft zoöfaag op zonnige, droge en 
spaarzaam begroeide plaatsen tussen grassen - rood 
zwenkgras Festuca rubra en schapengras F. ovina 
- en struikheide Calluna vulgaris. het voedsel 
bestaat onder andere uit bladluizen Aphidoidea 
en hun honingdauw en andere kleine arthropoden. 
ook de eieren van de graswants Notostira 
elongata staan op het menu. Myrmecoris gracilis 
vertoont een grote gelijkenis met de grauwzwarte 
mier Formica fusca Linnaeus, 1758 en incidenteel 
worden ze ook in Formica-nesten gevonden, waar 
ze mogelijk van het broed leven. de larven lijken 
op donkere Lasius-soorten. Ze overwintert als ei in 
dode grasstengels en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen uit in mei en volwassen dieren 
zijn in nederland waargenomen van midden juni 
tot midden augustus. de mannetjes en vrouwtjes 
zijn micropteer; macropteren komen voor, maar 
zijn zeer zeldzaam.
Status − Eenmaal verzameld in Vlaanderen in de 
provincie Limburg in 2001.
Literatuur − Baugnée et al. (2003: verspreiding).
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Notostira elongata
(geoffroy, 1785)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1967) en Wagner 
& Weber (1964), Bozděchová (1975). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). in oudere literatuur 
vaak verwisseld met de boreomontane N. erratica, 
die niet in België voorkomt.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Notostira elongata 
(macropteer, 6,0-8,7 mm) leeft fytofaag in 
droge, voedselrijke habitats op grassen en granen 
Poaceae, onder andere beemdgras Poa sp.,  
kortsteel Brachypodium sp., kweekgras Elytrigia 
repens, rogge Secale cereale, struisgras Agrostis 
sp., tarwe Triticum sp., witbol Holcus sp. en 
zwenkgras Festuca sp. Ze komt vooral veel voor 
in grasbermen en lijkt minder gevoelig voor een 
intensief maaibeheer dan andere graswantsen. 
de bevruchte vrouwtje overwinteren en er zijn 
twee generaties per jaar. de eieren worden na 
overwintering vanaf eind april afgezet tussen de 
stengels en de bladschedes van de waardgrassen. 
de volwassen dieren van de zomergeneratie zijn 
waargenomen van eind juni tot eind juli en die 
van de overwinterende herfstgeneratie vanaf begin 
augustus. de vrouwtjes hebben enigszins verkorte 
vleugels en die van de zomer- en herfstgeneratie 
verschillen opvallend.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Pithanus maerkelii
(herrich-schaeffer, 1838)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als P. 
maerkeli), stichel (1956-1958, als P. maerkeli), 
Wagner (1952, 1961, als P. maerkeli) en Wagner & 
Weber (1964, als P. maerkeli). Foto’s: Wachmann 
et al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pithanus maerkelii 
(brachypteer ♂, 3,7-4,1; brachypteer en 
macropteer ♀, 4,4-5,3) leeft fytofaag tussen 
cypergrassen cyperaceae, grassen Poaceae en 
russen Juncaceae in open, min of meer vochtige 
habitats. Ze overwintert als ei in de stengels van 
de waardplanten en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen in april en mei uit en volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind april tot eind 
augustus. macroptere dieren zijn zeer zeldzaam, 
waardoor het verbreidingsvermogen gering is.
Status − Zeer algemeen, niet waargenomen in het 
gewest Brussel. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Stenodema (Brachystira) calcarata
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als S. calcaratum), stichel (1956-1958, als S. 
calcaratum), Wagner (1952, als S. calcaratum; 
1961, als S. (Brachytropis) calcaratum) en Wagner 
& Weber (1964, als S. (Brachytropis) calcaratum). 
Foto’s: Wachmann et al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (kerzhner & Josifov, 1999).
Habitat en ecologie − Stenodema calcarata 
(macropteer, 6,8-7,9 mm) leeft fytofaag op grassen 
(Poaceae), cypergrassen (cyperaceae) en russen 
(Juncaceae) in min of meer vochtige habitats. Ze 
overwintert als adult en heeft twee generaties per 
jaar. na overwintering worden in mei en juni de 
eieren afgezet in de aren van de waardplant en 
de zich daaruit ontwikkelende zomergeneratie is 
van eind mei tot in augustus als volwassen dier 
aanwezig. uit de in augustus afgezette eieren 
ontwikkelt zich de tweede, overwinterende 
generatie. Larven zijn tot in oktober waargenomen. 
overwintering vindt plaats in graspollen, strooisel 
en soms op coniferen. de overwinterende dieren 
zijn geelbruin (vrouwtjes) tot bruin (mannetjes). 
na overwintering worden de vrouwtjes groen. 
Ze vliegen frequent en worden regelmatig in 
raamvallen aangetroffen en ‘s nachts op licht 
gevangen. Adulten zijn in alle maanden van het 
jaar waargenomen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Stenodema (Brachstira) trispinosa
reuter, 1904

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
S. trispinosum), stichel (1956-1958, als S. trispi-
nosum), Wagner (1952, als S. trispinosum); 1961, 
als S. (Brachytropis) trispinosum) en Wagner & 
Weber (1964, als S. (Brachytropis) trispinosum). 
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). in 
West- en midden-europa langs de kust en inciden-
teel in brakke en zoute biotopen in het binnenland. 
Habitat en ecologie − Stenodema trispinosa 
(macropteer, 6,9-8,7 mm) is polyfaag en leeft 
fytofaag op grassen Poaceae en cypergrassen 
cyperaceae in brakke en zoute graslanden en 
rietkragen. Ze overwintert als adult en heeft 
twee generaties per jaar. Als waardplanten 
worden struisgras Agrostis sp., grote vossenstaart 
Alopecurus pratensis en rietgras Phalaris arundi-
nacea genoemd. de tweede generatie wordt 
vooral op riet Phragmites australis gevonden. na 
overwintering worden in mei en juni de eieren 
afgezet in de aren van de waardplant en de zich 
daaruit ontwikkelende zomergeneratie is vanaf 
eind juni volwassen. de tweede, overwinterende 
generatie is vanaf eind september volwasen. over-
wintering vindt plaats in graspollen, strooisel en 
soms op coniferen. de overwinterende dieren zijn 
evenal bij S. calcarata geelbruin (vrouwtjes) tot 
bruin (mannetjes). na overwintering worden de 
vrouwtjes groen. het zijn goede vliegers, zodat ze 
ver van hun habitat kunnen overwinteren. 
Status − Verspreid in Vlaanderen en het gewest 
Brussel.
Literatuur − Alderweireldt (2001: verspreiding), 
Bruers & viskens (1994, 1998: verspreiding), 
chérot (1990b: verspreiding).
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Stenodema (Stenodema) holsata
(Fabricius, 1787)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als S. 
holsatum), stichel (1956-1958, als S. holsatum), 
Wagner (1952, 1961, als S. holsatum) en Wagner & 
Weber (1964, als S. holsatum). Foto‘s: Wachmann 
et al. (2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Stenodema holsata 
(macropteer of submacropteer, 7,0-8,5 mm) leeft 
op grassen Poaceae en russen Juncaceae in min 
of meer vochtige bossen op zure grond langs 
bospaden en op kaalslagen. Als waardplanten 
worden genoemd beemdgras Poa sp., doddegras 
Phleum sp., duinriet Calamagrostis epigejos, 
pijpenstrootje Molinia caerulea, russen Juncus 
sp., smele Deschampsia sp., veldbies Luzula sp., 
onder andere ruige veldbies L. pilosa, struisgras 
Agrostis sp. en witbol Holcus sp. Ze overwintert 
als adult en heeft één generatie per jaar. de eieren 
worden in mei en juni afgezet en de volwassen 
dieren van de nieuwe generatie zijn waargenomen 
vanaf eind juli. de overwinterende dieren zijn 
evenals bij S. calcarata geelbruin (vrouwtjes) tot 
bruin (mannetjes). voor de overwintering worden 
ze donkerder van kleur en in het voorjaar worden 
de vrouwtjes groen. de meeste dieren hebben 
enigszins verkorte vleugels.
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen (niet in 
de provincie oost-vlaanderen) en in het gewest 
Brussel; algemeen in Wallonië, met name in de 
provincies Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980



134

Stenodema (Stenodema) laevigata
Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als S. laevigatum), stichel (1956-1958, als 
S. laevigatum), Wagner (1952, 1961, als S. 
laevigatum) en Wagner & Weber (1964, als S. 
laevigatum). Foto’s: Wachmann et al. (2004: adult, 
2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in china (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Stenodema laevigata 
(macropteer, 7,8-9,0 mm) leeft fytofaag op 
grassen Poacea in uiteenlopende biotopen en op 
graanakkers, vaak samen met S. calcarata, maar 
in vochter biotopen is ze vaak talrijker dan de 
laatste. Als waardplanten worden bochtige smele 
Deschampsia flexuosa, gewoon struisgras Agrostis 
capillaris, grote vossenstaart Alopecurus pratensis, 
kropaar Dactylis glomerata, rogge Secale cereale, 
rood zwenkgras Festuca rubra, tarwe Triticum 
aestivum, timoteegras Phleum pratense en witbol 
Holcus sp. genoemd. de eieren worden van 
eind mei tot begin juli afgezet in de halmen van 
de waardplanten. Adulten overwinteren in het 
strooisel, in graspollen of op coniferen en er is 
één generatie per jaar. volwassen dieren van de 
nieuwe generatie zijn waargenomen vanaf eind 
juli en vertonen seizoens- en geslachtsgebonden 
kleurveranderingen: de geelbruine overwinterende 
dieren worden in het voorjaar groen. het zijn 
goede vliegers die vaak op licht en in raamvallen 
worden gevangen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Stenodema (Stenodema) virens
(Linnaeus, 1767)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Madeira 
en Azië tot in oost-siberië en china (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Stenodema virens 
(macropteer, 7,0-8,5 mm) leeft fytofaag op 
grassen en granen Poaceae in min of meer 
droge, open biotopen. Ze overwintert als adult, 
vaak op coniferen, onder andere den Pinus sp. 
Waarschijnlijk heeft ze één generatie per jaar. 
de eieren worden vanaf eind mei afgezet en de 
volwassen dieren van de nieuwe generatie zijn 
waargenomen vanaf eind juni en vertonen seizoens- 
en geslachtsgebonden kleurveranderingen. de 
lichtgeel gekleurde vrouwtjes worden tegen de 
herfst donkerder van kleur tot oranjerood en in het 
voorjaar groen.
Status − Sinds 1941 niet meer waargenomen, 
twee vondsten in vlaanderen in de provincies 
Antwerpen en vlaams-Brabant en in Wallonië 
één vondst in de provincie Luxembourg en één 
onbevestigde waarneming in de provincie Brabant 
wallon (Lethierry & Pierret, 1879).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Teratocoris antennatus
(Boheman, 1852)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (centraal-Azië en siberië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Teratocoris antennatus 
(macropteer of submacropteer, 4,4-5,7 mm) leeft 
zoöfytofaag in vochtige biotopen op en tussen 
cypergrassen cyperaceae, grassen Poaceae en 
russen Juncaceae. heen Bolboschoenus maritimus, 
mannagras Glyceria fluitans, riet Phragmites 
australis, rietgras Phalaris arundinacea, ruwe 
bies Schoenoplectus tabernaemontani, zegge 
Carex sp. en zilte rus Juncus gerardii worden als 
waardplant genoemd. naast sap uit vegetatieve 
delen en halmen van de waardplanten voeden ze 
zich ook met bladluizen Aphidoidea, cicadenlarven 
Auchenorrhyncha, kleine rupsen Lepidoptera en 
andere kleine arthropoden. Ze komt zowel langs 
de kust als in het binnenland voor. de eieren 
overwinteren en er is één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind juni 
tot in oktober. vrijwel alle dieren hebben min of 
meer verkorte vleugels.
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen in de 
provincies West-vlaanderen en  oost-vlaanderen.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Trigonotylus caelestialium
(kirkaldy, 1902)

Identificatie − Wagner (1967, als T. coelestialium), 
Wagner & Weber (1964, als T. coelestialium) en 
Bozděchová (1973, als T. coelestialium). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). in de Belgische 
literatuur van voor 2001 niet onderscheiden van T. 
ruficornis. 
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië, de 
Azoren en noord-Amerika; Pakistan (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Trigonotylus caelestialium 
(macropteer, 4,5-7,3 mm) leeft fytofaag in 
uiteenlopende biotopen op grassen Poaceae, 
onder andere buntgras Corynephorus canescens, 
engels raaigras Lolium perenne en rood zwenkgras 
Festuca rubra. Ze overwintert als ei en heeft twee 
generaties per jaar. de eieren worden in rijtjes 
afgezet in de halmen of tussen de bladscheden 
en de stengels van de waardplanten. volwassen 
dieren van de zomergeneratie zijn waargenomen 
vanaf eind mei en van de herfstgeneratie vanaf 
midden augustus tot eind september. het zijn 
goede vliegers.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Trigonotylus psammaecolor
reuter, 1885

Synoniem − Trigonotylus elymi (thomson, 1896).
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964, als T. elymi). Foto’s: 
Aukema et al. (2012: larve); Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, langs de 
kust van de oost- en noordzee, de Atlantische 
kust en de kust van het westelijk middellandse 
Zeegebied (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Trigonotylus psammaecolor 
(macropteer, 5,3-7,0 mm) leeft fytofaag in de 
kustduinen op biestarwegras Elytrigia juncea 
boreoatlantica, duinriet Calamagrostis epigejos, 
helm Ammophila arenaria en zandhaver Leymus 
arenarius. naast het blad worden vooral de halmen 
uitgezogen. Ze overwintert als ei in de halmen en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juni en juli. 
Status − Zeer zeldzaam, twee waarnemingen 
langs de kust in vlaanderen in de provincie West-
vlaanderen. Laatste waarneming in 1962.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Trigonotylus pulchellus
(hahn, 1834)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten, de kaukasus en centraal Azië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Trigonotylus pulchellus 
(macropteer, 4,2-5,7 mm) leeft fytofaag in droge, 
spaarzaam begroeide zandige habitats op buntgras 
Corynephorus canescens. Ze overwintert als ei en 
heeft twee generaties per jaar. volwassen dieren 
van de zomergeneratie zijn in de omringende 
landen waargenomen van eind mei tot in juli en 
van de herfstgeneratie van midden juli tot eind 
september. 
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen in de 
provincies Antwerpen en Limburg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Trigonotylus ruficornis
(geoffroy, 1785)

Identificatie − Wagner (1967), Wagner & Weber 
(1964) en Bozděchová (1973). In de Belgische 
literatuur van voor 2001 niet onderscheiden van T. 
caelestialium. 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Trigonotylus ruficornis 
(macropteer, 4,7-6,4 mm) leeft fytofaag in min of 
meer droge biotopen op grassen Poaceae. Bochtige 
smele Deschampsia flexuosa, fioringras Agrostis 
stolonifera, gewoon kweldergras Puccinellia 
maritima, gewoon struisgras Agrostis capillaris, 
pijpenstrootje Molinia caerulea, rood zwenkgras 
Festuca rubra en timoteegras Phleum pratense 
worden als waardplant vermeld, maar door 
verwarring met T. caelestialium kan dat deels op 
die soort betrekking hebben. Ze overwintert als 
ei achter de bladscheden en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
eind juni tot midden augustus. gezien de lange 
periode van voorkomen van volwassen dieren in 
nederland (van eind april tot in oktober) betreft 
het mogelijk net als bij de andere soorten van het 
genus twee generaties. het zijn goede vliegers.
Status − Zeldzaam, in alle provincies met 
uitzondering van oost-vlaanderen en vanaf 1980 
slechts enkele waarnemingen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Subfamilie Orthotylinae

de subfamilie orthotylinae is één van de grote subfamilies van de miridae.  Wereldwijd zijn er 
meer dan 1700 soorten verdeeld over zes tribussen en ongeveer 230 geslachten. in België zijn 
de orthotylinae vertegenwoordigd door de halticini met drie geslachten en zeven soorten en 
de Orthotylini met 10 geslachten en 29 soorten. Vleugeldimorfie komt bij de Halticini voor in 
Halticus en Orthocephalus en bij de orthotylini in Globiceps en Mecomma.

Orthotylus (orthotylini) is met 13 soorten verdeeld over vijf ondergeslachten het sterkst 
vertegenwoordigd.

determinatietabellen zijn te vinden in stichel (1956-1958), southwood & Leston (1959), Wagner 
(1952, 1961, 1967) en Wagner & Weber (1964). Wachmann et al. (2004) geven samenvattende 
informatie over biologie en verspreiding van de duitse soorten en kleurenfoto’s van een aantal 
soorten.

Algemene informatie over orthotylinae is te vinden in schuh & slater (1995). de wereldfauna 
is gecatalogiseerd door schuh (1995). de catalogus van het Palaearctische gebied (kerzhner 
& Josifov, 1999; Aukema et al., 2013) geeft verspreiding en literatuurverwijzingen voor de 
Palaearctische soorten. Bosmans & Aukema (2002) geven bibliografische informatie over de 
Belgische soorten.

Blepharidopterus angulatus, ♀ Globiceps flavomaculatus, ♀
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Heterocordylus tibialis, ♀ Heterotoma planicornis, ♀

Malacocoris chlorizans, ♀ Pachytomella parallela, ♂
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Halticus apterus apterus
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in china; na versleping gevestigd 
in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). de 
ondersoort H. apterus koreanus Josifov, 1987 komt 
voor in korea en het verre oosten van rusland.
Habitat en ecologie − Halticus apterus apterus 
(brachypteer, 2,0-2,6 mm; macropteer, 2,6-3,3 
mm) leeft fytofaag in min of meer droge krui-
denrijke habitats op zand- en kalkbodems op al-
lerlei kruiden, onder andere op vlinderbloemen 
Fabaceae (stalkruid Ononis sp., klaver Trifolium 
sp., lathyrus Lathyrus sp., rolklaver Lotus sp. en 
wikke Vicia sp.), sterbladigen rubiaceae (walstro 
Galium sp. en bedstro Asperula sp.) en helmogen-
troost Odontites sp. Larven en adulten zuigen aan 
de bladeren, bloeiwijzen en onrijpe zaden en ver-
oorzaken opvallende zuigschade in de vorm van 
talloze witte vlekjes. incidenteel is schade gemeld 
aan land- en tuinbouwgewassen. Ze overwin-
tert als ei in de stengels van de waardplanten en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot in september. on-
der gunstige omstandigheden kan zich een tweede 
generatie ontwikkelen, die als adult overwintert. 
macroptere dieren zijn zeldzaam.
Status – enkel oude vondsten in vlaanderen in 
de provincie vlaams-Brabant en in het gewest 
Brussel; voor 1980 gewoon in Wallonië in de 
provincies namur, Liège en Luxembourg, maar 
daarna zeer zeldzaam. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Halticus luteicollis
(Panzer, 1804)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (turkije en de kaukasus) (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Halticus luteicollis 
(macropteer, 2,7-3,7 mm) leeft fytofaag op bosrank 
Clematis vitalba en veroorzaakt opvallende 
zuigschade in de vorm van talloze witte vlekjes 
op de bladeren. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot in augustus. 
Status − Uitsluitend in Wallonië, verspreid in de  
provincies namur, Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Halticus major
Wagner, 1951

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). mogelijk 
een synoniem van H. pusillus (herrich-schaeffer, 
1835).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Halticus major (brachypteer, 
2,0-2,6 mm; macropteer, 2,5-3,0 mm) leeft 
fytofaag op de bodem in droge, warme biotopen 
onder walstro Galium sp. en wondklaver Anthyllis 
vulneraria en wordt uit italië ook van Dorycnium 
vermeld. Ze overwintert als ei en heeft één 
generatie per jaar. volwassen dieren zijn begin juli 
waargenomen, in de omringende landen van juni 
tot september. macroptere dieren zijn zeldzaam
Status − Eén enkele vondst in Wallonië in de 
provincie namur in 2001.
Literatuur − Baugnée (2005: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthocephalus coriaceus
(Fabricius, 1777)

Synoniem − Orthocephalus mutabilis (Fallén, 
1807).
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als O. mutabilis), Wagner 
(1952, als O. mutabilis; 1961) en Wagner & Weber 
(1964). Foto‘s: Wachmann et al. (2004 en 2012: 
adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthocephalus coriaceus 
(macropteer ♂, ♀, 4,9-5,5 mm; brachypteer ♀, 
4,1-4,8 mm) is polyfaag en leeft in zonnige, droge 
en kruidenrijke habitats op walstro Galium sp. 
en verschillende composieten Asteraceae, onder 
andere boerenwormkruid Tanacetum vulgare, 
grote centaurie Centaurea scabiosa, duizendblad 
Achillea millefolium en havikskruid Hieracium 
sp. Ze komt veel voor in wegbermen en ruderale 
graslanden. Orthocephalus coriaceus overwintert 
als ei in de stengels van de waardplanten en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot in augustus. 
Status − Gewoon in Vlaanderen (niet in de 
provincies West-vlaanderen en Limburg), het 
gewest Brussel en Wallonië.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthocephalus saltator
(hahn, 1835)

Synoniem − Orthocephalus ferrarii reuter, 1891.
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als O. saltator en O. ferrarii), 
Wagner (1952, 1961, als O. saltator en O. ferrarii) 
en Wagner & Weber (1964, als O. saltator en O. 
ferrarii). Foto: Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten, de kaukasus, 
centraal Azië en siberië); na versleping gevestigd 
in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthocephalus saltator 
(macropteer ♂, ♀, 4,1-6,0 mm; brachypteer ♀, 3,5-
4,7 mm) leeft op composieten Asteraceae, onder 
andere muizenoor Hieracium pilosella. Ze komt 
op dezelfde plaatsen voor als O. coriaceus, maar 
ook in vochtigere biotopen. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van begin juli tot in augustus. 
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen (provincies 
West- en oost-vlaanderen en Antwerpen) en 
Wallonië (provincies namur, Liège en Luxem-
bourg).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Strongylocoris luridus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Strongylocoris luridus 
(macropteer, 3,2-4,1 mm) leeft fytofaag op en 
onder zandblauwtje Jasione montana in open, 
zandige biotopen met grazige vegetatie. Ze over-
wintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn in de omringende landen 
waargenomen van juni tot augustus, maar volledig 
gedocumenteerde Belgische vondsten ontbreken. 
Status − Enkele waarnemingen in Wallonië (pro-
vincies namur en Luxembourg), maar sinds 1911 
niet meer waargenomen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

vanaf 1980voor 1980
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Strongylocoris steganoides
(J. sahlberg, 1875)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1961) en Wagner & Weber (1964), rieger (1997). 
eerder verwisseld met S. leucocephalus (Linnaeus, 
1758) (Aukema et al. 2002) 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Strongylocoris steganoides 
(macropteer, 3,3-4,0 mm) leeft fytofaag op 
grasklokje Campanula rotundifolia in open, droge 
habitats. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin juni tot in september. 
Status − Zeer zeldzaam, enkele oude vondsten 
in vlaanderen (provincies oost-vlaanderen en 
Limburg) en het gewest Brussel; algemener 
in Wallonië (provincies namur, Liège en 
Luxembourg), maar slechts twee recente vondsten.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Blepharidopterus angulatus
(Fallén, 1807)

Synoniem – Aetorrhinus brevicornis Wagner, 
1947.
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als B. 
angulatus en B. brevicornis, 1961, 1967) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in het verre oosten; na versleping 
gevestigd in  noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Blepharidopterus angu-
latus (macropteer, 4,8-5,9 mm) leeft zoöfaag 
op loofbomen, onder andere op appel Malus 
sp., berk Betula sp., els Alnus sp. en hazelaar 
Corylus avellana. het voedsel bestaat, naast sap 
uit de waardplant, uit spintmijten tetranychidae, 
onder andere de bonenspintmijt Tetranychus 
urticae koch, 1836, bladluizen Aphidoidea en 
bladvlooien Psylloidea. Ze overwintert als ei in de 
één- en tweejarige twijgen en heeft één generatie 
per jaar. de eieren komen vanaf midden mei uit 
en volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
juni tot in oktober. de larven worden geparasiteerd 
door een braconide sluipwesp.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur – Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Blepharidopterus diaphanus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Orthotylus diaphanus), stichel (1956-1958 als O. 
diaphanus), Wagner (1952, 1961, als Orthotylus 
diaphanus) en Wagner & Weber (1964 als O. 
diaphanus).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Blepharidopterus diaphanus 
(macropteer, 4,0-4,8 mm) leeft zoöfytofaag op 
wilg Salix sp., vooral op smalbladige soorten 
als kraakwilg S. fragilis en schietwilg S. alba en 
incidenteel op boswilg S. caprea. Ze overwintert 
als ei in de houtige twijgen van de waardplant 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen in augustus, in de omringende 
landen van juli tot in september. 
Status − Twee vondsten, één in Vlaanderen 
(provincie oost-vlaanderen) en één in Wallonië 
(provincie Luxembourg). Laatste waarneming in 
1977.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Brachynotocoris puncticornis
reuter, 1880

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (de kaukasus); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Brachynotocoris puncti-
cornis (macropteer, 4,3-4,8 mm) leeft zoöfytofaag 
op es Fraxinus excelsior. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. Larven zijn aanwezig 
van juni tot in augustus en volwassen dieren zijn 
waargenomen in juli, in de oringende landen van 
midden juli tot in augustus. het is een goede 
vlieger, die vaak op licht wordt gevangen.
Status − Twee vondsten in Vlaanderen in de 
provincie Antwerpen in 2009.
Literatuur − Aukema (1990a: habitat en ecologie, 
2010: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Cyllecoris histrionius
(Linnaeus, 1767)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als C. histrionicus), stichel (1956-1958, als 
C. histrionicus), Wagner (1952, 1961, als C. 
histrionicus) en Wagner & Weber (1964, als C. 
histrionicus). Foto’s: Wachmann et al. (2004: 
adulten, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Cyllecoris histrionius 
(macropteer, 5,7-8,0 mm) leeft zoöfytofaag op eik 
Quercus sp., onder andere zomereik Q. robur en 
wintereik Q. petraea. de larven, die zich doorgaans 
op de onderzijde van de bladeren ophouden, en de 
jonge adulten zuigen vooral aan de bloeiwijzen. 
de oudere adulten zijn vrijwel uitsluitend 
zoöfaag en leven van bladluizen Aphidoidea, 
bladvlooien Psylloidea, insecteneieren en kleine 
rupsen Lepidoptera. Ze overwintert als ei in de 
jonge twijgen van de waardplant en heeft één 
generatie per jaar. Larven zijn aanwezig vanaf 
april en volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin mei tot midden juli. Zowel de larven als de 
adulten worden geparasiteerd door een braconide 
sluipwesp. het zijn goede vliegers.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Cyrtorhinus caricis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958 als Cyrtorrhinus caricis), 
Wagner (1952, 1961, als Cyrtorrhinus caricis) en 
Wagner & Weber (1964 als Cyrtorrhinus caricis). 
Foto: Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Holarctisch: Europa, Azië en 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Cyrtorhinus caricis 
(macropteer, 3,3-4,0 mm) leeft zoöfaag in 
vochtige habitats in en tussen pollen cypergrassen 
cyperaceae en russen Juncaceae. Ze komt voor in 
veenmoerassen en verlandingszones rond vennen, 
maar ook in brakke graslandbiotopen langs de 
kust. het voedsel bestaat uit eieren en larven van 
spoorcicaden delphacidae. Ze overwintert als ei 
in de stengels van russen en zeggen en heeft één 
generatie per jaar. volwassen dieren zijn eind 
augustus waargenomen, in nederland van eind 
juni tot in oktober. 
Status − Eén enkele vondst in 1970 in Wallonië in 
de provincie Liège. door de verborgen levenswijze 
mogelijk over het hoofd gezien.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Dryophilocoris (Dryophilocoris) 
flavoquadrimaculatus
(de geer, 1773)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adult, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (de kaukasus) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Dryophilocoris flavo-
quadrimaculatus (macropteer, 6,0-6,6 mm) leeft 
zoöfytofaag op eik Quercus sp. de larven en 
jonge adulten zuigen vooral aan de knoppen en 
de bloeiwijzen en de oudere adulten leven van 
bladluizen Aphidoidea, bladvlooien Psylloidea, 
houtluizen Psocoptera, kleine rupsen Lepidoptera, 
insecteneieren en larven van andere miriden, 
bijvoorbeeld Psallus-soorten. Ze overwintert als ei 
in éénjarige twijgen en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind april 
tot eind juli, vrouwtjes incidenteel tot in augustus. 
Ze vliegen vaak, waardoor ze veel op andere 
planten worden aangetroffen. ook worden ze vaak 
op licht en in raam- en malaisevallen gevangen.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Globiceps (Globiceps) sphaegiformis
(rossi, 1790)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als G. 
sphegiformis), Wagner (1952, 1961, als G. 
sphegiformis) en Wagner & Weber (1964, als G. 
sphegiformis). Foto’s: Wachmann et al. (2004: 
adult en larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Globiceps sphaegiformis 
(macropteer, 4,9-6,1 mm) leeft zoöfytofaag op eik 
Quercus sp. langs zongeëxposeerde bosranden en 
op vrijstaande bomen. in de literatuur wordt ze 
van een groot aantal andere bomen en struiken 
vermeld, maar het is de vraag of dat ook werkelijk 
waardplanten zijn. Waar ze voorkomt, wordt ze ook 
vaak in de kruidlaag onder de bomen gevonden. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in juli en 
augustus. 
Status − Zeldzaam in Wallonië in de provincies 
namur, Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus
(Fabricius, 1794)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Globiceps flavomaculatus 
(macropteer ♂, ♀, 5,9-6,7 mm; brachypteer ♀, 5.0-
5,9 mm) leeft zoöfytofaag in min of meer vochtige 
habitats op dwergstruiken en kruiden. het voedsel 
bestaat uit kleine insecten, maar ze zuigt ook 
aan bloemen en onrijpe zaden van verschillende 
vlinderbloemen Fabaceae, onder andere brem 
Cytisus scoparius, hokjespeul Astragalus 
glycyphyllos, klaver Trifolium sp., lathyrus 
Lathyrus sp., stalkruid Ononis sp., en wikke Vicia 
sp. Ze overwintert als ei op verschillende bomen 
en struiken, onder andere bosbes Vaccinium 
sp., eik Quercus sp., appel Malus sp., sleedoorn 
Prunus spinosa en struikheide Calluna vulgaris en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden juni tot eind augustus. 
Status − Eén enkele vondst in Vlaanderen in de 
provincie Antwerpen en in het gewest Brussel; 
gewoon in Wallonië en daar bekend uit alle 
provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis
Jakovlev, 1877

Synoniem − Globiceps cruciatus reuter, 1879.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als G. cruciatus), stichel (1956-1958, als G. 
cruciatus en G. fulvicollis), Wagner (1952, 1961, 
als G. cruciatus) en Wagner & Weber (1964, als 
G. (Paraglobiceps) fulvicollis cruciatus). Foto’s: 
Wachmann et al. (2004: larve en adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in mongolië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Globiceps fulvicollis 
(brachypteer ♀, 4,4-5,5 mm; macropteer, 5,2-6,5 
mm) leeft zoöfytofaag in zowel open habitats 
(duinen, heidegebieden en kalkgraslanden) als 
in licht beschaduwde biotopen op en onder 
dwergstruiken, ondere andere blauwe bosbes 
Vaccinium myrtillus, brem Cytisus scoparius, 
kruipwilg Salix repens en struikheide Calluna 
vulgaris. Ze leeft onder andere van bladluizen 
Aphidoidea. de eieren overwinteren en er is 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden mei tot in augustus. de 
vrouwtjes zijn meestal brachypteer.
Status − Eén oude vondst in Vlaanderen in 
de provincie oost-vlaanderen en zeldzaam in 
Wallonië in de provincies hainaut, namur en 
Liège.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Heterocordylus (Heterocordylus) 
genistae
(scopoli, 1763)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Heterocordylus genistae 
(macropteer, 3,8-4,7 mm) leeft in droge, warme 
biotopen zoöfytofaag op verfbrem Genista 
tinctoria. in de literatuur wordt ze ook vermeld 
van andere Genista-soorten en brem Cytisus 
scoparius. het voedsel bestaat uit bladluizen 
Aphidoidea, maar ze zuigt ook aan de bloemen 
van de waardplant. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. de eieren komen in mei uit 
en volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
juni tot in augustus. 
Status − Gewoon in Wallonië (provincies Namur, 
Liége en Luxembourg).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis
(hahn, 1833)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Heterocordylus tibialis 
(macropteer, 4,6-5,2 mm) leeft zoöfytofaag op 
brem Cytisus scoparius. in de literatuur wordt 
ze ook vermeld van heidebrem Genista sp. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen in april uit en volwassen dieren 
zijn waargenomen van begin mei tot eind augustus. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Heterocordylus (Heterocordylus)
tumidicornis
(herrich-schaeffer, 1835)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Heterocordylus tumidi-
cornis (macropteer, 4,2-4,8 mm) leeft zoöfytofaag 
op sleedoorn Prunus spinosa. het voedsel bestaat 
uit bladluizen Aphidoidea, jonge spinselmotten 
Yponomeuta sp. en sap uit de knoppen en bessen 
van de waardplant. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot eind juli. 
Status − Niet zeldzaam in Wallonië (provincies 
namur, Liége en Luxembourg).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Heterotoma planicornis
(Pallas, 1772)

Synoniem − Heterotoma merioptera (non scopoli, 
1763): auct.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als H. merioptera), stichel (1956-1958, als 
H. meriopterum), Wagner (1952, 1961, als H. 
meriopterum) en Wagner & Weber (1964 als H. 
meriopterum). Foto’s: Wachmann et al. (2004, 
2012: larven en adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika en 
oceanië (hawaii) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Heterotoma planicornis 
(macropteer, 4,6-5,5 mm) leeft zoöfytofaag op 
struiken en kruiden, vooral in heggen en houtwallen. 
Ze wordt dikwijls waargenomen op braam Rubus 
sp., brem Cytisus scoparius, grote brandnetel 
Urtica dioica, liguster Ligustrum sp. en houtige 
rosaceae, onder andere meidoorn Crataegus sp. 
en sleedoorn Prunus spinosa. incidenteel wordt 
ze ook op verschillende loofbomen waargenomen, 
onder andere op eik Quercus sp., els Alnus sp., 
hazelaar Corylus avellana en wilg Salix sp. het 
voedsel bestaat naast sap uit vruchten en knoppen 
van de waardplanten uit bladluizen Aphidoidea, 
bladvlooien Psylloidea, eieren van vlinders 
Lepidoptera en bladhaantjes chrysomelidae, 
rupsen van spinselmotten Yponomeuta sp. 
en bladrollers tortricidae, en andere kleine 
arthropoden. Ze overwintert als ei en heeft één 
generatie per jaar. de eieren komen vanaf eind 
april of begin mei uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot in september. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Malacocoris chlorizans
(Panzer, 1794)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten, de kaukasus en centraal-
Azië); na versleping gevestigd in noord-Amerika 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Malacocoris chlorizans 
(macropteer, 3,8-4,3 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen in bosranden en houtwallen. Ze wordt 
het meest waargenomen op hazelaar Corylus 
avellana en komt minder vaak voor op onder 
andere appel Malus sp., eik Quercus sp., els Alnus 
sp., iep Ulmus sp., linde Tilia sp., populier Populus 
sp. en wilg Salix sp. het dierlijk voedsel bestaat 
onder andere uit cicaden cicadellidae en eieren, 
rupsjes en poppen van Lepidoptera. Ze overwintert 
als ei vastgekleefd in oneffenheden op de bast van 
de waardplant en heeft één of twee generaties per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van juli 
tot in oktober.  
Status – Algemeen,  in alle provincies.
Literatuur − Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
Aukema (2001: bibliografie).
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Mecomma (Mecomma) ambulans 
ambulans
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (siberië en het verre oosten) 
(kerzhner & Josifov, 1999). de ondersoort M. 
(M.) ambulans montanum Josifov, 1969 komt voor 
in Bulgarije en macedonië.
Habitat en ecologie − Mecomma ambulans 
(macropteer ♂, ♀, 4,0-4,7 mm; brachypteer ♀, 
2,3-3,0 mm) leeft in vochtige tot natte biotopen op 
beschaduwde plaatsen op kruiden en grassen. de 
dieren verblijven doorgaans op of vlakbij de bodem 
en klimmen zelden omhoog. in de literatuur wordt 
ze vermeld van brandnetel Urtica sp., hengel 
Melampyrum pratense sp., hennepnetel Galeopsis 
sp., viool Viola sp., cypergrassen cyperaceae, 
grassen Poaceae en russen Juncaceae, maar het is 
niet duidelijk of dit echte waardplanten zijn. over 
de leefwijze is weinig bekend. met name de larven 
zouden van dierlijk voedsel leven.  Ze overwintert 
als ei in grasstengels en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin juni tot in september. 
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen (provincies 
oost-vlaanderen en vlaams-Brabant), het gewest 
Brussel en Wallonië (provincies namur, Liège en 
Luxembourg). vanaf 1980 alleen waargenomen in 
in Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Orthotylus (Litocoris) ericetorum
ericetorum
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als O. 
(Orthotylus) ericetorum), stichel (1956-1958, als 
O. ericetorum ericetorum), Wagner (1952, als O. 
(Litocoris) ericetorum; 1961, als Melanotrichus 
(L.) ericetorum) en Wagner & Weber (1964). de 
ondersoorten O. ericetorum arborea Wagner, 
1970 en O. ericetorum corsicensis Wagner, 1956 
komen voor in het middellandse Zeegebied. Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus ericetorum 
(macropteer, 2,5-3,6 mm) leeft fytofaag op 
struikheide Calluna vulgaris en wordt ook 
vermeld van gewone dophei Erica tetralix. Ze 
komt voor op alle mogelijke standplaatsen van de 
waardplanten, van droge tot vochtige biotopen, 
al dan niet beschaduwd.  Ze zuigt vooral aan de 
rijpende zaden, maar larven kunnen zich ook op 
de vegetatieve delen ontwikkelen. Orthotylus 
ericetorum overwintert als ei in de jonge scheuten 
van de waardplant en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen in mei uit en volwassen dieren 
zijn waargenomen van eind juni tot in september. 
Status − Algemeen in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen, Antwerpen en Limburg, één 
enkele vondst in het gewest Brussel, en in Wallonië 
algemeen in de provincies namur en Liège en één 
enkele vondst in de provincie Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus
(c.r. sahlberg, 1841)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als O. flavosparsus), Wagner 
(1952, als Melanotrichus flavosparsus, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: larve en adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië; na versleping gevestigd in noord- 
en Zuid-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus flavosparsus 
(macropteer, 3,5-4,2 mm) leeft fytofaag in 
voedselrijke en zoute biotopen op amaranten 
Amaranthaceae, onder andere melganzenvoet 
Chenopodium album en melde Atriplex sp. Ze 
komt voor langs de kust op begroeide stranden 
en kwelders en in het binnenland op akkers en 
braakliggende terreinen. het voedsel bestaat 
vooral uit sap uit de bloeiwijzen en de rijpende 
zaden. Ze overwintert als ei in de stengels van 
de waardplanten en heeft twee overlappende 
generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot in oktober. het zijn 
goede vliegers.
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de pro-
vincie Limburg), het gewest Brussel en Wallonië 
(niet in de provincies hainaut en Luxembourg).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi
(douglas & scott, 1874)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), Stichel 
(1956-1958, als O. moncreaffi), Wagner (1952, als 
Melanotrichus (Halocapsus) moncreaffi; 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus moncreaffi 
(macropteer, 2,6-3,3 mm) leeft langs de kust 
op het strand en op schorren en kwelders op 
halofyten, met name amaranten Amaranthaceae 
als loogkruid Salsola kali, gewone zoutmelde 
Atriplex portulacoides, klein schorrenkruid 
Suaeda maritima, ganzenvoet Chenopodium 
sp. en zeekraal Salicornia sp. Ze overwintert als 
ei en heeft twee generaties per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van begin mei tot eind 
september. 
Status − Zeer zeldzaam, uitsluitend in Vlaanderen 
in het Zwin (provincie West-vlaanderen).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Orthotylus (Orthotylus) flavinervis
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus flavinervis 
(macropteer, 5,2-6,0 mm) leeft langs oevers en in 
bosranden op els Alnus sp., voornamelijk zwarte 
els A. glutinosa,  en op gewone esdoorn Acer 
pseudoplatanus. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juni en juli. 
Status − Zeldzaam in Vlaanderen (provincies West-
vlaanderen, Antwerpen en vlaams-Brabant), het 
gewest Brussel en Wallonië (provincies namur, 
Liège en Luxembourg).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Orthotylus (Orthotylus) marginalis
reuter, 1883

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in siberië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus marginalis 
(macropteer, 5,8-7,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
wilg Salix sp., zowel op breed- als smalbladige 
soorten, onder andere bittere wilg S. purpurea, 
boswilg S. caprea en grauwe wilg S. cinerea. 
het is niet duidelijk of andere loofbomen die in 
de literatuur als waardplant vermeld worden, 
zoals appel Malus sp., els Alnus sp., es Fraxinus 
sp., iep Ulmus sp., linde Tilia sp., ribes Ribes 
sp. en sleedoorn Prunus spinosa, ook werkelijk 
waardplant zijn. het voedsel bestaat naast sap van 
de waardplant uit kleine insecten, onder andere 
bladluizen Aphidoidea, eieren van bladhaantjes 
chrysomelidae en mijten Acari. Ze overwintert als 
ei in het jonge hout en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen uit vanaf eind april of begin mei 
en volwassen dieren zijn waargenomen van eind 
mei tot in augustus. Ze worden geparasiteerd door 
een braconide sluipwesp.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies, maar 
in Brabant wallon alleen een oude, onbevestigde 
waarneming (schouteden, 1900).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Orthotylus (Orthotylus) nassatus
(Fabricius, 1787)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in siberië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus nassatus 
(macropteer, 4,6-5,1 mm) leeft op loofbomen, 
onder andere eik Quercus sp., es Fraxinus sp., 
linde Tilia sp., populier Populus sp. en wilg 
Salix sp. over de leefwijze is weinig bekend. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin juli 
tot in september. 
Status − Zeldzaam in Vlaanderen (provincies 
oost-vlaanderen en Antwerpen), het gewest 
Brussel en Wallonië (provincie namur).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Orthotylus) prasinus
(Fallén, 1826)

Synoniem − Orthotylus scotti reuter, 1877.
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als O. 
prasinus en O. scotti; 1961) en Wagner & Weber 
(1964). 
Verspreiding −  Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus prasinus 
(macropteer, 4,3-5,0 mm) leeft op loofbomen, 
onder andere iep Ulmus sp. en hazelaar Corylus 
avellana. incidenteel wordt ze ook van andere 
loofbomen vermeld, onder andere eik Quercus sp., 
es Fraxinus sp., esdoorn Acer sp., prunus Prunus 
sp. en wilg Salix sp., maar of dit ook werkelijk 
waardplanten zijn, is onbekend. Ze overwintert als 
ei en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van juni tot in augustus. 
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (provincies 
oost-vlaanderen en Antwerpen), het gewest 
Brussel en Wallonië (alle provincies met 
uitzondering van Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Orthotylus) tenellus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (tunesië) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus tenellus 
(macropteer, 4,1-4,9 mm) leeft zoöfytofaag 
op loofbomen, onder andere eik Quercus sp., 
es Fraxinus sp. en hazelaar Corylus avellana. 
incidenteel wordt ze ook op ander loofbomen 
met veel bladluizen waargenomen, onder andere 
esdoorn Acer sp., linde Tilia sp. en peer Pyrus 
sp., maar dat zijn waarschijnlijk geen echte 
waardplanten. Larven en adulten voeden zich met 
sap van de waarplant, maar ook met bladluizen 
Aphidoidea, bladvlooien Psylloidea en kleine 
stadia van andere insecten. Ze overwintert als ei 
in het jonge hout en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen midden mei 
tot in juli. 
Status − Niet zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies Antwerpen en Limburg en in Wallonië 
in de provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Orthotylus) viridinervis
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus viridinervis 
(macropteer, 4,9-5,6 mm) leeft zoöfytofaag op iep 
Ulmus sp., onder andere ruwe iep U. glabra, en 
linde Tilia sp. het voedsel bestaat naast sap van 
de waardplanten ook uit bladluizen Aphidoidea en 
andere kleine arthropoden. Adulten worden ook 
wel op andere met bladluizen bezette loofbomen 
aangetroffen, onder andere eik Quercus sp., els 
Alnus sp., esdoorn Acer sp., hazelaar Corylus 
avellana en wilg Salix sp., maar dit zijn slechts 
verblijfplanten. op iep dringen de larven en adulten 
ook door in de bladrandgallen van de bladluis 
Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758). Ze overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen in juni en juli. 
Status − Zeer zeldzaam, enkele waarnemingen in 
vlaanderen in de provincies oost-vlaanderen en 
Antwerpen, het gewest Brussel en in Wallonië in 
de provincie Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Pachylops) adenocarpi
adenocarpi
(Perris, 1857)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als O. 
(Orthotylus) adenocarpi), stichel (1956-1958, als 
O. adenocarpi), Wagner (1952, als Melanotrichus 
(M.) adenocarpi; 1961, als O. (Neopachylops) 
adenocarpi) en Wagner & Weber (1964, als O. (N.) 
adenocarpi). Foto: Wachmann et al. (2012: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). de ondersoort O. adenocarpi 
maroccanus Wagner, 1958 komt voor in noord-
Afrika en O. adenocarpi purgantis Wagner, 1957 
komt voor in de Pyreneeën.
Habitat en ecologie − Orthotylus adenocarpi 
(macropteer, 3,7-4,5 mm) leeft zoöfytofaag op 
brem Cytisus scoparius en leeft behalve van sap 
uit de waardplant ook van bladluizen Aphidoidea 
en bladvlooien Psylloidea. Ze overwintert als 
ei en heeft één generatie per jaar. Larven zijn 
aanwezig vanaf midden mei en volwassen dieren 
zijn waargenomen van halverwege juni tot 
midden augustus. Ze wordt geparasiteerd door een 
braconide sluipwesp.
Status − Zeldzaam in Wallonië in de provincies 
namur, Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Pachylops) concolor
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als O. 
(Orthotylus) concolor), stichel (1956-1958, als O. 
concolor), Wagner (1952, als Melanotrichus (M.) 
concolor; 1961, als O. (Neopachylops) concolor) 
en Wagner & Weber (1964, als O. (N.) concolor). 
Foto: Wachmann et al. (2012: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus concolor 
(macropteer, 3,6-5,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
brem Cytisus scoparius. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. de eieren komen 
uit in juni of begin juli en volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden juni tot in augustus. 
Status − Zeer zeldzaam, oude waarnemingen 
in vlaanderen in de provincie Antwerpen en in 
Wallonië (niet in de provincie namur). recent 
alleen vondsten in de provincie Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Pachylops) virescens
(douglas & scott, 1865)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als O. 
(Orthotylus) virescens), stichel (1956-1958, als O. 
virescens), Wagner (1952, als Melanotrichus (M.) 
virescens; 1961, als O. (Neopachylops) virescens) 
en Wagner & Weber (1964, als O. (N.) virescens). 
Foto: Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus virescens 
(macropteer, 3,8-4,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
brem Cytisus scoparius. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. het dierlijk voedsel 
bestaat onder andere uit bladluizen Aphidoidea. de 
eieren komen uit in mei of begin juni en volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden juni tot in 
september. 
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie vlaams-Brabant) en Wallonië (niet in de 
provincie hainaut).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als O. fuscescens), Wagner 
(1952, als O. fuscescens; 1961) en Wagner & 
Weber (1964). Foto: Wachmann et al. (2012: 
adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthotylus fuscescens 
(macropteer, 4,3-4,9 mm) leeft fytofaag op den 
Pinus sp., vooral op grove den P. sylvestris, en 
in bergstreken ook op fijnspar Picea abies. de 
mannelijke bloeiwijzen zouden als voedsel benut 
worden. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in 
juli, in nederland van eind juni tot in augustus. 
Status − Zeer zeldzaam, één onbevestigde 
vermelding uit vlaanderen in de provincie vlaams-
Brabant (schouteden, 1900) en twee recente 
vondsten in Wallonië in de provincie Luxembourg 
in 2004. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie); Baugnée (2005: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Pseudoloxops coccineus
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961, als 
P. coccinea) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pseudoloxops coccineus 
(macropteer, 4,6-5,2 mm) leeft zoöfytofaag op 
es Fraxinus excelsior, maar ook op pluimes F. 
ornus en cultivars, vooral op oudere bomen met 
veel zaden. Ze komt voor op droge en vochtige 
standplaatsen in bossen en houtwallen, maar ook 
op solitaire bomen, mits ze zaadvormend zijn. het 
voedsel bestaat naast sap van de waardplant uit 
bladluizen Aphidoidea en larven van bladvlooien 
Psylloidea. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juli en augustus, vrouwtjes tot in 
september. de larven worden geparasiteerd door 
een braconide sluipwesp.
Status – Zeldzaam, in vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen, Antwerpen en Limburg, in het 
gewest Brussel, en in Wallonië in de provincies 
namur en Luxembourg. 
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Reuteria marqueti
Puton, 1875

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, als R. irrorata; 1962) en Wagner & Weber 
(1964). Foto: Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Reuteria marqueti 
(macropteer, 4,0-4,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, ondere andere es Fraxinus sp., iep 
Ulmus sp., hazelaar Corylus avellana en linde 
Tilia sp. incidenteel wordt ze ook waargenomen 
op braam Rubus sp., eik Quercus sp., els Alnus sp., 
haagbeuk Carpinus sp. en prunus Prunus sp., maar 
het is niet bekend of dit ook werkelijk waardplanten 
zijn. Ze is warmteminnend en komt vooral voor op 
zongeëxposeerde bomen, ook op solitaire bomen 
in stedelijk gebied. Reuteria marqueti overwintert 
als ei en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen in juli, in de omringende 
landen van begin juli tot eind september. 
Status − Twee recente vindplaatsen in Vlaanderen 
in de provincies Antwerpen (2009) en Limburg 
(2010).
Literatuur − Aukema (2010: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980



180

Subfamilie Phylinae

de subfamilie Phylinae is de grootste subfamilie binnen de miridae met wereldwijd meer dan 
2300 soorten verdeeld over zes tribussen en meer dan 300 geslachten. in België zijn de Phylinae 
vertegenwoordigd door de Pilophorini met twee geslachten en vijf soorten, de hallodapini met 
vier geslachten en vier soorten en de Phylini met 28 geslachten en 69 soorten.

Vleugeldimorfie komt voor in de Hallodapini bij Hallodapus rufescens, Omphalonotus 
quadriguttatus en Systellonotus triguttatus en in de Phylini bij Chlamydatus saltitans, C. 
evanescens en Orthonotus rufifrons. het genus Psallus (Phylini) is met 19 soorten van zes 
ondergeslachten het sterkst vertegenwoordigd.

Omphalonotus quadriguttatus (hallodapini) is mogelijk niet meer inheems en het voorkomen 
van Tytthus pygmaeus (Phylini) dient bevestigd te worden.

determinatietabellen zijn te vinden in stichel (1956-1958), southwood & Leston (1959), 
Wagner (1952, 1961, 1967) en Wagner & Weber (1964). Wachmann et al. (2004, 2012) geven 
samenvattende informatie over biologie en verspreiding van de duitse soorten en kleurenfoto’s 
van een aantal soorten.

Algemene informatie over Phylinae is te vinden in schuh & slater (1995). de wereldfauna 
is gecatalogiseerd door schuh (1995). de catalogus van het Palaearctische gebied (kerzhner 
& Josifov, 1999; Aukema et al., 2013) geeft verspreiding en literatuurverwijzingen voor de 
Palaearctische soorten. Bosmans & Aukema (2002) geven bibliografische informatie over de 
Belgische soorten.

Systellonotus triguttatus, ♂Systellonotus triguttatus, ♀
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Atractotomus mali, ♀ Compsidolon salicellum, ♂ 

Cremnocephalus albolineatus, ♀Pilophorus cinnamopterus, ♀
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Conostethus roseus, ♀ Oncotylus viridiflavus, ♀

Tytthus pygmaeus, ♀Phylus melanocephalus, ♂
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Hypseloecus visci
(Puton, 1888)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(turkije) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Hypseloecus visci 
(macropteer, 3,0-3,6 mm) leeft op maretak Viscum 
sp., in ons land uitsluitend op de op loofbomen 
voorkomende maretak Viscum album, in de 
omringende landen ook op de op naaldbomen 
parasiterende  Viscum laxum. het voedsel bestaat 
uit het sap van de waardplant en of ze daarnaast 
ook dierlijk voedsel benutten – bijvoorbeeld de op 
maretak levende bladvlo Cacopsylla visci (curtis, 
1835) – is onbekend. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. Larven komen voor 
in juni en volwassen dieren zijn begin september 
waargenomen, in de omringende landen in juli en 
augustus. 
Status − Een recente vindplaats in de provincie 
namur in 1999. mogelijk onderbemonsterd door 
de ontoegankelijkheid van de waardplanten.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Pilophorus cinnamopterus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in siberië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pilophorus cinnamopterus 
(macropteer, 4,1-5,2 mm) leeft zoöfytofaag op den 
Pinus sp. - onder andere bergden P. mugo, grove 
den P. sylvestris en zwarte den P. nigra - zowel in 
dennenbossen als op solitaire dennen in stedelijk 
gebied. incidenteel wordt ze ook aangetroffen op 
spar Picea sp. en zilverspar Abies sp. het voedsel 
bestaat voornamelijk uit takluizen Lachnidae, 
waardoor ze zich vaak in gezelschap van bosmieren 
Formica sp. bevinden. met name de larven lijken 
op mieren, wat echter niet voorkomt dat de mieren 
zich agressief gedragen ten opzichte van de larven. 
naast de opname van dierlijk voedsel wordt er 
ook aan hars, naalden, knoppen en mannelijke 
bloeiwijzen gezogen. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot eind september. de 
larven worden geparasiteerd door een braconide 
sluipwesp.
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie West-vlaanderen) en Wallonië (niet in 
de provincies hainaut en Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Pilophorus clavatus
(Linnaeus, 1767)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten; na versleping gevestigd in 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pilophorus clavatus 
(macropteer, 3,9-5,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, onder andere berk Betula sp., eik 
Quercus sp., els Alnus sp., hazelaar Corylus 
avellana, linde Tilia sp., populier Populus sp., 
ribes Ribes sp., wilg Salix sp. en houtige rosaceae. 
Ze komt incidenteel ook voor op naaldbomen. Ze 
wordt vaak aangetroffen in het gezelschap van 
mieren, meestal Lasius-soorten. naast plantaardig 
voedsel leeft ze vooral van bladluizen Aphidoidea. 
de eieren overwinteren en er is één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
midden juli tot in september. 
Status − Verspreid, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen en Antwerpen en in Wallonië 
in de provincies namur, Liège en Luxembourg. 
een oude waarneming in het gewest Brussel 
(schouteden, 1900) kon niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

vanaf 1980voor 1980
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Pilophorus confusus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in het verre oosten; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Pilophorus confusus 
(macropteer, 3,5-4,5 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, vooral op wilg Salix sp., onder andere 
op kruipwilg S. repens in de duinen. Ze wordt ook 
vermeld van els Alnus sp., meidoorn Crataegus 
sp. en populier Populus sp. het voedsel bestaat uit 
bladluizen Aphidoidea en andere kleine insecten. 
door de voorkeur voor bladluizen komt ze vaak 
voor in het gezelschap van mieren, met name 
Lasius-soorten. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden juli tot in september. 
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen in de 
provincies West-vlaanderen, Antwerpen en 
Limburg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Pilophorus perplexus
douglas & scott, 1875

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: larve en adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (de kaukasus); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Pilophorus perplexus 
(macropteer, 4,0-4,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen en struiken, onder andere op eik 
Quercus sp., es Fraxinus sp., esdoorn Acer sp., 
linde Tilia sp. en wilg Salix sp., incidenteel ook 
op coniferen. naast plantensappen leeft ze van 
bladluizen Aphidoidea, bladvlooien Psylloidea, 
dop- en schildluizen coccoidea en spintmijten 
tetranychidae. Ze overwintert als ei in de jonge 
twijgen en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind juli tot in sep-
tember. 
Status − Algemeen, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen, Antwerpen en Limburg, in het 
gewest Brussel en in Wallonië in de provincies 
namur en Liège.
Literatuur − Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Cremnocephalus albolineatus
reuter, 1875

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto’s: 
Wachmann et al. (2004: adulten, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Cremnocephalus alboli-
neatus (macropteer, 4,1-5,2 mm) leeft zoöfytofaag 
op grove den Pinus sylvestris. in bergstreken schijnt 
ze ook op spar Picea sp. voor te komen. Ze zuigt 
aan jonge naalden en knoppen van de waardplant 
en predeert bladluizen Aphidoidea, onder ander 
takluizen Lachnidae, schildluizen coccidae en 
andere kleine arthropoden. de eieren overwinteren 
en er is één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn in juli waargenomen, in de omringende landen 
van eind mei tot begin augustus. 
Status − Zeldzaam, uitsluitend sinds 1999 waar-
genomen in Wallonië in de provincie Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Baugnée (2005: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Hallodapus rufescens
(Burmeister, 1835)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(centraal-Azië, siberië en het verre oosten) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Hallodapus rufescens 
(brachypteer ♂, ♀, 2,5-4,0 mm; macropteer ♂, 
4,8-5,0 mm) leeft zoöfytofaag in heidegebieden 
op zand- en veengrond bij nesten van de gele 
weidemier Lasius flavus (Fabricius, 1782). 
over een relatie met mieren is echter niets met 
zekerheid bekend. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. Larven zijn waargenomen 
vanaf eind april en volwassen dieren van begin 
juli tot in augustus, in de omringende landen van 
eind juni tot in september. macroptere dieren zijn 
zeldzaam, waardoor het verbreidingsvermogen 
beperkt is.
Status − Zeer zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies Antwerpen en Limburg en een oude 
vondst in Wallonië in de provincie namur (Fokker, 
1886).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Omphalonotus quadriguttatus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Centraal-
Azië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Omphalonotus 
quadriguttatus (brachypteer, 2,6-2,8 mm; 
macropteer ♀, 3,8 mm) leeft  zoöfytofaag in 
xerotherme biotopen op zand- en kalkbodem 
tussen graspollen en lage kruiden op de bodem, 
vaak op tijmbulten Thymus sp. Ze overwintert als 
ei en heeft één generatie per jaar, meer zuidelijk 
twee generaties per jaar. volwassen dieren zijn in 
de omringende landen waargenomen van midden 
juni tot in september. mannetjes en vrouwtjes zijn 
brachypteer of macropteer. Brachypteren komen 
meer voor dan macropteren.
Status − Eén vondst in 1931 in Wallonië in de 
provincie Luxembourg. mogelijk komt ze niet 
meer in België voor. 
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Systellonotus triguttatus
(Linnaeus, 1767)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in siberië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Systellonotus triguttatus 
(macropteer ♂, 4,3-4,7 mm; brachypteer ♀, 3,3-
3,7 mm) leeft zoöfytofaag op de bodem in min 
of meer droge, open en zandige biotopen, vaak in 
gezelschap van de mieren Formica fusca Linnaeus, 
1758 en Lasius niger (Linnaeus, 1758). de larven 
en de vrouwtjes vertonen grote gelijkenis met 
mieren. Larven en adulten leven van plantaardig 
en dierlijk voedsel. Ze zuigen aan jong groen, 
knoppen en zaden van onder andere kruipwilg 
Salix repens, schapengras Festuca ovina, 
struikhei Calluna vulgaris en tormentil Potentilla 
erecta. Bladluizen vormen naast mierenpoppen 
de belangrijkste prooi. de vrouwtjes dringen 
mierennesten binnen om zich aan het broed te 
vergrijpen. Ze zuigen ook van honingdauw en aan 
gallen op kruipwilg. dode mieren staan eveneens 
op het menu, maar levende exemplaren worden niet 
aangevallen  Ze overwintert als ei, onder andere 
in één- of tweejarige scheuten van kruipwilg, en 
heeft, afhankelijk van omstandigheden, één of 
twee generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot in september. de 
mannetjes zijn altijd macropteer, vrouwtjes zeer 
zelden. het verbreidingsvermogen is beperkt.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincie 
oost-vlaanderen en in Wallonië in de provincies hai-
naut en Luxembourg. Laatste waarneming in 1972.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Amblytylus albidus
(hahn, 1834)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Amblytylus albidus 
(macropteer, 4,9-5,9 mm) leeft fytofaag in droge, 
zandige biotopen als duinen en zandverstuivingen 
op buntgras Corynephorus canescens, mogelijk 
ook op dravik Bromus sp. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomenin juli, in de omringende landen 
van eind juni tot begin september. het zijn goede 
vliegers, die op licht gevangen worden.
Status − Zeer zeldzaam, twee vondsten in 
vlaanderen (provincie Antwerpen) en één vondst 
in Wallonië (provincie Luxembourg).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie); Baugnée (2005: verspreiding).
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Amblytylus nasutus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika het midden-oosten; na versleping gevestigd 
in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Amblytylus nasutus 
(macropteer, 3,8-4,7 mm) leeft in droge tot matig 
vochtige wegbermen en graslanden op grassen 
Poaceae, onder op andere veldbeemdgras Poa 
pratensis en struisgras Agrostis sp. Ze overwintert 
als ei in het bovenste deel van grasstengels en 
heeft één generatie per jaar. de eieren komen in 
mei uit en de volwassen dieren zijn waargenomen 
van eind mei tot eind augustus.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies met 
uitzondering van West-vlaanderen.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Asciodema obsoleta
(Fieber, 1864)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als A. 
obsoletum), stichel (1956-1958, als A. obsoletum), 
Wagner (1952, 1961, als A. obsoletum) en Wagner 
& Weber (1964, als A. obsoletum). Foto’s: Wach-
mann et al. (2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika; na versleping gevestigd in noord-Amerika 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Asciodema obsoleta 
(macropteer, 3,6-4,4 mm) leeft zoöfytofaag op 
brem Cytisus scoparius en gaspeldoorn Ulex 
europaeus. het dierlijk voedsel bestaat onder 
andere uit eieren van bladhaantjes chrysomelidae. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in juni 
en juli, in de omringende landen van midden juni  
tot begin september.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincie 
Antwerpen en in Wallonië één keer waargenomen 
in de provincies Liège en namur. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Atractotomus magnicornis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Atractotomus magnicornis 
(macropteer, 2,7-3,4 mm) leeft zoöfytofaag op 
spar Picea sp. en incidenteel op andere coniferen, 
onder andere den Pinus sp., jeneverbes Juniperus 
sp., levensboom Thuja sp., lork Larix sp. en 
zilverspar Abies sp. Ze zuigt aan de naalden en 
knoppen van de waardplant en predeert vooral 
bladluizen Aphidoidea en stofluizen Psocoptera. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van eind 
juni tot in augustus.
Status – in vlaanderen één recente vondst in de 
provincie Limburg (2010) en een onbevestigde 
waarnemingin de provincie vlaams-Brabant 
(coubeaux, 1892). niet zeldzaam in Wallonië 
(niet waargenomen in de provincie hainaut).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Atractotomus mali
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten en de kaukasus); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Atractotomus mali 
(macropteer, 3,0-3,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
houtige rosaceae, met name op appel Malus sp. 
en meidoorn Crataegus sp., incidenteel op braam 
Rubus sp., peer Pyrus sp., prunus Prunus sp . en 
roos Rosa sp. het voedsel bestaat naast sap uit 
de waardplant uit honingdauw en allerlei kleine 
insecten, onder andere bladluizen Aphidoidea,  
kleine rupsjes van lichtmotten Pyralidae en mijten 
Acari. Ze overwintert als ei in het jonge hout en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot midden augustus. 
Ze veroorzaakt incidenteel schade aan appels.
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie vlaams-Brabant), het gewest Brussel en 
Wallonië (niet in de provincies Brabant wallon en 
hainaut).
Literatuur − Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
Aukema (2001: bibliografie).
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Atractotomus parvulus
reuter, 1878

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Atractotomus parvulus 
(macropteer, 2,3-2,7 mm) leeft zoöfytofaag op 
den Pinus sp., onder andere bergden P. mugo en 
grove den P. sylvestris. incidenteel werd ze ook 
aangetroffen op spar Picea sp. en zilverspar Abies 
sp. Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn eind juni waargenomen, 
in de omringende landen van midden juni tot eind 
augustus.
Status − Twee waarnemingen in Wallonië in de 
provincies hainaut en Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Campylomma annulicorne
(signoret, 1865)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als C. annu-
licornis), Wagner (1952, 1961, als C. annulicornis) 
en Wagner & Weber (1964, als C. annulicornis). 
Foto: Wachmann et al. (2012: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in korea (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Campylomma annulicorne 
(macropteer, 2,5-3,1 mm) leeft op wilg Salix sp., 
zowel op breedbladige soorten als grauwe wilg S. 
cinerea, als op smalbladige soorten als katwilg S. 
viminalis en schietwilg S. alba. Ze overwintert als 
ei en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn in augustus waargenomen, in de omringende 
landen van begin juli tot in september.
Status − Zeer zeldzaam, één waarneming in 1977 
in Wallonië in de provincie Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Campylomma verbasci
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in china; na versleping gevestigd 
in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Campylomma verbasci 
(macropteer, 2,8-3,1 mm) is zoöfytofaag en leeft 
waardwisselend tussen loofbomen (winterwaard) 
en kruiden (zomerwaard). Ze overwintert als ei 
diep in het hout van loofbomen, onder andere appel 
Malus sp. en eik Quercus sp. de volwassen dieren 
van de eerste generatie migreren in het begin van de 
zomer naar aardappel Solanum tuberosum, stokroos 
Alcea rosea en toorts Verbascum sp., waarop zich 
een tweede generatie ontwikkelt, die de eieren weer 
afzet op de winterwaard. naast plantensappen, 
pollen en honingdauw leven ze onder andere van 
bladluizen Aphidoidea, spintmijten tetranychidae 
en tripsen thysanoptera. volwassen dieren zijn 
waargenomen van midden juni tot begin augustus 
(eerste generatie) en van augustus tot in oktober 
(tweede generatie). in gunstige jaren kan zich zelfs 
een derde generatie ontwikkelen. Ze veroorzaakt 
incidenteel schade aan appels. het zijn goede 
vliegers - veel vangsten in raamvallen - met een 
goed verbreidingsvermogen.
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie West-vlaanderen), het gewest Brussel 
en Wallonië (niet in de provincie Luxembourg).
Literatuur – Wheeler (2000a: schade); Wheeler 
(2000b: prooi); Bosmans & Aukema (2001: 
bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980



200

Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Chlamydatus saltitans 
(brachypteer, 2,1-2,6 mm; macropteer, 2,5-3,2 mm) 
leeft zoöfytofaag op de bodem in droge, zandige 
en grazige biotopen tussen kort gras en onder lage 
kruiden, onder andere composieten Asteraceae, 
gewoon varkensgras Polygonum aviculare, 
ooievaarsbekken geraniaceae en vlinderbloemen 
Fabaceae als hopklaver Medicago lupulina en 
witte klaver Trifolium repens. Ze overwintert als 
ei en heeft twee generaties per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden mei tot in 
oktober. macroptere dieren zijn zeldzaam, maar 
desondanks is het een goede kolonisator van 
nieuwe biotopen als opgespoten terreinen.
Status − Algemeen in Vlaanderen met uitzondering 
van de provincie vlaams-Brabant; zeldzaam in het 
gewest Brussel en oude waarnemingen in Wallonië 
in de provincies Brabant wallon en hainaut.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Chlamydatus (Euattus) pulicarius
(Fallén, 1807)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961, in subgenus Attus) en Wagner & 
Weber (1964, in subgenus Attus). Foto: Wachmann 
et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Chlamydatus pulicarius 
(macropteer of submacropteer, 2,3-2,7 mm) leeft op 
zonnige, min of meer droge plaatsen op de bodem 
onder grassen en lage kruiden, onder andere alsem 
Artemisia sp. in oost-europa zou ze schadelijk 
zijn in de teelt van vlinderbloemigen Fabaceae. Ze 
overwintert als ei en heeft twee generaties per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen in mei en juni 
en van juli tot in oktober.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen (niet in de pro-
vincie West-vlaanderen), het gewest Brussel en 
Wallonië in de provincies namur en Luxembourg. 
een waarneming in de provincie hainaut 
(schouteden, 1900) kon niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Chlamydatus (Euattus) pullus
(reuter, 1870)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961, in 
subgenus Attus) en Wagner & Weber (1964, in 
subgenus Attus). Foto: Wachmann et al. (2012: 
adult).
Verspreiding − Holarctisch: Noord-Amerika, 
europa, Azië; Pakistan (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Chlamydatus pullus 
(macropteer of submacropteer, 2,0-2,7 mm) 
leeft zoöfytofaag op zonnige, droge plaatsen op 
de bodem onder grassen en lage kruiden, onder 
andere alsem Artemisia sp., duizendblad Achillea 
sp., gewoon varkensgras Polygonum aviculare, 
havikskruid Hieracium sp., hopklaver Medicago 
lupulina, schapenzuring Rumex acetosella en 
witte klaver Trifolium repens. mogelijk zijn met 
name composieten Asteraceae en vlinderbloemen 
Fabaceae waardplanten. daarnaast staan ook 
bladvlooien Psylloidea op het menu. Ze overwintert 
als ei, onder andere in witte klaver Trifolium repens, 
en heeft twee generaties per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van halverwege mei tot in juli 
en van eind juli tot in oktober.
Status − Niet zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies oost-vlaanderen en Antwerpen, in het 
gewest Brussel en in Wallonië in de provincies 
namur en Liège. Waarnemingen in de provincie 
West-vlaanderen (Lethierry & Pierret, 1879) 
konden niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Chlamydatus (Eurymerocoris) 
evanescens
(Boheman, 1852)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten, de kaukasus en centraal-Azië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Chlamydatus evanescens 
(brachypteer, 1,6-2,1 mm; macropteer, 1,9-2,8 
mm) leeft fytofaag op kalkrijke, zonnige, droge 
plaatsen en in rotstuintjes op de bodem onder 
vetkruid Sedum sp., onder andere muurpeper S. 
acre en wit vetkruid S. album. tegenwoordig komt 
ze ook vaak voor in ecologische dakbedekking. 
Ze overwintert als adult en heeft twee generaties 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in 
juni en juli (zomergeneratie) en vanaf augustus 
(overwinterende herfstgeneratie). eiafzetting na 
overwintering vindt plaats in mei. macroptere 
dieren zijn zeldzaam, maar desondanks worden 
nieuwe en geïsoleerde biotopen gekoloniseerd. 
daarbij speelt zeker ook de handel in waardplanten 
een rol.
Status − Zeer zeldzaam in Vlaanderen in de 
provincies oost-vlaanderen en Antwerpen en 
gewoon in Wallonië met uitzondering van de 
provincie hainaut.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Compsidolon (Coniortodes) salicellum
(herrich-schaeffer, 1841)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Psallus salicellus), stichel (1956-1958, als P. 
(C.) salicellus), Wagner (1952, 1961, als P. (C.) 
salicellus) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in korea; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Compsidolon salicellum 
(macropteer, 3,3-4,0 mm) leeft zoöfytofaag in 
bosranden en houtwallen op hazelaar Corylus 
avellana. Ze wordt incidenteel ook waargenomen 
op onder andere appel Malus sp., braam Rubus 
sp., els Alnus sp. en wilg Salix sp., maar dit zijn 
waarschijnlijk geen echte waardplanten. het 
voedsel bestaat, naast sap van de waardplant, uit 
bladluizen Aphidoidea en andere kleine arthro-
poden. Ze overwintert als ei en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin juli tot in oktober. het zijn goede vliegers.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in 
de provincies Limburg en vlaams-Brabant), het 
gewest Brussel en Wallonië (niet in de provincie 
Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Conostethus griseus
douglas & scott, 1870

Synoniemen − Conostethus salinus J. sahlberg, 
1870; Conostethus frisicus Wagner, 1952.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als C. 
frisicus), stichel (1956-1958, als C. frisicus en C. 
salinus), Wagner (1952, 1961, als C. frisicus en C. 
salinus) en Wagner & Weber (1964, als C. frisicus 
en C. salinus). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Conostethus griseus 
(macropteer of submacropteer, 3,0-4,4 mm) is 
zoutminnend en leeft langs de kust op schorren 
en kwelders op en onder grassen Poaceae - met 
name zwenkgras Festuca sp. - en halofyten 
als gewone zoutmelde Atriplex portulacoides, 
klein schorrenkruid Suaeda maritima, lamsoor 
Limonium vulgare, zeealsem Artemisia maritima, 
zeeweegbree Plantago maritima en zulte Aster 
tripolium. Ze overwintert als ei en heeft één 
generatie per jaar. volwassen dieren zijn begin juni 
waargenomen, in de omringende landen tot eind 
juli. de vrouwtjes hebben doorgaans iets verkorte 
voorvleugels. er zijn geen vliegwaarnemingen.
Status − Alleen bekend van één waarneming 
in 1975 in vlaanderen in de provincie West-
vlaanderen (het Zwin).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Conostethus roseus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten, de kaukasus 
en centraal-Azië) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Conostethus roseus 
(macropteer, 6,0-6,8 mm) leeft in xerotherme, 
spaarzaam begroeide zandige biotopen op grassen 
Poaceae, met name op buntgras Corynephorus 
canescens en zilverhaver Aira caryophyllea. in de 
literatuur worden daarnaast ook bochtige smele 
Deschampsia flexuosa, gewoon struisgras Agrostis 
capillaris, rood zwenkgras Festuca rubra en 
schapengras F. ovina als waardplanten genoemd. 
Ze komt voor in de duinen, langs de randen van 
zandverstuivingen, op open zandige plekken en 
op opgespoten terreinen. in de literatuur wordt ze 
ook vermeld van bergklaver Trifolium montanum, 
maar dit is waarschijnlijk geen waardplant. de 
eieren overwinteren en er is één generatie per jaar. 
de eieren komen in april uit en volwassen dieren 
zijn waargenomen van begin mei tot eind juli. 
Status − Zeer zeldzaam, in Vlaanderen in de 
provincies oost-vlaanderen en Antwerpen en een 
enkele vondst in Wallonië in de provincies hainaut 
en Luxembourg.
Literatuur − Aukema (1988: habitat en ecologie), 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).
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Conostethus venustus venustus
(Fieber, 1858)

Identificatie − Stichel (1956-1958) en Wagner 
& Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. (2012: 
larve en adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en centraal-
Azië) (kerzhner & Josifov, 1999). de ondersoort 
C. venustus longicornis Wagner, 1965 komt voor 
op de canarische eilanden.
Habitat en ecologie − Conostethus venustus 
(macropteer, 2,5-3,0 mm) leeft op zandige 
akkers, overhoekjes en wegbermen op 
echte kamille Matricaria chamomilla, gele 
ganzenbloem Glebionis segetum, reukloze kamille 
Tripleurospermum maritimum, schijfkamille M. 
discoidea en valse kamille Anthemis arvensis. 
Ze overwintert als ei en heeft twee generatie per 
jaar (één in het middellandse-Zeegebied). Larven 
zijn waargenomen in mei/juni en in augustus en 
volwassen dieren van begin mei tot eind september. 
Status − Algemeen in Vlaanderen met uitzondering 
van de provincie vlaams-Brabant en in Wallonië 
in de provincies namur en Liège.
Literatuur − Aukema (1988: habitat en ecologie); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).
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Criocoris crassicornis
(hahn, 1834)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Criocoris crassicornis 
(macropteer, 2,8-3,7 mm) leeft fytofaag langs 
bosranden en houtwallen op walstro Galium 
sp., onder andere glad walstro G. mollugo. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
juni tot in  augustus.
Status − Niet zeldzaam in Wallonië in de 
provincies namur, Liège en Luxembourg. 
oude literatuurvermeldingen uit vlaanderen 
(schouteden, 1900: provincies Antwerpen en 
Limburg) konden niet geverifieerd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Criocoris nigripes
Fieber, 1861

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Criocoris nigripes 
(macropteer, 2,5-3,3 mm) leeft op xerotherme 
plaatsen op walstro, met name glad walstro G. 
mollugo en kruisbladwalstro Cruciata laevipes. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen in juni, in de 
omringende landen in juni en juli.
Status − Eén vondst in Wallonië in de provincie 
namur in 1981.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Europiella albipennis
(Fallén, 1829)

Synoniemen − Plagiognathus arenicola Wagner, 
1941; Plagiognathus collinus Wagner, 1941.
Identificatie − Stichel (1956-1958, als Plagio-
gnathus arenicola en P. collinus), Wagner 
(1952, 1961, als P. (Poliopterus) arenicola en P. 
(Poliopterus) collinus), Wagner & Weber (1964, 
als P. (Poliopterus) arenicola) en schuh et al. 
(1995: mannelijke genitaliën). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten en centraal-Azië) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Europiella albipennis 
(macropteer, 2,4-3,2 mm) leeft op xerotherme 
zand- en kalkbodems op averuit Artemisia 
campestris en incidenteel op loogkruid Salsola 
kali. Ze overwintert als ei en heeft mogelijk twee 
generaties per jaar. volwassen dieren zijn in de 
omringende landen waargenomen van juni tot in 
oktober.
Status − Inheems? De enige vermelding is te 
vinden in Wagner (1952): ethe in Luxembourg. 
de verblijfplaats van het materiaal is onbekend.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Europiella alpina
(reuter, 1875)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Plagio-
gnathus alpinus), Wagner (1952, als Plagio-
gnathus (Plagiognathus) alpinus; 1961, als Psallus 
(Psallus) alpinus) en Wagner & Weber (1964, als 
Psallus (Psallus) alpinus). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten, de kaukasus en centraal- Azië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Europiella alpina 
(macropteer, 3,6-4,4 mm) leeft in min of meer 
vochtige biotopen op munt Mentha sp., onder 
andere watermunt M. aquatica, en wolfspoot 
Lycopus europaeus. in de omringende landen ook 
op steentijm Clinopodium sp. in nederland echter 
uitsluitend in Zuid-Limburg op witte munt M. 
suaveolens. Ze overwintert als ei en heeft mogelijk 
twee generaties per jaar. volwassen dieren zijn 
begin juli waargenomen, in de omringende landen 
van juni tot september.
Status − In 1914 éénmaal in Wallonië in de 
provincie Luxembourg verzameld.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Europiella artemisiae
(Becker, 1864)

Synoniem − Plagiognathus albipennis (non 
Fallén, 1829): auct.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
Plagiognathus albipennis), stichel (1956-1958, 
als P. albipennis), Wagner (1952, 1961, als P. 
(Poliopterus) albipennis), Wagner & Weber (1964, 
als P. (Poliopterus) albipennis) en schuh et al. 
(1995: mannelijke genitaliën). Foto’s: Wachmann 
et al. (2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Holarctisch: Noord-Amerika, 
europa en Azië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Europiella artemisiae 
(macropteer, 2,8-3,3 mm) leeft in bosranden en 
bermen en op ruderale terreinen op bijvoet Artemisia 
vulgaris, mogelijk ook op andere alsemsoorten. 
de gepubliceerde waardplantgegevens zijn 
echter onbetrouwbaar door verwarring van de 
verschillende op alsem levende soorten. Ze 
overwintert als ei en heeft twee generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind mei 
tot eind oktober.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Europiella decolor
(uhler, 1893)

Synoniemen − Plagiognathus litoralis Wagner, 
1949; Plagiognathus abrotani Wagner, 1949.
Identificatie − Stichel (1956-1958, als Plagio-
gnathus litoralis), Wagner (1952, als P. 
(Poliopterus) litoralis; 1961, als P. (Poliopterus) 
abrotani en P. (P.) litoralis; 1967, als P (P.) 
abrotani), Wagner & Weber (1964, als P. (P.) 
abrotani en P. (P.) litoralis) en schuh et al. (1995: 
mannelijke genitaliën). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Holarctisch: Noord-Amerika, 
europa en Azië tot in china en het verre oosten 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Europiella decolor 
(macropteer, 2,5-3,2 mm) leeft op schorren, 
kwelders en andere zilte habitats op zeealsem 
Artemisia maritima. daarnaast komt ze ook voor 
op absintalsem A. absinthium en in tuinen op 
de niet inheemse A. abrotanum. Ze overwintert 
als ei en heeft mogelijk twee generaties per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind juni 
tot begin augustus, in de omringende landen tot in 
september.
Status − Eén vindplaats in Wallonië in de provincie 
namur (2001 en 2003).
Literatuur − Baugnée (2003: verspreiding).
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Eurycolpus flaveolus
(stål, 1858)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Eurycolpus flaveolus 
(macropteer, 3,2-4,5 mm) leeft fytofaag op grazige, 
kalkrijke grond op goudscherm Bupleurum sp., 
met name op sikkelgoudscherm B. falcatum. 
Larven en adulten zuigen vooral aan de bloemen 
en de vruchten. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juli, in de omringende landen van 
eind juni tot in september. 
Status − Niet zeldzaam in Wallonië in de 
provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Harpocera thoracica
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: larve en adult, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Harpocera thoracica 
(macropteer, 6,0-6,8 mm) leeft fytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Quercus 
petraea. Ze overwintert als ei in de jonge twijgen 
van de waardplant en heeft één kortlevende 
generatie per jaar. de eieren, die omstreeks elf 
maanden aanwezig zijn, komen uit zodra de 
knoppen van de eiken beginnen uit te lopen. de 
larven zuigen vooral aan de mannelijke bloemen, 
incidenteel worden ook bladluizen aangevallen. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind 
maart tot eind juli, incidenteel tot in september. 
het zijn goede vliegers, die daardoor vaak op 
allerlei andere planten worden waargenomen. 
mannetjes worden soms massaal op licht gevangen 
en mannetjes en vrouwtjes in raamvallen. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Hoplomachus thunbergii
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als H. 
thunbergi), stichel (1956-1958, als H. thunbergi), 
Wagner (1952, 1961, als H. thunbergi) en Wagner 
& Weber (1964, als H. thunbergi). Foto: Wachmann 
et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Hoplomachus thunbergii 
(macropteer, 3,6-4,4 mm) leeft fytofaag in 
spaarzaam begroeide, zandige biotopen op 
muizenoor Hieracium pilosella en is een 
belangrijke bestuiver van de bloemen van de 
waardplant. incidenteel wordt ze ook wel op 
andere composieten Asteraceae aangetroffen. Ze 
overwintert als ei in de oude bloemstelen van de 
waardplant en heeft één generatie per jaar. de 
eieren komen in mei uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot midden juli.
Status − In heel Wallonië en daar niet zeldzaam in 
de provincies namur, Liège en Luxembourg).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Lopus decolor decolor
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten). de ondersoort L. decolor palliatus 
(Perris, 1857) komt voor in Andorra, Bulgarije, 
Frankrijk, italië en spanje.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na versle-
ping gevestigd in noord-Amerika en nieuw 
Zeeland (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Lopus decolor (macropteer, 
4,4-4,8 mm) leeft fytofaag op grassen Poaceae in 
zowel droge als natte biotopen, onder andere op 
bochtige smele Deschampsia flexuosa, gewoon 
struisgras Agrostis capillaris en moerasstruisgras 
A. canina. Larven en adulten zuigen vooral aan 
de zich ontwikkelende zaden. Ze overwintert als 
ei in grasstengels en heeft één generatie per jaar. 
de eieren komen uit in mei en volwassen dieren 
zijn waargenomen van midden juni tot midden 
augustus. 
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincie West-vlaanderen), het gewest Brussel 
en Wallonië (niet in de provincie hainaut).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Macrotylus (Alloeonycha) paykullii 
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
M. paykulli), stichel (1956-1958, als M. paykulli), 
Wagner (1952, 1961, als M. paykulli) en Wagner & 
Weber (1964, als M. paykulli). Foto: Wachmann et 
al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en centraal-
Azië) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Macrotylus paykullii 
(macropteer, 2,8-3,7 mm) leeft zoöfytofaag in 
xerotherme biotopen op kattendoorn Ononis 
repens spinosa en kruipend stalkruid O. repens 
repens. Ze overwintert als ei in de stengels van 
de waardplanten en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind mei 
tot in september.
Status − Algemeen in Vlaanderen in de provincies 
West- en oost-vlaanderen en in Wallonië in de 
provincies namur, Liège en Luxembourg. een 
waarneming in de provincie hainaut (Lethierry, 
1892) kon niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Macrotylus (Alloeonycha) solitarius
meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Macrotylus solitarius 
(macropteer, 5,0-5,6 mm) leeft langs bosranden en 
op open plekken in het bos op bosandoorn Stachys 
sylvatica, incidenteel op bergandoorn S. recta en 
moerasandoorn S. palustris. Ze overwintert als ei 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van midden juni tot begin juli, 
in de omringende landen tot in september.
Status − Zeer zeldzaam, één vondst in Vlaanderen 
in de provincie Limburg en vier vondsten in 
Wallonië in de provincie namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Megalocoleus molliculus
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië; na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Megalocoleus molliculus 
(macropteer, 3,8-5,1 mm) leeft fytofaag op 
duizendblad Achillea millefolium. Ze overwintert 
als ei in de bloeistengels van de waardplant en 
heeft één generatie per jaar. de eieren komen begin 
juni uit en volwassen dieren zijn waargenomen 
van begin juni tot eind augustus. 
Status − Zeldzaam in Vlaanderen, het gewest 
Brussel en in Wallonië in de provincies hainaut, 
namur en Liège. eén waarneming in de provincie 
Brabant wallon (schouteden, 1900) kon niet 
bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Megalocoleus tanaceti
(Fallén, 1807)

Synoniem − Megalocoleus pilosus (schrank, 
1801).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
M. pilosus), stichel (1956-1958, als M. pilosus), 
Wagner (1952, 1961, als M. pilosus) en Wagner & 
Weber (1964, als M. pilosus). Foto: Wachmann et 
al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus, centraal-Azië en siberië) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Megalocoleus tanaceti 
(macropteer, 4,1-5,0 mm) leeft fytofaag op 
boerenwormkruid Tanacetum vulgare. Ze zuigt 
aan de bloemknoppen, bloemen en onrijpe zaden 
van de waardplant. de eieren overwinteren in de 
oude bloeistengels en er is één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
juni tot eind september.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies met 
uitzondering van vlaams-Brabant.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: 
bibliografie).
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Monosynamma bohemanni
(Fallén, 1829)

Synoniem − Monosynamma nigritula (Zetterstedt, 
1838).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als M. 
bohemani), stichel (1956-1958), Wagner (1952, 
1961, als M. bohemani en M. nigritula) en Wagner 
& Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. (2004 
en 2012: adulten). de taxonomische status van M. 
bohemanni, M. maritimum en M. sabulicola dient 
nader onderzocht te worden.
Verspreiding − Holarctisch: Noord-Amerika, 
europa en Azië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Monosynamma bohemanni 
(macropteer, 3,1-3,7 mm) leeft fytofaag op wilg 
Salix sp., onder andere op kruipwilg S. repens. 
Literatuurgegevens over de waardplanten zijn 
onbetrouwbaar door verwarring met M. maritimum 
en M. sabulicola. Ze overwintert als ei aan de 
basis van de bladknoppen van de jonge twijgen en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot midden augustus.
Status − Onduidelijk door verwarring met M. 
maritimum en M. sabulicola.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: 
bibliografie); Baugnée (2005: verspreiding).
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Monosynamma maritimum 
(Wagner, 1947)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961, als M. maritima) en Wagner & Weber 
(1964). taxonomische status: zie opmerking onder 
M. bohemanni.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, langs de 
noordzeekust (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Monosynamma maritima 
(macropteer, 2,7-3,3 mm) leeft in de kustduinen 
op kruipwilg Salix repens. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind juni tot midden augustus.
Status − Alleen in Vlaanderen in de provincie 
West-vlaanderen in de kustduinen. Laatste waar-
neming in 1967.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Monosynamma sabulicola
(Wagner, 1947)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner (1952, 
1961) en Wagner & Weber (1964). taxonomische 
status: zie opmerking onder M. bohemanni. Foto’s: 
Wachmann et al. (2012: larve en adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Monosynamma sabulicola 
(macropteer, 3,3-4,0 mm) leeft langs rivieroevers 
op smalbladige wilgen, onder andere katwilg Salix 
viminalis, kraakwilg S. fragilis en schietwilg S. 
alba. Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn in juli waargenomen, in 
de omringende landen van midden juni tot midden 
augustus.
Status − Een zekere vondst in Wallonië in de 
provincie Luxembourg in 2004.
Literatuur − Baugnée (2005: verspreiding).
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Oncotylus (Oncotylus) punctipes
reuter, 1875

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in siberië (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Oncotylus punctipes 
(macropteer, 6,0-6,8 mm) leeft fytofaag op 
boerenwormkruid Tanacetum vulgare. Ze 
overwintert als ei in de oude stengels van de 
waardplant en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van begin 
juni tot in september. 
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie vlaams-Brabant), het gewest Brussel 
en Wallonië (niet in de provincie Brabant wallon 
en een onbevestigde waarneming in de provincie 
hainaut (Lethierry, 1892).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus
viridiflavus
(goeze, 1778)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in china (kerzhner & Josifov, 1999). de 
ondersoort O. viridiflavus longipes Wagner, 1954 
komt voor in het midden-oosten.
Habitat en ecologie − Oncotylus viridiflavus 
(macropteer, 6,3-7,5 mm) leeft fytofaag op 
knoopkruid Centaurea jacea. Ze overwintert als 
ei in de oude stengels van de waardplant en heeft 
één generatie per jaar. de eieren komen eind juni 
of begin juli uit en volwassen dieren zijn in juli 
en augustus waargenomen. de larven worden 
geparasiteerd door een euphorine sluipwesp.
Status − Een vindplaats in Vlaanderen in de 
provincie West-vlaaanderen (2009 en 2011) en 
één in Wallonië in de provincie namur (2004).
Literatuur − Baugnée (2005: verspreiding).
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Orthonotus rufifrons
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004: adulten, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Orthonotus rufifrons 
(macropteer ♂, 4,0-4,4 mm; brachypteer ♀, 3,0-
3,5 mm) leeft zoöfytofaag in vochtige bossen 
en houtwallen op grote brandnetel Urtica dioica 
van sap uit de bloemknoppen, de brandharen en 
de onrijpe vruchten. ook bladluizen Aphidoidea 
staan op het menu. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. de eieren komen eind 
mei of begin juni uit en volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot midden augustus. 
de mannetjes zijn altijd macropteer en de vrouwtjes 
brachypteer, waardoor het verbreidingsvermogen 
van de soort beperkt is.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincie vlaams-Brabant), het gewest Brussel en 
Wallonië (niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phoenicocoris modestus
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Stichel (1956-1958, als Sthena-
rus modestus), Wagner (1952, 1961, als S. 
(Phoenicocoris) modestus) en Wagner & Weber 
(1964, als S. (P.) modestus). Foto’s: Wachmann et 
al. (2004: adult, 2012: larve). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(siberië en mongolië) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phoenicocoris modestus 
(macropteer, 3,1-3,7 mm) leeft op grove den 
Pinus sylvestris, incidenteel op fijnspar Picea 
abies. Ze komt vooral in de boomkronen voor en 
voedt zich met sap uit de mannelijke bloemen. 
de eieren overwinteren en er is één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in juni 
en juli, in de omringende landen van eind mei tot 
begin september.
Status − Zeer zeldzaam, één vondst in Vlaanderen 
in de provincie Limburg (2007) en twee in Wallonië 
in de provincies namur (2001) en Luxembourg 
(1987).
Literatuur − Aukema (1990b: habitat en ecologie), 
Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Phoenicocoris obscurellus
(Fallén, 1829)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als Psallus obscurellus), stichel (1956-1958, 
als Psallus (Pityopsallus) obscurellus), Wagner 
(1952, als Psallus (Pityopsallus) obscurellus; 
1961, als Psallus (Stenopsallus) obscurellus) en 
Wagner & Weber (1964, als Psallus (Stenopsallus) 
obscurellus). Foto’s: Wachmann et al. (2012: 
adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(mongolië, siberië en het verre oosten) (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phoenicocoris obscurellus 
(macropteer, 2,4-3,5 mm) leeft op grove den 
Pinus sylvestris en bergden P. mugo, incidenteel 
op fijnspar Picea abies en jeneverbes Juniperus 
communis. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van eind mei tot eind augustus.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen in de provincies 
Antwerpen en Limburg en in Wallonië in de 
provincies Liège en Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Phylus (Phylus) coryli
(Linnaeus, 1758)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten en de kaukasus); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Phylus coryli (macropteer, 
4,4-5,3 mm) leeft zoöfytofaag op hazelaar 
Corylus avellana. naast sap van de waardplant 
uit knoppen, jong blad en de onrijpe vruchten 
leeft ze ook van kleine insecten, onder andere 
bladluizen Aphidoidea en bladvlooien Psylloidea. 
Ze overwintert als ei in het jonge hout en heeft 
één generatie per jaar. de eieren komen eind april 
of begin mei uit en volwassen dieren zijn waar-
genomen van halverwege mei tot eind augustus.
Status − Zeer algemeen in Vlaanderen (niet in 
de provincie Limburg), het gewest Brussel en 
Wallonië (niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Phylus (Phylus) melanocephalus
(Linnaeus, 1767)

Synoniem − Phylus palliceps Fieber, 1861.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
P. melanocephalus en P. pallipes), stichel (1956-
1958, als P. melanocephalus en P. palliceps), 
Wagner (1952 en 1961, als P. melanocephalus en 
P. palliceps) en Wagner & Weber (1964, als P. 
melanocephalus en P. palliceps). Foto: Wachmann 
et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Phylus melanocephalus 
(macropteer, 4,4-6,1 mm) leeft zoöfytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Q. petraea. 
het voedsel bestaat naast sap uit het jonge blad 
en de bloeiwijzen uit bladluizen Aphidoidea en 
andere kleine insecten. Ze overwintert als ei in 
de jonge twijgen van de waardplant en heeft één 
generatie per jaar. de eieren komen vanaf eind 
april uit en volwassen dieren zijn waargenomen 
van midden mei tot eind juli.
Status − Algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Plagiognathus (Plagiognathus)
arbustorum arbustorum
(Fabricius, 1794)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in mongolië en siberië; na versleping gevestigd in 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). de 
ondersoort P. arbustorum oshensis v.g. Putshkov, 
1976 komt in kirgizië voor.
Habitat en ecologie − Plagiognathus arbustorum 
(macropteer, 3,7-4,6 mm) leeft zoöfytofaag in 
kruidenrijke, min of meer droge ruigtes op allerlei 
kruiden, maar vooral op grote brandnetel Urtica 
dioica. het voedsel bestaat naast honigdauw 
en sap uit bloemknoppen, bloemen en onrijpe 
vruchten uit bladluizen Aphidoidea en andere 
kleine insecten. Ze overwintert doorgaans als ei en 
heeft één generatie per jaar. incidenteel zou zich 
een tweede generatie kunnen ontwikkelen, met 
overwintering van een deel van de adulten. de 
eieren komen in mei uit en volwassen dieren van 
de nieuwe generatie zijn waargenomen van eind 
juni tot in oktober. de larven worden geparasiteerd 
door een braconide sluipwesp. 
Status − Zeer algemeen, in alle provincies. 
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Plagiognathus (Plagiognathus) 
chrysanthemi
(Wolff, 1804)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië; na 
versleping gevestigd in noord-Amerika (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Plagiognathus chrysan-
themi (macropteer, 3,2-4,1 mm) leeft overwegend 
fytofaag in kruidenrijke, min of meer droge 
ruigtes met onder andere duizendblad Achillea 
millefolium, hopklaver Medicago lupulina, jacobs-
kruiskruid Jacobaea vulgaris en reukloze kamille 
Tripleurospermum maritimum. Ze komt ook op 
grote brandnetel Urtica dioica voor, maar minder 
vaak dan P. arbustorum. de eieren overwinteren 
in de oude stengels van de waardplanten en er is 
één generatie per jaar. de eieren komen in mei 
uit en volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin juni tot in september. gezien de vondsten 
in december en maart kan zich soms een tweede 
generatie ontwikkelen, die als adult overwintert.
Status − Zeer algemeen, in alle provincies.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Plagiognathus (Plagiognathus) 
fulvipennis
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Stichel (1956-1958), Wagner 
(1952, 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten, de kaukasus en centraal-Azië) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Plagiognathus fulvipennis 
(macropteer, 3,5-4,7 mm) leeft op ruwbladigen 
Boraginaceae, met name op slangenkruid Echium 
vulgare. in nederland ook op akkers en aan 
akkerranden op phacelia Phacelia tanacetifolia, 
dat als nectarplant voor bijen wordt verbouwd. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van midden 
juli tot in augustus, in de omringende landen van 
eind mei tot begin augustus.
Status − Drie vondsten in de provincie Oost-
vlaanderen en een onbevestigde waarneming in 
de provincie Antwerpen (schouteden, 1900). niet 
meer waargenomen sinds 1942.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).
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Plagiognathus (Plagiognathus) vitellinus
(scholtz, 1847)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als Psallus 
(Parapsallus) vitellinus; 1961, als Plagiognathus 
(Parapsallus) vitellinus) en Wagner & Weber 
(1964, als Psallus (Parapsallus) vitellinus). Foto: 
Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
tot in korea en Japan; na versleping gevestigd in 
noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Plagiognathus vitellinus 
(macropteer, 2,8-3,3 mm) leeft zoöfytofaag op 
spar Picea sp. en lork Larix sp., incidenteel ook op 
grove den Pinus sylvestris. Ze overwintert als ei en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van begin juni tot in juli.
Status − Twee vondsten in Vlaanderen in de 
provincies Antwerpen en vlaams-Brabant en niet 
zeldzaam in Wallonië in de provincies namur en 
Luxembourg.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding, 
als Parapsallus vitellinus); Baugnée (2005: ver-
spreiding, als Parapsallus vitellinus).
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Plesiodema pinetella
(Zetterstedt, 1828)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, als P. 
pinetellum), stichel (1956-1958, als P. pinetellum), 
Wagner (1952, 1961, als P. pinetellum) en 
Wagner & Weber (1964, als P. pinetellum). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië tot in het verre oosten (kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Plesiodema pinetella 
(macropteer, 2,6-3,5 mm) leeft zoöfytofaag op den, 
met name op grove den Pinus sylvestris en zwarte 
den P. nigra, maar in de omringende landen ook 
op bergden P. mugo, en incidenteel op lork Larix 
sp. en spar Picea sp. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren en vooral 
de mannetjes leven kort en zijn waargenomen van 
eind mei tot begin juli.
Status – Zeldzaam, waargenomen sinds 1986, 
in vlaanderen in de provincie Antwerpen en in 
Wallonië in de provincies namur en Liège. een 
waarneming in het gewest Brussel (Lethierry & 
Pierret, 1879) kon niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Psallus (Apocremnus) betuleti
(Fallén, 1826)

Identificatie − Rieger & Rabitsch (2006). Foto‘s: 
rieger & rabitsch (2006: adulten), Wachmann 
et al. (2012: adult). in publicaties van voor 2007 
verward met P. montanus.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(kerzhner & Josifov 1999, Aukema 2008). 
door verwarring met P. montanus zijn de 
verspreidingsgegevens onbetrouwbaar.
Habitat en ecologie − Psallus betuleti 
(macropteer, 5,2-5,7 mm) leeft zoöfytofaag op 
ruwe berk Betula pendula en zachte berk B. 
pubescens. naast plantensap bestaat het voedsel uit 
bladluizen Aphidoidea en andere kleine insecten. 
Ze overwintert als ei in de jonge twijgen van de 
waardplant en heeft één generatie per jaar. de 
eieren komen eind april of in mei uit en volwassen 
dieren zijn waargenomen van halverwege mei tot 
eind juli.
Status − Vermoedelijk niet zeldzaam, maar 
verward met P. montanus. Bevestigde vondsten 
in vlaanderen (provincies Antwerpen en vlaams-
Brabant) en Wallonië (provincies hainaut, namur, 
Liège en Luxembourg).
Literatuur − Aukema et al. (2007: verspreiding).
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Psallus (Apocremnus) montanus
Josifov, 1973

Identificatie − Rieger & Rabitsch (2006). Foto’s: 
rieger & rabitsch (2006: adulten), Wachmann 
et al. (2012: adult). in publicaties van voor 2007 
verward met P. betuleti.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa; na versle-
ping gevestigd in noord Amerika (Aukema 2008). 
mogelijk ook in Azië, maar verward met P. 
betuleti.
Habitat en ecologie − Psallus montanus 
(macropteer, 5,2-5,7 mm) leeft zoöfytofaag op 
ruwe berk Betula pendula en zachte berk B. 
pubescens. naast plantensap bestaat het voedsel uit 
bladluizen Aphidoidea en andere kleine insecten. 
Ze overwintert als ei in de jonge twijgen van de 
waardplant en heeft één generatie per jaar. de 
eieren komen eind april of in mei uit en volwassen 
dieren zijn waargenomen van begin mei tot eind 
juli.
Status − Vermoedelijk niet zeldzaam, maar 
verward met P. betuleti. Bevestigde vondsten in 
vlaanderen in de provincies West-vlaanderen, 
oost-vlaanderen, Antwerpen en Limburg en in 
Wallonië in de provincies hainaut en Liège.
Literatuur − Aukema et al. (2007: verspreiding).
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Psallus (Hylopsallus) assimilis
stichel, 1956

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1961), Wagner & 
Weber (1964), Aukema (1981, 1986) en reichling 
(1984). Foto: Aukema & hermes (2009: adult).
Alleen de mannetjes zijn met zekerheid te 
onderscheiden van P. variabilis.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa  (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus assimilis (macropteer, 
3,4-4,0 mm) leeft zoöfytofaag op vruchtdragende 
spaanse aak Acer campestre. Ze overwintert 
als ei in de jonge twijgen van de waardplant en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
halverwege juni waargenomen, in de omringende 
landen van begin mei tot eind juli.
Status − Twee vondsten in Wallonië in 1981 in 
de provincies namur en Luxembourg in hetzelfde 
uurhok.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Psallus (Hylopsallus) perrisi
(mulsant & rey, 1852)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961), 
Wagner & Weber (1964), Aukema (1981) en 
reichling (1984). Foto: Wachmann et al. (2012: 
adult).
Alleen de mannetjes zijn met zekerheid te 
onderscheiden van P. wagneri. 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus perrisi (macropteer, 
3,0-4,1 mm) leeft zoöfytofaag op zomereik Quercus 
robur en wintereik Q. petraea. Waarnemingen op 
andere planten hebben betrekking op verdwaalde 
exemplaren, die zijn komen aanvliegen of door 
wind of regen van de waardplant zijn geraakt. het 
dierlijk voedsel bestaat onder andere uit rupsjes 
van bladrollers tortricidae. Ze overwintert als ei 
in spleetjes in de schors van eenjarige twijgen en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van halverwege mei tot in augustus.
Status − Algemeen, geen zekere waarnemingen in 
de provincie vlaams-Brabant, het gewest Brussel 
en de provincie hainaut.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani
reichling, 1984

Identificatie − Reichling (1984) en Aukema 
(1986). Foto’s: reichling (1984: adulten).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus pseudoplatani 
(macropteer, 3,5-4,2 mm) leeft zoöfytofaag op 
vruchtdragende gewone esdoorn Acer pseudo-
platanus. Als prooien komen vooral bladluizen 
Aphidoidea, onder andere Drepanosiphum 
platanoidis (schrank, 1801), in aanmerking. 
Ze overwintert als ei in de bast van de eenjarige 
twijgen en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen in juni, in de omringende 
landen van midden mei tot eind juli.
Status − Drie vondsten in 2004, één in Vlaanderen 
(provincie vlaams-Brabant) en twee in Wallonië 
in de provincies namur en Luxembourg.
Literatuur − Baugnée (2005: verspreiding).
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Psallus (Hylopsallus) variabilis
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961), 
Wagner & Weber (1964), Aukema (1981) en 
reichling (1984). 
Alleen de mannetjes zijn met zekerheid te 
onderscheiden van P. assimilis.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(de kaukasus); na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus variabilis 
(macropteer, 3,3-4,4 mm) leeft zoöfytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Q. petraea. 
Ze overwintert als ei in de bast van de eenjarige 
twijgen en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van eind mei tot in juli.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincie 
Limburg en in Wallonië in de provincies namur, 
Liège en Luxembourg. daarnaast onbevestigde 
waarnemingen in de provincie Antwerpen en het 
gewest Brussel (Lethierry & Pierret, 1879).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Psallus (Hylopsallus) wagneri
ossiannilsson, 1953

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1961), Wagner 
& Weber (1964), Aukema (1981) en reichling 
(1984). Alleen de mannetjes zijn met zekerheid te 
onderscheiden van P. perrisi. 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa  en Azië (de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus wagneri 
(macropteer, 3,1-3,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Q. petraea. 
Ze overwintert als ei in de bast van de eenjarige 
twijgen en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen in juni en juli, in de 
omringende landen van begin mei tot in augustus.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen in de provincies 
West-vlaanderen en Limburg en in Wallonië in de 
provincies Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Psallus (Mesopsallus) ambiguus 
(Fallén, 1807)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als P. (Apocremnus) 
ambiguus), Wagner (1952, 1961, als P. (A.) 
ambiguus) en Wagner & Weber (1964, als P. (A.) 
ambiguus). Foto’s: Wachmann et al. (2004 en 
2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus ambiguus 
(macropteer, 3,6-5,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
loofbomen, hoofzakelijk op els Alnus sp., maar 
ook op houtige rosaceae (appel Malus sp., 
lijsterbes Sorbus aucuparia, meidoorn Crataegus 
sp., peer Pyrus sp. en sleedoorn Prunus spinosa), 
berk Betula sp., breedbladige wilgen Salix sp. en 
eik Quercus sp. het dierlijk voedsel bestaat onder 
andere uit bladluizen Aphidoidea en eieren van 
allerlei insecten. Ze overwintert als ei in de jonge 
twijgen van de waardplanten en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen 
van midden mei tot halverwege augustus. de 
larven worden geparasiteerd door een braconide 
sluipwesp.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincie West-vlaanderen), het gewest Brussel 
en Wallonië (niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Wheeler (2000b: prooi); Bosmans & 
Aukema (2001: bibliografie).
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Psallus (Phylidea) quercus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958, als P. (Hylopsallus) quercus), 
Wagner (1952, 1961, als P. (H.) quercus) en 
Wagner & Weber (1964, als P. (H.) quercus) en 
Aukema (1981, als Asthenarius quercus). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus quercus 
(macropteer, 3,5-4,7 mm) leeft zoöfytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Q. petraea. 
Waarnemingen op ander planten, bijvoorbeeld es 
Fraxinus sp., hebben betrekking op verdwaalde 
exemplaren. Ze overwintert als ei en heeft 
één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen van halverwege mei tot eind juli.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincies West-vlaanderen en vlaams-Brabant), 
één vondst in het gewest Brussel en niet zeldzaam 
in Wallonië (niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).
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Psallus (Pityopsallus) luridus
reuter, 1878

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(oost- siberië tot in china en korea) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus luridus (macropteer, 
3,5-4,0 mm) leeft zoöfytofaag op lork Larix sp., 
vooral op jonge bomen. incidenteel mogelijk ook 
op spar Picea sp. Ze overwintert als ei in de jonge 
twijgen van de waardplant en heeft één generatie 
per jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in 
mei en juni, in de omringende landen van eind mei 
tot begin augustus.
Status − Zeer zeldzaam, één vondst in Vlaanderen 
in de provincie Antwerpen en één in Wallonië in 
de provincie namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).
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Psallus (Psallus) albicinctus
(kirschbaum, 1856)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus albicinctus 
(macropteer, 2,5-3,2 mm) leeft zoöfytofaag 
op zomereik Quercus robur en wintereik Q. 
petraea. Adulten worden vaak gevonden in de 
bloemtrossen van gewone vogelkers Prunus 
padus. Ze overwintert als ei in de jonge twijgen 
van de waardplant en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
halverwege mei tot eind juni, in de omringende 
landen van eind april tot midden juli.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
Antwerpen en Limburg en in Wallonië in de 
provincies hainaut en Liège. een waarneming in 
het gewest Brussel (Lethierry & Pierret, 1879) kon 
niet bevestigd worden.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) confusus
rieger, 1981

Synoniem − Psallus diminutus (non kirschbaum, 
1856): auct.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als P. 
diminutus), stichel (1956-1958, als P. diminutus), 
Wagner (1952, 1961, als P. diminutus), Wagner & 
Weber (1964, als P. diminutus) en rieger (1981). 
Foto: Wachmann et al. (2004: adult). Alleen de 
mannetjes zijn met zekerheid van P. mollis te 
onderscheiden.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa (Kerzhner 
& Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus confusus 
(macropteer, 3,2-3,9 mm) leeft zoöfytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Q. petraea. 
Ze overwintert als ei en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van eind 
mei tot begin juli, in de omringende landen van 
eind mei tot begin augustus.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
West-vlaanderen, vlaams-Brabant en Limburg en 
één vondst in het gewest Brussel.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) falleni
reuter, 1883

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2012: larve en adult).
Verspreiding − Holarctisch: Noord-Amerika, 
europa en Azië (de kaukasus, rusland en china) 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus falleni (macropteer, 
3,6-4,1 mm) leeft zoöfytofaag op ruwe berk 
Betula pendula en zachte berk B. pubescens. Ze 
overwintert als ei in de twijgen van de waardplant 
en heeft één generatie per jaar. volwassen 
dieren zijn waargenomen van midden mei tot in 
september.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
West-vlaanderen, oost-vlaanderen en Antwerpen 
en in Wallonië in de provincie Luxembourg. niet 
verifieerbare meldingen uit de literatuur in het 
gewest Brussel (schouteden, 1900) en de provincie 
Liège (vreurick, 1931).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) flavellus
stichel, 1933

Synoniem – Psallus minor saunders, 1892.
Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als P. 
minor; 1961) en Wagner & Weber (1964). Foto: 
Wachmann et al. (2012: adult).
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Noord-
Afrika; na versleping gevestigd in noord-Amerika 
(kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus flavellus 
(macropteer, 3,4-4,0 mm) leeft zoöfytofaag op 
vruchtdragende es Fraxinus excelsior. het voedsel 
bestaat onder andere uit bladvlooien Psylloidea. Ze 
overwintert als ei in de twijgen van de waardplant 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van eind mei tot in augustus.
Status − Algemeen in Vlaanderen (niet in de 
provincie West-vlaanderen), het gewest Brussel 
en Wallonië (niet in de provincie Brabant wallon).
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) haematodes
(gmelin, 1790)

Synoniemen − Psallus roseus (Fabricius, 1777); 
Psallus alni (Fabricius, 1794).
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als P. 
roseus), stichel (1956-1958, als P. roseus), Wagner 
(1952, als P. roseus; 1961, als P. alni) en Wagner & 
Weber (1964, als P. alni). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azie 
(centraal Azië en rusland); na versleping 
gevestigd in noord-Amerika (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Psallus haematodes 
(macropteer, 3,0-3,8 mm) leeft zoöfytofaag op 
breedbladige wilgen Salix sp., onder andere 
boswilg S. caprea, geoorde wilg S. aurita en 
grauwe wilg S. cinerea; incidenteel ook op de 
smalbladige katwilg S. viminalis en op kruipwilg 
S. repens. Ze overwintert als ei in de jonge twijgen 
en heeft één generatie per jaar. volwassen dieren 
zijn waargenomen van halverwege mei tot eind 
september.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in 
vlaams-Brabant en Limburg), het gewest Brussel 
en Wallonië (niet in Brabant wallon en namur).
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) lepidus
Fieber, 1858

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(de kaukasus); na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus lepidus (macropteer, 
3,8-4,3 mm) leeft zoöfytofaag op es Fraxinus 
excelsior. Ze overwintert als ei in de jonge twijgen 
van de waardplant en heeft één generatie per jaar. 
incidenteel zou zich een tweede generatie kunnen 
ontwikkelen. volwassen dieren zijn waargenomen 
van eind mei tot eind augustus. de larven worden 
geparasiteerd door een braconide sluipwesp.
Status − Zeldzaam, in Vlaanderen in de provincies 
oost-vlaanderen en Antwerpen, in het gewest 
Brussel en in Wallonië in de provincies namur en 
Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) mollis
(mulsant & rey, 1852)

Synoniemen − Psallus diminutus kirschbaum, 
1856; Psallus masseei Woodroffe, 1957.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als P. 
masseei), stichel (1956-1958), Wagner (1967, als 
P. masseei), Wagner & Weber (1964) en rieger 
(1981). Foto: Wachmann et al. (2012: adult).
Alleen de mannetjes zijn met zekerheid van P. 
confusus te onderscheiden.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Psallus mollis (macropteer, 
3,5-3,9 mm) leeft zoöfytofaag op zomereik Quer-
cus robur en wintereik Q. petraea. Ze overwintert 
als ei in de jonge twijgen van de waardplant en 
heeft één generatie per jaar. volwassen dieren zijn 
waargenomen in juni, in de omringende landen 
van midden mei tot eind juli.
Status − Zeer zeldzaam, drie vondsten in Wallonië: 
twee in de provincie namur en één in de provincie 
Luxembourg.
Literatuur – Aukema (1989a: ecologie, habitat 
en verspreiding); Bosmans & Aukema (2001: 
bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) salicis
(kirschbaum, 1856)

Synoniemen − Psallus alnicola douglas & scott, 
1871; Psallus scholtzi Fieber, 1861.
Identificatie − Southwood & Leston (1959, als 
P. alnicola), stichel (1956-1958, als P. alnicola, 
P. salicis en P. scholtzi), Wagner (1952, 1961, als 
P. alnicola, P. salicis en P. scholtzi) en Wagner 
& Weber (1964, als P. alnicola, P. salicis en P. 
scholtzi). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië (het 
midden-oosten en rusland) (kerzhner & Josifov, 
1999). 
Habitat en ecologie − Psallus salicis (macropteer, 
3,1-4,3 mm) leeft zoöfytofaag op witte els Alnus 
incana en zwarte els A. glutinosa. Ze overwintert 
als ei in de jonge twijgen en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen in juli en 
augustus, in de omringende landen van begin juni 
tot midden september.
Status − Zeldzaam, twee vondsten in Vlaanderen 
in de provincies oost-vlaanderen en Antwerpen, 
één in het gewest Brussel en verspreid in Wallonië 
in de provincies Brabant wallon, Liège en namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Psallus (Psallus) varians varians
(herrich-schaeffer, 1841)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(het midden-oosten en de kaukasus) (kerzhner 
& Josifov, 1999). de ondersoorten P. varians 
cornutus Wagner, 1943 en P. varians tunetanus 
Wagner, 1962 komen voor in het middellandse 
zeegebied en noord-Afrika.
Habitat en ecologie − Psallus varians 
(macropteer, 3,8-4,6 mm) leeft zoöfytofaag op 
zomereik Quercus robur en wintereik Q. petraea.  
Adulten vliegen frequent en worden vaak op 
andere planten waargenomen. Ze overwintert als 
ei in de jonge twijgen en heeft één generatie per 
jaar. volwassen dieren zijn waargenomen van 
begin mei tot halverwege augustus.
Status – Algemeen, maar nog niet waargenomen 
in Wallonië in de provincies Brabant wallon en 
namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Salicarus (Salicarus) roseri 
(herrich-schaeffer, 1838)

Identificatie − Southwood & Leston (1959, 
als Sthenarus roseri), stichel (1956-1958, als 
Sthenarus roseri), Wagner (1952, 1961, als 
Sthenarus (Phoenicocoris) roseri) en Wagner & 
Weber (1964, als Sthenarus (Ph.) roseri). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië tot 
in het verre oosten (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Salicarus roseri (macropteer, 
3,6-4,3 mm) leeft zoöfytofaag op wilg Salix sp., 
zowel op smalbladige soorten, onder andere 
bittere wilg S. purpurea en schietwilg S. alba, als 
op breedbladige soorten, onder andere boswilg 
S. caprea en grauwe wilg S. cinerea. Larven en 
adulten zuigen aan de rijpende vruchten van de 
waardplant en het dierlijk voedsel bestaat vooral 
uit bladluizen Aphidoidea. Ze overwintert als ei in 
de jonge twijgen en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen in juni en 
juli, in de omringende landen van eind mei tot in 
september.
Status − Niet zeldzaam in Vlaanderen (niet in 
vlaams-Brabant en Limburg) en Wallonië (niet 
in hainaut). recent in slechts drie uurhokken 
waargenomen.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Sthenarus rotermundi
(scholtz, 1847)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto: Wachmann et al. 
(2004: adult). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa en Azië 
(de kaukasus); na versleping gevestigd in noord-
Amerika (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Sthenarus rotermundi 
(macropteer, 3,4-4,2 mm) leeft zoöfytofaag op 
witte abeel Populus alba en grauwe abeel P. 
x canescens, een bastaard van witte abeel en 
ratelpopulier P. tremula. Ze overwintert als ei in 
de jonge twijgen en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen van eind mei 
tot in augustus.
Status − Zeldzaam in Vlaanderen (niet in de 
provincie Limburg), drie vondsten in het gewest 
Brussel en één in Wallonië in de provincie namur.
Literatuur − Aukema et al. (2002: verspreiding); 
Bosmans & Aukema (2001: bibliografie).

voor 1980 vanaf 1980
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Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus
(meyer-dür, 1843)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, 1961) en 
Wagner & Weber (1964). Foto’s: Wachmann et al. 
(2004 en 2012: adulten). 
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten en de 
kaukasus) (kerzhner & Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Tinicephalus hortulanus 
(macropteer, 3,5-4,2 mm) leeft in xerotherme 
kalkgraslanden op geel zonneroosje Helianthemum 
nummularium. Ze overwintert als ei en heeft één 
generatie per jaar. de eieren komen uit in mei of 
begin juni en volwassen dieren zijn waargenomen 
van midden juni tot in augustus. 
Status − Zeldzaam in Wallonië in de provincies 
namur, Liège en Luxembourg.
Literatuur − Bosmans & Aukema (2001: biblio-
grafie).

voor 1980 vanaf 1980
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Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes
(Fieber, 1861)

Synoniem − Tuponia unicolor (scott, 1872).
Identificatie − Wagner (1952, als T. hippophaes 
en T. unicolor; 1961), Wagner & Weber (1964, 
als T. (C.) hippophaes en T. (C.) unicolor). Foto: 
Wachmann et al. (2004: adult). 
een zeer variabele soort, indertijd opgesplitst 
in veel soorten en ondersoorten, die echter geen 
taxonomische waarde hebben (carapezza, 1997; 
kerzhner & Josifov, 1999). de sleutels in stichel 
(1956-1958) en Wagner (1975) zijn daardoor 
slecht bruikbaar.
Verspreiding − Palaearctisch: Europa, Noord-
Afrika en Azië (het midden-oosten) (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Tuponia hippophaes 
(macropteer, 2,5-3,2 mm) leeft op Franse 
tamarisk Tamarix gallica, elders in bergstreken 
op Myricaria germanica. Ze overwintert als ei en 
heeft twee generaties per jaar, één in bergstreken. 
volwassen dieren van de tweede generatie zijn 
waargenomen in september en oktober. er zijn 
nog geen waarnemingen van dieren van de eerste 
generatie.
Status − Twee vindplaatsen langs de kust in 
vlaanderen in de provincie West-vlaanderen 
(2003, 2007) en één vindplaats in Wallonië in de 
provincie hainaut (2004).
Literatuur − Baugnée & Chérot (2004: versprei-
ding); Baugnée (2005: verspreiding).

voor 1980 vanaf 1980
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Tytthus pygmaeus
(Zetterstedt, 1838)

Identificatie − Southwood & Leston (1959), 
stichel (1956-1958), Wagner (1952, als 
Cyrtorrhinus pygmaeus, 1961, 1967) en Wagner 
& Weber (1964). Foto: Wachmann et al. (2004: 
adult).
Verspreiding – holarctisch: noord- en midden-
europa, siberië en noord-Amerika (kerzhner & 
Josifov, 1999). 
Habitat en ecologie − Tytthus pygmaeus (2,4-
3,2 mm) leeft zoöfaag van eieren en larven van 
spoorcicaden delphacidae. Ze komt voor in 
vochtige biotopen op venige bodem tussen grassen 
Poaceae, russen Juncus sp. en zeggen Carex sp., 
maar ook in drogere weiden tussen grassen en in 
kustduinen tussen helm Ammophila arenaria. Ze 
overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. 
volwassen dieren zijn waargenomen in augustus, 
in de omringende landen van midden juni tot 
halverwege september.
Status − Zeer zeldzaam, één vondst in 1973 
langs de kust in vlaanderen in de provincie West-
vlaanderen.
Literatuur – Wheeler (2000b: prooi).

voor 1980 vanaf 1980
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Heteroptera
namen van synoniemen, oude combinaties en 
vroegere spelling zijn cursief gedrukt.

abrotani, Plagiognathus ............................ 213
adspersus, Lygus ......................................... 86
adenocarpi, Melanotrichus ....................... 174
adenocarpi adenocarpi, orthotylus ........... 174
adenocarpi maroccanus, orthotylus .......... 174
adenocarpi purgantis, orthotylus .............. 174
aequale, camptozygum ............................... 66
affinis, Calocoris ......................................... 63
albicinctus, Psallus .................................... 247
albidus, Amblytylus .................................. 192
albipennis, europiella ............................... 210
albipennis, Plagiognathus......................... 212
albolineatus, cremnocephalus .......... 181, 188
alni, Psallus............................................... 251
alnicola, Psallus ........................................ 254
alpestris, calocoris ...................................... 64
alpina, europiella ...................................... 211
alpinus, Plagiognathus ............................. 211
alpinus, Psallus ......................................... 211
ambiguus, Psallus ...................................... 244
ambulans, mecomma ................................ 164
angulatus, Blepharidopterus .............. 141, 150
annulatus, dicyphus .................................... 24
annulicorne, campylomma ....................... 198
annulicornis, Adelphocoris ......................... 52
annulicornis, Campylomma ...................... 198
annulipes, deraeocoris ................................ 41
antennatus, teratocoris .............................. 136
apterus apterus, halticus ........................... 143
apterus koreanus, halticus ........................ 143
arbustorum arbustorum, Plagiognathus .... 232
arbustorum oshensis, Plagiognathus ......... 232
arenicola, Plagiognathus .......................... 210
artemisiae, europiella ............................... 212
assimilis Psallus ................................ 239, 242
ater, capsus ................................................. 70
basalis, orthops ............................. 98, 99, 100
betuleti, Psallus ................................. 237, 238
biclavatus, Calocoris .................................. 73
biclavatus biclavatus, closterotomus .......... 73
biclavatus dalmatinus, closterotomus ........ 73
binotatus, stenotus .................................... 121
bohemanni, monosynamma ...... 222, 223, 224
brevicornis, Aetorrhinus ........................... 150
brevicornis, Blepharidopterus .................. 150
Bryocorinae ................................... 8, 9, 17, 20

Register van wetenschappelijke namen

caelestialium, trigonotylus ............... 137, 140
coelestialium, Trigonotylus ....................... 137
calcarata, stenodema ......... 131, 132, 133, 134
calcaratum, Stenodema ............................. 131
campestris, Lygus ........................................ 99
campestris, orthops ................... 7, 98, 99, 100
capsodes cingulatus .................................... 82
caricis, cyrtorhinus ................................... 154
caricis, Cyrtorrhinus ................................. 154
carinata, Acetropis ..................................... 123
cervinus, Lygus .......................................... 112
cervinus, Orthops ...................................... 112
cervinus, Pinalitus ..................................... 112
chlorizans, malacocoris .................... 142, 163
chrysanthemi, Plagiognathus .................... 233
chrysanthemi, Plagiognathus .................... 233
cingulatus, Capsodes .................................. 82
cinnamopterus, Pilophorus ................ 181, 184
clavatus, Pilophorus .................................. 185
coccinea, Pseudoloxops ............................ 178
coccineus, Pseudoloxops ........................... 178
collinus, Plagiognathus............................. 210
concolor, Melanotrichus ........................... 175
concolor, orthotylus .................................. 175
confusus, Pilophorus ................................. 186
confusus, Psallus ......................... 10, 248, 253
constrictus constrictus, dicyphus ................ 26
constrictus eduardi, dicyphus ..................... 26
contaminatus, Lygocoris ............................. 95
contaminatus, Lygus .................................... 95
contaminatus, neolygus .............................. 95
cordiger, deraeocoris .................................. 42
coriaceus, orthocephalus .......................... 146
coryli, Phylus ............................................ 230
crassicornis, criocoris ............................... 208
cruciatus, Globiceps ................................. 158
decolor decolor, Lopus .............................. 217
decolor palliatus, Lopus ............................ 217
decolor, europiella .................................... 213
deraeocorinae ............................... 8, 9, 17, 36
diaphanus, Blepharidopterus ..................... 151
diaphanus, Orthotylus ............................... 151
dimidiatus, Phytocoris............................... 105
diminutus, Psallus ............................. 248, 253
dolabrata, Leptopterna .............................. 125
dolabrata, Leptoterna ............................... 125
dolobrata, Leptopterna ............................. 125
elongata, notostira ...................... 50, 128, 129
elymi, Trigonotylus .................................... 138
epilobii, dicyphus ....................................... 27
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ericetorum, Melanotrichus ........................ 165
ericetorum, orthotylus .............................. 165
errans, dicyphus ......................................... 28
erratica, notostira ...................................... 129
evanescens, chlamydatus ......................... 203
falleni, Psallus ........................................... 249
ferrarii, Orthocephalus ............................. 147
ferrugata, Leptopterna ............................... 126
ferrugata, Leptoterna ................................ 126
filicis, Monalocoris ............................... 20, 22
flavellus, Psallus ........................................ 250
flaveolus, Eurycolpus ................................ 214
flavilinea, Deraeocoris .................... 14, 36, 43
flavinervis, Orthotylus ............................... 168
flavomaculatus, Globiceps ................ 141, 157
flavomarginatus, Capsodes.......................... 67
flavoquadrimaculatus, Dryophilocoris ...... 155
flavosparsus, Melanotrichus ..................... 166
flavosparsus, Orthotylus ............................ 166
frisicus, Conostethus ................................. 205
fulvicollis, globiceps ................................ 158
fulvipennis, Plagiognathus ........................ 234
fulvomaculatus, Calocoris .......................... 74
fulvomaculatus, closterotomus ................... 74
fuscescens, orthotylus .............................. 177
gemellatus, Exolygus ................................... 86
gemellatus, Lygus ....................................... 86
genistae, heterocordylus ........................... 159
germanicus, Alloeotomus ............................ 38
gimmerthali, Acetropis .............................. 124
gimmerthalii gimmerthalii, Acetropis ....... 124
gimmerthalii parva, Acetropis ................... 124
globulifer, dicyphus .................................... 25
gothicus gothicus, capsodes ....................... 68
gothicus graeseri, capsodes ........................ 68
gothicus, Alloeotomus................................. 39
gracilis, myrmecoris ................................. 128
griseus, conostethus ................................. 205
gustavi, dichrooscytus ................................ 76
gyllenhalii, charagochilus .......................... 72
gyllenhali, Charagochilus ........................... 72
haematodes, Psallus .................................. 251
hippophaes, tuponia ............................. 6, 259
histrionicus, Cyllecoris ............................. 153
histrionius, cyllecoris ........................... 7, 153
holosericeus, Polymerus ........................... 118
holsata, stenodema ................................... 133
holsatum, Stenodema ................................ 133
hortulanus, tinicephalus ........................... 258
hyalinipennis, dicyphus .............................. 29
infusum, megacoelum ................................. 91
insignis, Phytocoris ................................... 104
intermedius, dichrooscytus ......................... 77

intricatus, Phytocoris ................................. 106
intrusus, isometopus ............................. 18, 19
irrorata, Reuteria .................................. 18, 19
isometopinae ..................................... 9, 17, 18
kalmi, Lygus .............................................. 100
kalmii, orthops ............................. 98, 99, 100
laevigata, stenodema ................................ 134
laevigatum, Stenodema ............................. 134
lepidus, Psallus .......................................... 252
leucocephalus, strongylocoris .................. 149
limbatus, Apolygus ..................................... 57
limbatus, Lygus ........................................... 57
linearis, Megaloceraea ............................. 127
lineolatus, Adelphocoris ........................ 49, 51
litoralis, Plagiognathus............................. 213
longipennis, Phytocoris ............................. 107
lucorum, Apolygus ...................................... 58
lucorum, Lygocoris ..................................... 58
lucorum, Lygus ............................................ 58
luridus, Psallus .......................................... 246
luridus, strongylocoris .............................. 148
luteicollis, halticus ................................... 144
lutescens, deraeocoris ................................. 48
maerkelii, Pithanus .................................... 130
magnicornis, Atractotomus ....................... 195
major, halticus ...................................... 6, 145
mali, Atractotomus ............................ 181, 196
marginalis, orthotylus ........................... 7, 169
maritimum, monosynamma .............. 222, 223
maritimus, Exolygus .................................... 87
maritimus, Lygus................................... 49, 87
marqueti, reuteria ..................................... 179
masseei, Psallus ........................................ 253
melanocephalus, Phylus .................... 182, 231
melanotoma, macrolophus .......................... 33
merioptera, Heteroptoma .......................... 162
m-flavum, Hadrodemus ............................... 81
minor, Lygocoris ......................................... 85
minor, Psallus ............................................ 250
miridae ............. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 
 36, 49, 141, 180
mirinae .............................................. 9, 17, 49
modestus, Phoenicocoris ........................... 228
modestus, Sthenarus .................................. 228
molliculus, megalocoleus ......................... 220
mollis, Psallus ............................. 10, 248, 253
moncreaffi, Melanotrichus ........................ 167
moncreaffi, Orthotylus .............................. 167
montanus, Psallus .......................... 6, 237, 238
mutabilis, Orthocephalus .......................... 146
nassatus, orthotylus .................................. 170
nasutus, Amblytylus .................................. 193
nigripes, criocoris ..................................... 209
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nigrita, Polymerus ............................... 50, 119
nigritus, Polymerus ................................... 119
nigritula, Monosynamma .......................... 222
norvegicus, Calocoris ................................. 75
norwegicus, closterotomus ......................... 75
nowickyi, Phytocoris ............................. 6, 102
nubilus, Macrolophus .................................. 33
obscurellus, Phoenicocoris ........................ 229
obscurellus, Psallus .................................. 229
obsoleta, Asciodema ................................. 194
obsoletum, Asciodema ............................... 194
ochromelas, Calocoris .............................. 120
olivaceus, deraeocoris ................................ 44
orientalis, horistus ...................................... 82
orthotylinae .................................... 9, 17, 141
pabulinus, Lygocoris ................................... 84
pabulinus, Lygus ......................................... 84
pacificus, Tropidosteptes ........... 6, 14, 49, 122
palliceps, Phylus ....................................... 231
pallicornis, dicyphus .................................. 32
pallidicornis, Dicyphus ............................... 32
pallidus, dicyphus ....................................... 30
palustris, Polymerus .................................. 115
parallela, Pachytomella ..................... 142, 307
parvulus, Atractotomus ............................. 197
paykulli, Macrotylus .................................. 218
paykullii, macrotylus ................................ 218
perplexus, Pilophorus ................................ 187
perrisi, Psallus ............................. 10, 240, 243
Phylinae ..................................... 9, 17, 49, 180
pilicornis, Calocoris ................................... 61
pilicornis pilicornis, Brachycoleus .............. 61
pilosus, Bothynotus ........................... 7, 36, 37
pilosus, Megalocoleus ............................... 221
pinastri, Camptozygum ............................... 66
pinetella, Plesiodema ................................ 236
pinetellum, Plesiodema ............................. 236
pini, Phytocoris ......................................... 108
planicornis, heterotoma .................... 142, 162
populi, Lygocoris ........................................ 96
populi, Lygus ............................................... 96
populi, neolygus ......................................... 96
populi, Phytocoris ..................................... 109
prasinus, orthotylus .................................. 171
pratensis, Exolygus ..................................... 88
pratensis, Lygus ........................................... 88
psammaecolor, trigonotylus ..................... 138
pseudoplatani, Psallus ........................... 6, 241
pteridis, Bryocoris ................................. 20, 21
pubescens, Lygus ......................................... 89
pulchellus, trigonotylus ............................ 139
pulicarius, chlamydatus ............................ 201
pullus, chlamydatus .............................. 8, 202

puncticornis, Brachynotocoris .................. 152
punctipes, oncotylus ................................. 225
punctulatus, deraeocoris ............................. 40
pusillus, halticus ....................................... 145
pygmaeus, Cyrtorrhinus ............................ 260
pygmaeus, macrolophus ............................. 33
pygmaeus, tytthus .................... 180, 182, 260
quadriguttatus, omphalonotus .......... 180, 190
quadripunctatus, Adelphocoris .................... 52
quadripunctatus, Calocoris....................... 120
quadrivirgatus, miridius .............................. 93
quercus, Asthenarius ................................. 245
quercus, Psallus ......................................... 245
reclairei, Agnocoris ............................... 55, 56
recticornis, megaloceroea ......................... 127
reuteri, Phytocoris ..................................... 110
rhamnicola, Apolygus ................................. 59
rhamnicola, Lygus ....................................... 59
rhododendri, tupiocoris .............. 6, 14, 20, 35
rhododendri, Dicyphus ............................... 35
roseomaculatus angularis, calocoris  .........  65
roseomaculatus decolor, calocoris  ...........  65
roseomaculatus roseomaculatus, calocoris 65
roseomaculatus saucius, calocoris  ............  65
roseri, salicarus ......................................... 256
roseri, Sthenarus ....................................... 256
roseus, conostethus........................... 182, 206
roseus, Psallus .......................................... 251
rotermundi, sthenarus ............................... 257
ruber, deraeocoris ....................................... 45
rubi, macrolophus ................................... 6, 34
rubicundus, Agnocoris .................... 49, 55, 56
rubricatus, Lygus ...................................... 113
rubricatus, Orthops ................................... 113
rubricatus, Pinalitus ................................... 113
rufescens, hallodapus ....................... 180, 189
ruficornis, Trigonotylus ..................... 137, 140
rufifrons, Orthonotus ......................... 180, 227
rufipennis, Dichrooscytus ........................... 78
rugicollis, Lygocoris ................................... 85
rugicollis, Plesiocoris ................................. 85
rugulipennis, Exolygus ................................ 89
rugulipennis, Lygus ..................................... 89
sabulicola, monosynamma ........... 6, 222, 224
salicellum, compsidolon ................... 181, 204
salicellus, Psallus ...................................... 204
salicis, Psallus ........................................... 254
salinus, Conostethus ................................. 205
saltator, orthocephalus .............................. 147
saltitans, chlamydatus ...................... 180, 200
schmidti, Calocoris ..................................... 92
schmidtii, mermitelocerus .................... 50, 92
scholtzi, Psallus......................................... 254
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scotti, Orthotylus ....................................... 171
scutellaris, deraeocoris ........................... 6, 46
seticornis, Adelphocoris .............................. 53
sexguttatus, Calocoris ................................. 79
sexguttatus, grypocoris ............................... 79
sexnotatus, Calocoris ............................ 79, 80
singeri, Phytocoris .................................... 102
solitarius, macrotylus ................................ 219
sphaegiformis, globiceps .......................... 156
sphegiformis, Globiceps ............................ 156
spinolae, Apolygus ...................................... 60
spinolai, Lygocoris ...................................... 60
spinolai, Lygus ............................................ 60
stachydis stachydis, dicyphus .............. 10, 31
stachydis wagneri, dicyphus ...................... 31
steganoides, strongylocoris ...................... 149
striatellus striatellus, rhabdomiris ............ 120
striatellus wagneri, rhabdomiris .............. 120
striatus, miris .............................................. 94
stysi, grypocoris ......................................... 80
stysi, Calocoris ............................................ 80
sulcatus sulcatus, capsodes ........................ 69
sulcatus vidali, capsodes ............................ 69
tanaceti, megalocoleus .............................. 221
tenellus, orthotylus ................................... 172
thoracica, harpocera ................................. 215
thunbergi, Hoplomachus ........................... 216
thunbergii, hoplomachus .......................... 216
tibialis, heterocordylus ..................... 142, 160
ticinensis, Adelphocoris .............................. 54
tiliae denigratus, Phytocoris ...................... 111
tiliae tiliae, Phytocoris ........................ 50, 111
triangularis, Brachycoleus ..................... 49, 62
trifasciatus, deraeocoris ...................... 3, 8, 47
triguttatus, systellonotus ................... 180, 191
tripustulatus, Liocoris ................................. 83
trispinosa, stenodema ............................... 132
trispinosum, Stenodema ............................ 132
tumidicornis, heterocordylus .................... 161
tunicatus, Pantilius ............................ 7, 8, 101
ulmi, Phytocoris ........................................ 103
unicolor, Tuponia ...................................... 259
unifasciatus, Polymerus ............................ 116
valesianus, Dichrooscytus ........................... 76
variabilis, Psallus .............................. 239, 242
varians cornutus, Psallus ........................... 255
varians tunetanus, Psallus ......................... 255
varians varians, Psallus ............................. 255
varipes, Phytocoris .................................... 104
venustus longicornis, conostethus ............ 207
venustus venustus, conostethus ................ 207
verbasci, campylomma ............................. 199
virens, stenodema ..................................... 135

virescens, Melanotrichus .......................... 176
virescens, orthotylus ................................. 176
virgula, campyloneura .......................... 20, 23
viridinervis, orthotylus ............................. 173
viridiflavus longipes, Oncotylus ............... 226
viridiflavus viridiflavus, Oncotylus 6, 182, 226
viridis, Lygocoris ........................................ 97
viridis, Lygus ............................................... 97
viridis, neolygus ......................................... 97
visci, hypseloecus ..................................... 183
viscicola, Lygus ......................................... 114
viscicola, Orthops ..................................... 114
viscicola, Pinalitus .................................... 114
vitellinus, Plagiognathus ........................... 235
vitellinus, Psallus ...................................... 235
vulneratus, Polymerus ............................... 117
wagneri, capsus .......................................... 71
wagneri, Exolygus ....................................... 90
wagneri, Lygus ............................................ 90
wagneri, Psallus .......................... 10, 240, 243

Planten

aardappel ................................. 75, 84, 89, 199
Abies ................... 77, 108, 113, 184, 195, 197
absintalsem .......................................... 86, 213
Acer ......... 48, 92, 97, 107, 171, 172, 173, 187
Acer campestre .................................... 43, 239
Acer pseudoplatanus ........... 43, 111, 168, 241
Achillea ............................................... 82, 202
Achillea millefolium ...... 65, 75, 86, 104, 146,

 220, 233
Aconitum ............................................... 26, 79
adelaarsvaren ......................................... 21, 22
Aegopodium podagraria .............................. 99
Agrostis .... 126, 129, 132, 133, 134, 140, 193,

206, 217
Agrostis canina .......................................... 217
Agrostis capillaris ..... 126, 134, 140, 206, 217
Agrostis stolonifera ................................... 140
Aira caryophyllea ...................................... 206
akkerdistel ............................................. 60, 84
Alcea rosea ................................................ 199
Allium cepa ................................................. 51
Alnus ................ 19, 23, 47, 74, 85, 91, 94, 95, 

97, 101, 107, 109, 110, 150, 162, 163, 168, 
169, 173, 179, 185, 186, 204, 244, 254

Alnus glutinosa ........................................... 47
Alnus incana .............................................. 254
Alopecurus .......... 70, 121, 125, 127, 132, 134
Alopecurus pratensis ... 70, 121, 125, 132, 134
alsem ............... 58, 65, 86, 104, 201, 202, 212
amandelwolfsmelk ...................................... 67
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Amaranthaceae .................................. 166, 167
Amaranthus retroflexus ............................. 102
Ammophila arenaria .......................... 138, 260
andoorn ..................................................... 295
Anethum graveolens ................................... 99
Angelica ...................................................... 99
Anthemis arvensis ..................................... 207
Anthoxanthum ........................................... 124
Anthoxanthum odoratum .......................... 295
Anthriscus ................................................... 99
Anthyllis vulneraria ...................... 53, 65, 145
Apiaceae .................................. 63, 98, 99, 100
appel ............................. 19, 44, 47, 48, 84, 85,

94, 103, 105, 107, 110, 111, 150, 157, 163, 
169, 196, 199, 204, 244

Arrhenatherum elatius ................. 93, 126, 127
Artemisia .... 40, 51, 58, 65, 75, 86, 87, 88, 90, 

102, 104, 201, 202, 205, 210, 212, 213
Artemisia abrotanum ................................. 295
Artemisia absinthium ................................ 295
Artemisia campestris ................................. 210
Artemisia maritima ..................... 87, 205, 213
Artemisia vulgaris 40, 51, 58, 75, 88, 90, 102,

212
Asperula .................................................... 143
Aster tripolium .......................................... 205
Asteraceae ...... 51, 86, 89, 121, 146, 147, 200,

202, 216
Astragalus glycyphyllos ................ 51, 53, 157
Athyrium filix-femina ................................. 21
Atriplex ....................... 87, 102, 166, 167, 205
Atriplex portulacoides ....................... 167, 205
Atriplex prostrata ........................................ 87
Atropa belladonna ....................................... 29
Avena .............................................. 70, 89, 93
Avena sativa ................................................ 89
averuit ................................................. 86, 210
avondkoekoeksbloem ............................ 25, 26
bedstro ....................................................... 143
beemdgras ......................................... 129, 133
beemdlangbloem ......................................... 70
beklierde kogeldistel ................................... 33
berenklauw .................................................. 99
bergandoorn .............................................. 219
bergden ........................ 77, 184, 197, 229, 236
bergklaver.................................................. 206
berk .... 47, 74, 91, 94, 95, 101, 109, 110, 150,

185, 244
Beta vulgaris vulgaris ............... 51, 75, 84, 89
Betula . 47, 74, 91, 94, 95, 101, 109, 110, 150, 

185, 237, 238, 244, 249
Betula pendula .......................... 237, 238, 249
Betula pubescens ....................... 237, 238, 249

beuk ................................................... 105, 107
bevernel ....................................................... 99
bezemkruiskruid ............................ 40, 87, 287
biestarwegras ............................................. 138
biet ............................................................... 51
bijvoet 40, 51, 58, 75, 86, 87, 88, 90, 102, 212
bittere wilg ............................ 57, 85, 169, 256
bitterzoet ..................................................... 84
blauwe bosbes ..................................... 73, 158
bochtige smele .......... 123, 126, 134, 206, 217
boerenwormkruid ..... 45, 58, 65, 75, 146, 221,

225
Bolboschoenus maritimus ......................... 136
borstelgras ................................................. 123
bosandoorn ............ 26, 28, 30, 31, 33, 34, 219
bosrank ...................................................... 144
boswederik .................................................. 54
boswilg ...... 55, 56, 57, 85, 151, 169, 251, 256
braam ....... 34, 60, 74, 103, 162, 179, 196, 204
Brachypodium ............................. 93, 127, 129
brandnetel ...................................... 26, 83, 164
Brassicaceae ................................................ 89
brem ..... 42, 67, 103, 104, 157, 158, 159, 160,

162, 174, 175, 176, 194
Bromus ................................ 82, 104, 123, 192
buntgras ..................... 123, 137, 139, 192, 206
Bupleurum ................................................. 214
Bupleurum falcatum .................................. 214
buxus ......................................................... 112
Buxus sempervirens .................................. 112
cakile maritima ........................................... 87
calamagrostis ...................... 71, 127, 133, 138
calamagrostis canescens ............................. 71
calamagrostis epigejos ............... 71, 133, 138
californische cypres .................................... 76
calluna .......... 46, 88, 128, 157, 158, 165, 191
calluna vulgaris .. 88, 128, 157, 158, 165, 191
campanula rotundifolia ............................ 149
capsicum annuum ....................................... 83
carduus ................................................. 33, 62
carex ................................................. 136, 260
carpinus .............................................. 23, 179
carpinus betulus .......................................... 23
centaurea ............................ 65, 104, 146, 226
centaurea jacea ................................. 104, 226
centaurea scabiosa .................................... 146
centaurie ...................................................... 65
chamaecyparis .................................... 76, 106
chamaecyparis lawsoniana ......................... 76
chamerion angustifolium ........ 46, 60, 84, 102
chenopodium .................. 84, 87, 88, 166, 167
chenopodium album ..................... 84, 87, 166
chrysant ....................................................... 51
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chrysanthemum .......................................... 51
cipreswolfsmelk .......................................... 61
cirsium ................................ 33, 54, 60, 62, 84
cirsium arvense .................................... 60, 84
cirsium palustre .......................................... 54
clematis vitalba ........................................ 144
clinopodium ............................................. 211
comarum palustre ..................................... 102
composieten ... 51, 86, 89, 121, 146, 147, 200, 

202, 216
conium maculatum ..................................... 79
corispermum ............................................. 117
corylus avellana ............................. 23, 48, 91,

94, 101, 103, 107, 112, 150, 162, 163, 171, 
172, 173, 179, 185, 204, 230

corynephorus canescens .. 123, 137, 139, 192, 
206

crataegus .. 23, 43, 44, 47, 74, 84, 92, 94, 103,
107, 110, 162, 186, 196, 244

cruciata laevipes ............................... 119, 209
cyperaceae .. 49, 130, 131, 132, 136, 154, 164
cypergrassen 49, 130, 131, 132, 136, 154, 164
cytisus scoparius . 42, 67, 103, 104, 157, 158,

159, 160, 162, 174, 175, 176, 194
dactylis glomerata .................... 121, 125, 134
dagkoekoeksbloem ................................ 25, 26
daucus carota ...................................... 99, 100
den .. 38, 39, 66, 103, 106, 135, 177, 184, 195,

197, 236, 284, 287, 292
deschampsia .... 121, 123, 126, 133, 134, 140,

206, 217
Deschampsia flexuosa ...... 123, 126, 134, 140,

206, 217
digitalis purpurea ........................................ 32
dille ............................................................. 99
distel ...................................................... 33, 62
doddegras .......................................... 125, 133
dophei .......................................................... 46
dorycnium ................................................ 145
dravik .................................. 82, 104, 123, 192
dryopteris ............................................. 21, 22
Dryopteris filix-mas .................................... 22
duinriet ........................................ 71, 133, 138
duizendblad ...... 65, 75, 82, 86, 104, 146, 202,

220, 233
echinops sphaerocephalus .......................... 33
echte kamille ............................................. 207
echte koekoeksbloem .................................. 26
echte valeriaan ............................................ 90
eik ....................................... 19, 47, 48, 91, 94,

97, 102, 105, 107, 109, 110, 111, 120, 153, 
155, 156, 157, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 
179, 185, 187, 199, 244

els .. ... 19, 23, 74, 85, 91, 94, 95, 97, 101, 107, 
09, 110, 150, 162, 163, 168, 169, 173, 179, 
185, 186, 204, 244

elytrigia ....................... 70, 121, 125, 129, 138
elytrigia juncea boreoatlantica ................. 138
elytrigia repens ........................... 70, 125, 129
engels raaigras ............................................ 70
engelwortel .................................................. 99
epilobium hirsutum .................................... 27
erica .................................................... 46, 165
erica tetralix .............................................. 165
eryngium ..................................................... 62
es 23, 43, 74, 91, 92, 105, 107, 109, 111, 112,

122, 152, 169, 170, 171, 172, 178, 179, 187, 
245, 250, 252

esparcette ..................................................... 81
eupatorium cannabinum ....................... 58, 65
euphorbia .............................................. 61, 67
euphorbia amygdaloides ............................. 67
euphorbia cyparissias ................................. 61
euphorbia seguieriana ................................. 61
euphorbia stricta ......................................... 61
Fabaceae ....... 51, 53, 67, 69, 86, 89, 143, 157,

200, 201, 202
Fagus ......................................................... 105
Fagus sylvatica .......................................... 107
Festuca ... 70, 123, 126, 127, 128, 129, 134,

137, 140, 191, 205, 206
Festuca ovina ............................................ 191
Festuca pratensis ......................................... 70
Festuca rubra ..... 126, 128, 134, 137, 140, 206
fijnspar................................. 66, 177, 228, 229
Filipendula ulmaria ................... 60, 74, 84, 90
fioringras ................................................... 140
framboos ..................................................... 84
Franse tamarisk ......................................... 259
Fraxinus...43, 74, 91, 105, 107, 109, 111, 112,

122, 169, 170, 171, 172, 179, 187
Fraxinus excelsior ......... 23, 92, 152, 178, 250
Fraxinus ornus ........................................... 178
galeopsis ........................... 26, 28, 31, 79, 164
galium .....68, 72, 82, 104, 115, 116, 117, 118,

119, 143, 145, 146, 208
galium aparine ..................................... 72,119
galium boreale ............................ 72, 116, 119
galium mollugo ...72, 116, 118, 119, 208, 209
galium palustre ......................................... 115
galium saxatile ................................... 72, 116
galium verum ........................................... 117
ganzenvoet .......................................... 88, 167
gaspeldoorn ......................................... 87, 194
geel walstro ..................72, 116, 117, 118, 119
geel zonneroosje ........................................ 258
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gele ganzenbloem ...................................... 207
genista .............................................. 159, 160
genista tinctoria ........................................ 159
geoorde wilg ........................................ 57, 251
geranium ......................................... 28, 30, 33
geranium macrorrhizum ................. 28, 30, 33
geranium robertianum ................................ 28
gerst ........................................................... 127
gestreepte witbol ......................................... 70
gevlekte scheerling ...................................... 79
gewone dophei .......................................... 165
gewone esdoorn .................. 43, 111, 168, 241
gewone margriet .......................................... 65
gewone rolklaver ....................... 51, 53, 65, 68
gewone vlier ................................................ 84
gewone vogelkers ...................................... 247
gewone zoutmelde ............................ 167, 205
gewoon biggenkruid .................................... 65
gewoon kweldergras ................................. 140
gewoon reukgras ....................................... 124
gewoon struisgras ...... 126, 134, 140, 206, 217
gewoon varkensgras .......................... 200, 202
glad walstro ..........72, 116, 118, 119, 208, 209
glanshaver ................................... 93, 126, 127
glebionis segetum ..................................... 207
Glyceria fluitans ........................................ 136
goudscherm ............................................... 214
grasklokje .................................................. 149
grassen ...... 49, 70, 71, 93, 104, 121, 123, 125,

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 140, 164, 193, 201, 202, 205, 
206, 217, 260

grauwe abeel ....................................... 96, 257
grauwe wilg ...... 55, 56, 57, 85, 169, 198, 251,

256
grote brandnetel ........... 28, 45, 52, 58, 60, 63, 

64, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 90, 92, 162, 
227, 232, 233

grote centaurie ........................................... 146
grote kattestaart ........................................... 54
grote vossenstaart ........ 70, 121, 125, 132, 134
grove den .. 38, 39, 66, 78, 108, 113, 177, 184,

188, 197, 228, 229, 235, 236
guldenroede ................................................. 90
haagbeuk ............................................. 23, 179
harig wilgenroosje ....................................... 27
haver ................................................ 70, 89, 93
havikskruid ............................ 65, 90, 146, 202
hazelaar .............................. 23, 43, 48, 91, 94,

95, 101, 103, 107, 112, 150, 162, 163, 171, 
172, 173, 179, 185, 204, 230

hazenpootje ................................................. 65
hedera helix .............................................. 112

heen ........................................................... 136
heidebrem .................................................. 160
helianthemum nummularium ................... 258
helianthus annuus ....................................... 84
helm ................................................... 138, 260
helmogentroost .......................................... 143
hengel ............................................ 67, 84, 164
hennegras .................................................... 71
hennepnetel ....................... 26, 28, 31, 79, 164
heracleum ................................................... 99
hertshooi ................................................ 68, 90
hieracium .............. 65, 90, 146, 147, 202, 216
hieracium pilosella ........................... 147, 216
hippocrepis comosa .................................... 81
hokjespeul ..................................... 51, 53, 157
holcus ................. 70, 121, 125, 129, 133, 134
holcus lanatus ..................................... 70, 125
hondsroos .................................................... 67
hop......................................................... 60, 74
hopklaver ................. 40, 51, 53, 200, 202, 233
hordeum ............................................. 93, 127
hordeum murinum ...................................... 93
humulus lupulus ................................... 60, 74
hypericum ............................................. 68, 90
hypochaeris radicata ................................... 65
iep ..... 43, 48, 74, 94, 110, 163, 169, 171, 173,

179
Jacobaea vulgaris .................... 69, 75, 90, 233
Jacobaea vulgaris dunensis ......................... 69
jacobskruiskruid ............................ 75, 90, 233
Jasione montana ........................................ 148
jeneverbes ................... 76, 103, 108, 195, 229
Juncaceae .... 49, 130, 131, 133, 136, 154, 164
Juncus ........................................ 133, 136, 260
Juncus gerardii .......................................... 136
Juniperus ..................... 76, 103, 108, 195, 229
Juniperus communis .......................... 108, 229
kale jonker ................................................... 54
kamille ........................................... 65, 75, 104
kattendoorn ......................................... 24, 218
kattenkruid .................................................. 33
katwilg ........................... 56, 85, 198, 224, 251
kervel ........................................................... 99
klaver .... 51, 53, 65, 75, 89, 93, 104, 143, 157,

202
kleefkruid ............................................ 72, 119
klein schorrenkruid ............................. 87, 167
kleinbloemige salie ..................................... 81
kleverige salie ............................................. 33
kluwenzuring ............................................. 102
knoopkruid ........................................ 104, 226
koninginnekruid .................................... 58, 65
kortsteel ....................................... 93, 127, 129
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kraakwilg ........................................... 151, 224
kropaar ...................................... 121, 125, 134
kruipend stalkruid ............................... 24, 218
kruipertje ..................................................... 93
kruipwilg ........... 158, 186, 191, 222, 223, 251
kruisbes ....................................................... 85
kruisbladwalstro ................................ 119, 209
kruisbloemen ............................................... 89
kruisdistel .................................................... 62
kruiskruid .............................................. 40, 82
kweek .................................................. 70, 125
kweekgras ......................................... 121, 129
Lamium album ............................................ 84
lamsoor ...................................................... 205
Larix ..... 41, 77, 106, 108, 113, 195, 235, 236,

246
lathyrus ...................................... 104, 143, 157
Lathyrus .................. 51, 53, 54, 104, 143, 157
Lathyrus palustris ........................................ 54
Lathyrus pratensis ................................. 51, 53
lavas ............................................................ 99
lelies ............................................................ 82
Leucanthemum vulgare ......................... 65, 75
levensboom ......................................... 76, 195
Levisticum officinale .................................. 99
Leymus arenarius ...................................... 138
liggend walstro .................................... 72, 116
liguster ....................................................... 162
Ligustrum .................................................. 162
lijsterbes .......................... 47, 74, 95, 110, 244
Liliaceae ...................................................... 82
Limonium vulgare ..................................... 205
Linaria ......................................................... 67
linde .............................. 19, 23, 43, 48, 84, 91, 

97, 105, 109, 111, 112, 163, 169, 170, 172, 
173, 179, 185, 187

Lolium ........................................... 70, 93, 137
Lolium perenne ................................... 70, 137
longkruid ..................................................... 33
loogkruid ............................. 87, 117, 167, 210
Loranthus europaeus ................................. 114
lork 41, 77, 106, 108, 113, 195, 235, 236, 246
Lotus ..................... 51, 53, 54, 65, 67, 68, 143
Lotus corniculatus ..................... 51, 53, 65, 68
Lotus pedunculatus ..................................... 54
luzerne ................................................... 51, 89
Luzula ....................................................... 133
Luzula pilosa ............................................. 133
Lycopus europaeus .................................... 211
Lysimachia nemorum .................................. 54
Lythrum salicaria ........................................ 54
malus............................ 19, 44, 47, 48, 84, 85,

94, 103, 105, 107, 110, 111, 150, 157, 163, 

169, 196, 199, 204, 244
mannagras ................................................. 136
mannetjesvaren ........................................... 22
maretak .............................................. 114, 183
matricaria .............................. 65, 75, 104, 207
matricaria chamomilla .............................. 207
matricaria discoidea .................................. 207
medicago ..... 40, 51, 53, 81, 89, 200, 202, 233
medicago lupulina .............. 40, 200, 202, 233
medicago sativa .................................... 51, 89
meidoorn .. 23, 43, 44, 47, 74, 84, 92, 94, 103, 

107, 110, 162, 186, 196, 244
melampyrum ..................... 67, 79, 81, 84, 164
melampyrum arvense .................................. 81
melampyrum pratense .................. 67, 84, 164
melde ........................................... 87, 102, 166
melganzenvoet .............................. 84, 87, 166
mentha .......................................... 54, 84, 211
mentha aquatica .......................................... 54
mentha suaveolens .................................... 211
moerasandoorn .................................... 54, 219
moeraslathyrus ............................................ 54
moerasrolklaver ........................................... 54
moerasspirea ............................. 60, 74, 84, 90
moerasstruisgras ........................................ 217
moeraswalstro ............................115, 118, 119
molinia caerulea ........................ 121, 133, 140
monnikskap ........................................... 26, 79
muizenoor ......................................... 147, 216
munt .................................................... 84, 211
muurpeper ................................................. 203
myrica gale ................................................. 60
myricaria germanica ................................. 259
nardus stricta ............................................ 123
nepeta ......................................................... 33
niervarens .................................................... 21
noords walstro ............................. 72, 116, 119
odontites ................................................... 143
onobrychis viciifolia .................................. 81
ononis ....... 24, 51, 53, 65, 104, 143, 157, 218
ononis repens repens .......................... 24, 218
ononis repens spinosa ......................... 24, 218
ooievaarsbek ............................................... 28
paardenbloem .............................................. 84
paardenhoefklaver ....................................... 81
papagaaienkruid ........................................ 102
paprika ......................................................... 83
pastinaak ..................................................... 99
Pastinaca ..................................................... 99
peer ..... 19, 44, 47, 74, 94, 105, 110, 172, 196,

244
peterselie ..................................................... 99
Petroselinum crispum .................................. 99
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phacelia ..................................................... 234
Phacelia tanacetifolia ................................ 234
Phalaris arundinacea ................... 71, 132, 136
Phleum ........ 70, 104, 121, 125, 133, 134, 140
Phleum pratense pratense .................... 70, 104
Phragmites australis .......................... 132, 136
Picea ..... 66, 77, 106, 108, 113, 177, 184, 188, 

195, 197, 228, 229, 235, 236, 246
Picea abies ........................... 66, 177, 228, 229
pijpenstrootje ............................. 121, 133, 140
Pimpinella ................................................... 99
Pinus ......................................... 38, 39, 66, 77,

78, 103, 106, 108, 113, 135, 177, 184, 188, 
195, 197, 228, 229, 235, 236

Pinus mugo.................................................. 77
Pinus nigra ........................................ 184, 236
Pinus sylvestris... 78, 108, 113, 188, 228, 229, 

235, 236
Plantago maritima ..................................... 205
plataan ......................................................... 48
Platanus ....................................................... 48
pluimes ...................................................... 178
Poa..................................... 126, 129, 133, 193
Poa pratensis ..................................... 126, 193
Poaceae 49, 93, 121, 123, 127, 129, 130, 131,

132, 133, 135, 136, 137, 140, 164, 193, 205, 
217, 260

Polygonum aviculare ........................ 200, 202
Polypodiaceae ............................................. 22
pontische rododendron ................................ 35
populier ....... 57, 107, 109, 163, 170, 185, 186
Populus ... 56, 57, 96, 107, 109, 163, 170, 185,

186, 257
Populus  x canescens…………………96, 257
Populus alba .................................. 56, 96, 257
Populus temula ............................................ 96
Potentilla erecta ......................................... 191
pruim ................................................. 105, 110
prunus .. 19, 44, 47, 74, 84, 107, 171, 179, 196
Prunus ................................ 19, 44, 47, 74, 84,

94, 103, 105, 107, 110, 157, 161, 162, 169, 
171, 179, 196, 244, 247

Prunus domestica .............................. 105, 110
Prunus padus ............................................. 247
Prunus spinosa ... 94, 103, 110, 157, 161, 162,

169, 244
Pteridium aquilinum .............................. 21, 22
Puccinellia maritima ................................. 140
Pulmonaria .................................................. 33
Pyrus .. 19, 44, 47, 74, 94, 105, 110, 172, 196,

244
Quercus .............................. 19, 47, 48, 91, 94,

97, 102, 105, 107, 109, 110, 111, 120, 153, 

155, 156, 157, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 
179, 185, 187, 215, 231, 240, 242, 243, 244, 
245, 247, 248, 253, 255

Quercus petraea ......................................... 215
Quercus robur ... 215, 231, 240, 242, 243, 245,

247, 248, 253, 255
raaigras ................................................ 93, 137
reukgras ..................................................... 124
reukloze kamille 51, 75, 86, 87, 104, 207, 233
rhamnus cathartica ..................................... 74
rhamnus frangula ......... 59, 74, 92, 94, 95, 97
rhododendron ....................................... 23, 35
rhododendron ponticum ............................. 35
ribes ........................... 85, 103, 110, 169, 185
ribes uva-crispa .......................................... 85
riet ..................................................... 132, 136
rietgras ......................................... 71, 132, 136
robertskruid ................................................. 28
rode klaver .................................................. 40
rododendron .......................................... 23, 35
rogge ..................................... 89, 93, 129, 134
rolklaver .............................................. 67, 143
rood zwenkgras . 126, 128, 134, 137, 140, 206
roos ...................................................... 84, 196
rosa............................................... 67, 84, 196
rosa canina ................................................. 67
rosaceae ....................... 44, 47, 110, 196, 244
rubiaceae ............................................ 72, 143
rubus…34, 60, 74, 84, 103, 162, 179, 196, 204
rubus idaeus ............................................... 84
ruige veldbies ............................................ 133
rumex ............... 40, 84, 87, 90, 102, 104, 202
rumex acetosella ...................................... 202
rumex conglomeratus .............................. 102
rupsklaver .................................................... 81
russen .. 49, 130, 131, 133, 136, 154, 164, 260
ruwe berk .................................. 237, 238, 249
ruwe bies ................................................... 136
ruwe iep ..................................................... 173
salicornia .................................................. 167
salie ............................................................. 26
salix 55, 56, 57, 74, 85, 94, 95, 102, 103, 105,

107, 109, 110, 151, 158, 162, 163, 169, 170, 
171, 173, 185, 186, 187, 191, 198, 204, 222, 
223, 224, 244, 251, 256

salix alba ................ 55,56, 151, 198, 224, 256
salix aurita .......................................... 57, 251
salix caprea ...... 55, 56, 57, 85, 151, 169, 251,

256
salix cinerea ..... 55, 56, 57, 85, 169, 198, 251,

256
salix fragilis ...................................... 151, 224
salix purpurea ....................... 57, 85, 169, 256
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salix repens ............................... 158, 191, 223
salix viminalis .......................................... 224
salsola ................................. 87, 117, 167, 210
salsola kali .................................. 87, 167, 210
salvia ............................................... 26, 33, 81
salvia glutinosa ........................................... 33
salvia pratensis ........................................... 81
salvia verbenaca ......................................... 81
sambucus nigra ........................................... 84
schapengras ............................... 128, 191, 206
schapenzuring ........................................... 202
schermbloemen ....................... 63, 98, 99, 100
schietwilg .............. 55, 56, 151, 198, 224, 256
schijfkamille .............................................. 207
schijncipres ............................................... 106
schoenoplectus tabernaemontani .............. 136
secale cereale ........................ 89, 93, 129, 134
sedum ....................................................... 203
sedum acre ................................................ 203
sedum album ............................................ 203
senecio ............................................ 40, 82, 87
senecio inaequidens .................................... 87
sikkelgoudscherm ..................................... 214
silene dioica ................................................ 26
Silene flos-cuculi ......................................... 26
silene latifolia alba ............................... 25, 26
sleedoorn .... 94, 103, 110, 157, 161, 162, 169,

244
smele ......................................... 121, 133, 140
solanum dulcamara ..................................... 84
solanum nigrum .......................................... 84
solanum tuberosum ................ 75, 84, 89, 199
solidago ...................................................... 90
sorbus ................................................... 74, 95
sorbus aucuparia ......................... 47, 110, 244
spaanse aak ......................................... 43, 239
spar ..... 77, 106, 108, 113, 184, 188, 195, 197,

235, 236, 246
sphagnum ................................................... 37
spiesmelde ................................................... 87
sporkehout ..................... 59, 74, 92, 94, 95, 97
stachys ...... 26, 28, 30, 31, 33, 34, 54, 79, 219
stachys palustris ........................................ 219
stachys recta ............................................. 219
stachys sylvatica ... 26, 28, 30, 31, 33, 34, 219
stalkruid ................... 51, 53, 65, 104, 143, 157
steentijm .................................................... 211
sterbladigen ......................................... 72, 143
stijve wolfsmelk .......................................... 61
stokroos ..................................................... 199
struikhei ............................................... 46, 191
struisgras ........................... 129, 132, 133, 193
struisriet ..................................................... 127

suaeda maritima .......................... 87, 167, 205
tamarix gallica .......................................... 259
tanacetum vulgare ... 45, 58, 65, 75, 146, 221,

225
Taraxacum officinale ................................... 84
tarwe ...................................... 89, 93, 129, 134
thuja ................................................... 76, 195
thymus ..................................................... 190
tijm ............................................................ 190
tilia .............................. 19, 23, 43, 48, 84, 91, 

97, 105, 109, 111, 112, 163, 169, 170, 172, 
173, 179, 185, 187

timoteegras .................. 70, 104, 121, 134, 140
toorts ................................. 28, 31, 81, 82, 199
tormentil .................................................... 191
trifolium 40, 51, 53, 65, 75, 89, 93, 104, 143, 

157, 200, 202, 206
trifolium arvense ........................................ 65
trifolium montanum ................................. 206
trifolium pratense ....................................... 40
trifolium repens ................................ 200, 202
tripleurospermum maritimum . 51, 75, 86, 87,

104, 207, 233
triticum ................................. 89, 93, 129, 134
triticum aestivum ............................... 89, 134
ui...........................................................43, 51, 138
ulex europaeus .................................... 87, 194
ulmus 43, 48, 74, 94, 110, 163, 169, 171, 173,

179
ulmus glabra ............................................. 173
urtica ...................... 26, 28, 45, 52, 58, 60, 63,

64, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 90, 92, 162, 
164, 227, 232, 233

urtica dioica ................. 28, 45, 52, 58, 60, 63,
64, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 90, 92, 162, 
227, 232, 233

urtica urens ................................................. 83
vaccinium ................................................. 157
vaccinium myrtillus ............................ 73, 158
Valeriana officinalis .................................... 90
valse kamille ............................................. 207
vederdistel ............................................. 33, 62
veenmos ...................................................... 37
veldbeemdgras .................................. 126, 193
veldbies ..................................................... 133
veldlathyrus ........................................... 51, 53
veldsalie ...................................................... 81
verbascum ......................... 28, 31, 81, 82, 199
verfbrem .................................................... 159
vetkruid ..................................................... 203
vicia ...................................... 53, 69, 143, 157
vicia cracca ................................................. 53
vicia sativa nigra ......................................... 69
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vingerhoedskruid ......................................... 32
viola .......................................................... 164
viool .......................................................... 164
viscum ...................................................... 183
viscum album ................................... 114, 183
viscum laxum ........................................... 183
vitis vinifera ................................................ 60
vlasleeuwenbek ........................................... 67
vlieszaad .................................................... 117
vlinderbloemen ..... 51, 53, 67, 69, 86, 89, 157
vogelwikke .................................................. 53
vossenstaart ............................................... 127
walstro .....68, 72, 82, 104, 116, 118, 119, 143, 

145, 146, 208, 209
wateraardbei .............................................. 102
watermunt ........................................... 54, 211
wegedoorn ................................................... 74
wijfjesvaren ................................................. 21
wikke ........................................... 69, 143, 157
wilde gagel .................................................. 60
wilde peen ........................................... 99, 100
wilde weit .................................................... 81
wilg .............................. 55, 56, 57, 74, 85, 94,

95, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 151, 162, 
163, 169, 170, 171, 173, 185, 186, 187, 198, 
204, 222, 256

wilgenroosje ............................ 46, 60, 84, 102
wintereik .. 120, 153, 215, 231, 240, 242, 243,

245, 247, 248, 253, 255
wit vetkruid ............................................... 203
witbol ........................ 121, 125, 129, 133, 134
witte abeel ..................................... 56, 96, 257
witte dovenetel ............................................ 84
witte els ..................................................... 254
witte klaver ........................................ 200, 202
witte munt ................................................. 211
wolfskers ..................................................... 29
wolfsmelk .................................................... 61
wolfspoot................................................... 211
wondklaver .................................... 53, 65, 145
zachte berk ................................ 237, 238, 249
zandblauwtje ............................................. 148
zandhaver .................................................. 138
zandwolfsmelk ............................................ 61
zeealsem ...................................... 87, 205, 213
zeekraal ..................................................... 167
zeeraket ....................................................... 87
zeeweegbree .............................................. 205
zegge ......................................................... 136
zevenblad .................................................... 99
zilte rus ...................................................... 136
zilverhaver ................................................. 206
zilverspar ............. 77, 108, 113, 184, 195, 197

zomereik ... 120, 153, 215, 231, 240, 242, 243, 
245, 247, 248, 253, 255

zonnebloem ................................................. 84
zulte ........................................................... 205
zuring ................................ 40, 84, 87, 90, 104
zwarte den ......................................... 184, 236
zwarte els .................................... 47, 168, 254
zwarte nachtschade ..................................... 84
zwartkoren ................................................... 79
zwenkgras ......................... 123, 127, 129, 205
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Bijlage 1. Soortenlijst

Infraorde Cimicomorpha
Familie Miridae
Subfamilie Isometopinae
Isometopus intrusus (herrich-schaeffer, 1835)

Subfamilie Bryocorinae
Bryocoris pteridis (Fallén, 1807)
Monalocoris (Monalocoris) filicis (Linnaeus, 1758)
Campyloneura virgula (herrich-schaeffer, 1835)
Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804)
Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829)
Dicyphus (Dicyphus) constrictus constrictus (Boheman, 1852)
Dicyphus (Dicyphus) epilobii reuter, 1883
Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804)
Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis (Burmeister, 1835)
Dicyphus (Dicyphus) pallidus (herrich-schaeffer, 1836)
Dicyphus (Dicyphus) stachydis stachydis J. sahlberg, 1878
Dicyphus (Idolocoris) pallicornis (Fieber, 1861)
Macrolophus pygmaeus (rambur, 1839) 
Macrolophus rubi Woodroffe, 1957
Tupiocoris rhododendri (dolling, 1972)

Subfamilie Deraeocorinae
Bothynotus pilosus (Boheman, 1852)
Alloeotomus germanicus Wagner, 1939
Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)
Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus (Fallén, 1807)
Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes (herrich-schaeffer, 1842)
Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger (hahn, 1834)
Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A. costa, 1862)
Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus (Fabricius, 1777)
Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758)
Deraeocoris (Deraeocoris) scutellaris (Fabricius, 1794)
Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus (Linnaeus, 1767)
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (schilling, 1837)

Subfamilie Mirinae
Adelphocoris lineolatus (goeze, 1778)
Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Adelphocoris ticinensis (meyer-dür, 1843)
Agnocoris reclairei (Wagner, 1949)
?Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)
Apolygus limbatus (Fallén, 1807) 
Apolygus lucorum (meyer-dür, 1843) 
Apolygus rhamnicola (reuter, 1885) 
Apolygus spinolae (meyer-dür, 1841) 
Brachycoleus pilicornis pilicornis (Panzer, 1805) 
?Brachycoleus triangularis (goeze, 1778)
Calocoris affinis (herrich-schaeffer, 1835)
Calocoris alpestris (meyer-dür, 1843)
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Calocoris roseomaculatus roseomaculatus (de geer, 1773) 
Camptozygum aequale (villers, 1789)
Capsodes flavomarginatus (donovan, 1798)
Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758) 
Capsodes sulcatus sulcatus (Fieber, 1861) 
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Capsus wagneri (remane, 1950)
Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii (Fallén, 1807)
Closterotomus biclavatus biclavatus (herrich-schaeffer, 1835) 
Closterotomus fulvomaculatus (de geer, 1773) 
Closterotomus norwegicus (gmelin, 1790) 
Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981
Dichrooscytus intermedius reuter, 1885
Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807)
Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1777)
Grypocoris (Lophyromiris) stysi (Wagner, 1968)
Hadrodemus m-flavum (goeze, 1778)
Horistus (Primihoristus) orientalis (gmelin, 1790)
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)
Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807) 
Lygus gemellatus (herrich-schaeffer, 1835) 
Lygus maritimus Wagner, 1949
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Lygus wagneri remane, 1955
Megacoelum infusum (herrich-schaeffer, 1837)
Mermitelocerus schmidtii (Fieber, 1836) 
Miridius quadrivirgatus (A. costa, 1853)
Miris striatus (Linnaeus, 1758)
Neolygus contaminatus (Fallén, 1807) 
Neolygus populi (Leston, 1957) 
Neolygus viridis (Fallén, 1807) 
Orthops (Orthops) basalis (A. costa, 1853)
Orthops (Orthops) campestris (Linnaeus, 1758)
Orthops (Orthops) kalmii (Linnaeus, 1758)
Pantilius (Pantilius) tunicatus (Fabricius, 1781)
Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi Fieber, 1870
Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (Linnaeus, 1758)
Phytocoris (Ktenocoris) varipes Boheman, 1852
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus kirschbaum, 1856
Phytocoris (Phytocoris) intricatus Flor, 1861
Phytocoris (Phytocoris) longipennis Flor, 1861
Phytocoris (Phytocoris) pini kirschbaum, 1856 
Phytocoris (Phytocoris) populi (Linnaeus, 1758)
Phytocoris (Phytocoris) reuteri saunders, 1876
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777) 
Pinalitus cervinus (herrich-schaeffer, 1841)
Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)
Pinalitus viscicola (Puton, 1888)
Polymerus (Poeciloscytus) palustris (reuter, 1907)
Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794)
Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806)
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Polymerus (Polymerus) holosericeus hahn, 1831
Polymerus (Polymerus) nigrita (Fallén, 1807)
Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794) 
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Tropidosteptes pacificus (van duzee, 1921)
Acetropis (Acetropis) carinata (herrich-schaeffer, 1841)
Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii (Flor, 1860) 
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) 
Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807)
Megaloceroea recticornis (geoffroy, 1785)
Myrmecoris gracilis (r.F. sahlberg, 1848)
Notostira elongata (geoffroy, 1785)
Pithanus maerkelii (herrich-schaeffer, 1838)
Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 1807)
Stenodema (Brachystira) trispinosa reuter, 1904
Stenodema (Stenodema) holsata (Fabricius, 1787)
Stenodema (Stenodema) laevigata (Linnaeus, 1758)
Stenodema (Stenodema) virens (Linnaeus, 1767)
Teratocoris antennatus (Boheman, 1852)
Trigonotylus caelestialium (kirkaldy, 1902)
Trigonotylus psammaecolor reuter, 1885
Trigonotylus pulchellus (hahn, 1834)
Trigonotylus ruficornis (geoffroy, 1785)

Subfamilie Orthotylinae
Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758) 
Halticus luteicollis (Panzer, 1804)
Halticus major Wagner, 1951
Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)
Orthocephalus saltator (hahn, 1835)
Strongylocoris luridus (Fallén, 1807)
Strongylocoris steganoides (J. sahlberg, 1875) 
Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)
Blepharidopterus diaphanus (kirschbaum, 1856)
Brachynotocoris puncticornis reuter, 1880
Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767)
Cyrtorhinus caricis (Fallén, 1807)
Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus  (de geer, 1773)
Globiceps (Globiceps) sphaegiformis (rossi, 1790) 
Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus (Fabricius, 1794)
Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis Jakovlev, 1877 
Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (scopoli, 1763)
Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis (hahn, 1833)
Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis (herrich-schaeffer, 1835)
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)
Mecomma (Mecomma) ambulans ambulans (Fallén, 1807) 
Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum (Fallén, 1807) 
Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus (c.r. sahlberg, 1841)
Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi (douglas & scott, 1874)
Orthotylus (Orthotylus) flavinervis (kirschbaum, 1856)
Orthotylus (Orthotylus) marginalis reuter, 1883
Orthotylus (Orthotylus) nassatus (Fabricius, 1787)
Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 1826)
Orthotylus (Orthotylus) tenellus (Fallén, 1807)
Orthotylus (Orthotylus) viridinervis (kirschbaum, 1856)
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Orthotylus (Pachylops) adenocarpi adenocarpi (Perris, 1857)
Orthotylus (Pachylops) concolor (kirschbaum, 1856)
Orthotylus (Pachylops) virescens (douglas & scott, 1865)
Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (kirschbaum, 1856)
Pseudoloxops coccineus (meyer-dür, 1843)
Reuteria marqueti Puton, 1875
Subfamilie Phylinae
Hypseloecus visci (Puton, 1888)
Pilophorus cinnamopterus (kirschbaum, 1856)
Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)
Pilophorus confusus (kirschbaum, 1856)
Pilophorus perplexus douglas & scott, 1875
Cremnocephalus albolineatus reuter, 1875
Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835)
Omphalonotus quadriguttatus (kirschbaum, 1856)
Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767)
Amblytylus albidus (hahn, 1834)
Amblytylus nasutus (kirschbaum, 1856)
Asciodema obsoleta (Fieber, 1864)
Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)
Atractotomus mali (meyer-dür, 1843)
Atractotomus parvulus reuter, 1878
Campylomma annulicorne (signoret, 1865)
Campylomma verbasci (meyer-dür, 1843)
Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans (Fallén, 1807)
Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 1807)
Chlamydatus (Euattus) pullus (reuter, 1870)
Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens (Boheman, 1852)
Compsidolon (Coniortodes) salicellum (herrich-schaeffer, 1841) 
Conostethus griseus douglas & scott, 1870
Conostethus roseus (Fallén, 1807)
Conostethus venustus venustus (Fieber, 1858)
Criocoris crassicornis (hahn, 1834)
Criocoris nigripes Fieber, 1861
Europiella albipennis (Fallén, 1829)
Europiella alpina (reuter, 1875) 
Europiella artemisiae (Becker, 1864) 
Europiella decolor (uhler, 1893) 
Eurycolpus flaveolus (stål, 1858)
Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807)
Lopus decolor decolor (Fallén, 1807) 
Macrotylus (Alloeonycha) paykullii (Fallén, 1807)
Macrotylus (Alloeonycha) solitarius (meyer-dür, 1843)
Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)
Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807) 
Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829)
Monosynamma maritimum (Wagner, 1947)
Monosynamma sabulicola (Wagner, 1947)
Oncotylus (Oncotylus) punctipes reuter, 1875
Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus (goeze, 1778) 
Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807)
Phoenicocoris modestus (meyer-dür, 1843)
Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829)
Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus, 1758)
Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767) 
Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum (Fabricius, 1794)
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Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi (Wolff, 1804)
Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis (kirschbaum, 1856)
Plagiognathus (Plagiognathus) vitellinus (scholtz, 1847)
Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 1826)
Psallus (Apocremnus) montanus Josifov, 1973
Psallus (Hylopsallus) assimilis stichel, 1956
Psallus (Hylopsallus) perrisi (mulsant & rey, 1852)
Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani reichling, 1984
Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1807)
Psallus (Hylopsallus) wagneri ossiannilsson, 1953
Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallén, 1807)
Psallus (Phylidea) quercus (kirschbaum, 1856)
Psallus (Pityopsallus) luridus reuter, 1878
Psallus (Psallus) albicinctus (kirschbaum, 1856)
Psallus (Psallus) confusus rieger, 1981
Psallus (Psallus) falleni reuter, 1883
Psallus (Psallus) flavellus stichel, 1933
Psallus (Psallus) haematodes (gmelin, 1790)
Psallus (Psallus) lepidus Fieber, 1858
Psallus (Psallus) mollis (mulsant & rey, 1852)
Psallus (Psallus) salicis (kirschbaum, 1856)
Psallus (Psallus) varians varians (herrich-schaeffer, 1841)
Salicarus (Salicarus) roseri (herrich-schaeffer, 1838)
Sthenarus rotermundi (scholtz, 1847)
Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus (meyer-dür, 1843)
Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes (Fieber, 1861)
Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1838)
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Soortnaam uurhokken 
voor 1980

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
voor 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

Familie Miridae
Subfamilie Isometopinae

Isometopus intrusus 1 5 1 8
Subfamilie Bryocorinae

Bryocoris pteridis 9 21 23 34
Monalocoris filicis 31 34 51 49
Campyloneura virgula 17 59 18 84
Dicyphus annulatus 12 9 14 12
Dicyphus globulifer 24 26 37 40
Dicyphus constrictus - 1 - 1
Dicyphus epilobii 16 26 25 43
Dicyphus errans 16 23 18 38
Dicyphus hyalinipennis - 2 - 2
Dicyphus pallidus 8 10 10 13
Dicyphus stachydis - 4 - 5
Dicyphus pallicornis 11 10 12 12
Macrolophus pygmaeus - 7 - 7
Macrolophus rubi - 1 - 1
Tupiocoris rhododendri - 11 - 12

Subfamilie Deraeocorinae
Bothynotus pilosus 1 2 1 3
Alloeotomus germanicus 2 8 2 10
Alloeotomus gothicus 3 4 3 4
Deraeocoris punctulatus 8 9 8 16
Deraeocoris annulipes 1 2 1 2
Deraeocoris cordiger 20 14 24 15
Deraeocoris flavilinea - 59 - 93
Deraeocoris olivaceus 9 19 9 21
Deraeocoris ruber 123 300 243 587
Deraeocoris scutellaris - 3 - 3
Deraeocoris trifasciatus 13 7 18 7
Deraeocoris lutescens 56 131 106 257

Subfamilie Mirinae
Adelphocoris lineolatus 56 55 102 108
Adelphocoris quadripunctatus 68 111 92 166
Adelphocoris seticornis 46 33 70 43
Adelphocoris ticinensis 2 5 2 6
Agnocoris reclairei 1 24 2 42

Bijlage 2. Aantal UTM-uurhokken en aantal waarnemingen per 
soort voor 1980 en vanaf 1980
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Soortnaam uurhokken 
voor 1980

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
voor 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

Apolygus limbatus 1 1 1 1
Apolygus lucorum 28 27 37 35
Apolygus rhamnicola 1 6 1 6
Apolygus spinolae 12 24 13 29
Brachycoleus pilicornis 1 4 1 6
Calocoris affinis 5 16 5 17
Calocoris alpestris - 1 - 2
Calocoris roseomaculatus 22 1 33 3
Camptozygum aequale 8 13 11 17
Capsodes flavomarginatus 8 6 19 6
Capsodes gothicus gothicus 27 12 37 14
Capsodes sulcatus sulcatus 1 - 1 -
Capsus ater 109 111 204 159
Capsus wagneri 12 4 12 4
Charagochilus gyllenhalii 18 8 21 10
Closterotomus biclavatus 13 11 17 14
Closterotomus fulvomaculatus 31 14 40 16
Closterotomus norwegicus 157 179 255 270
Dichrooscytus gustavi 1 1 1 1
Dichrooscytus intermedius 6 2 7 2
Dichrooscytus rufipennis 4 4 4 5
Grypocoris sexguttatus 28 70 35 98
Grypocoris stysi 1 - 1 -
Hadrodemus m-flavum 25 10 39 12
Horistus orientalis 31 17 44 21
Liocoris tripustulatus 125 236 224 549
Lygocoris pabulinus 86 63 131 108
Lygocoris rugicollis 3 14 3 18
Lygus gemellatus 8 27 12 33
Lygus maritimus 15 31 21 42
Lygus pratensis 42 164 80 302
Lygus rugulipennis 196 226 476 429
Lygus wagneri 45 42 66 53
Megacoelum infusum 7 14 8 24
Mermitelocerus schmidtii 3 22 3 30
Miridius quadrivirgatus 3 8 5 9
Miris striatus 23 107 34 149
Neolygus contaminatus 12 21 14 32
Neolygus populi 1 6 1 9
Neolygus viridis 4 9 4 11
Orthops basalis 53 90 87 128
Orthops campestris 59 82 78 130
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Soortnaam uurhokken 
voor 1980

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
voor 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

Orthops kalmii 36 32 54 56
Pantilius tunicatus 24 77 37 95
Phytocoris nowickyi - 2 - 2
Phytocoris ulmi 34 12 40 21
Phytocoris varipes 46 36 67 77
Phytocoris dimidiatus 11 10 15 17
Phytocoris intricatus - 2 - 2
Phytocoris longipennis 17 22 20 25
Phytocoris pini 6 2 6 2
Phytocoris populi 5 2 7 2
Phytocoris reuteri 3 - 3 -
Phytocoris tiliae tiliae 15 23 19 37
Pinalitus cervinus 4 31 4 49
Pinalitus rubricatus 9 12 13 14
Pinalitus viscicola - 2 - 6
Polymerus palustris 8 5 10 5
Polymerus unifasciatus 32 15 57 18
Polymerus vulneratus - 4 - 9
Polymerus holosericeus 6 3 7 4
Polymerus nigrita 10 22 11 33
Rhabdomiris striatellus 51 122 76 190
Stenotus binotatus 86 114 120 152
Tropidosteptes pacificus - 1 - 1
Acetropis carinata 4 6 5 14
Acetropis gimmerthalii 1 5 1 6
Leptopterna dolabrata 105 150 161 241
Leptopterna ferrugata 40 14 52 21
Megaloceroea recticornis 10 41 13 47
Myrmecoris gracilis - 1 - 1
Notostira elongata 123 158 231 261
Pithanus maerkelii 31 31 36 34
Stenodema calcarata 154 141 320 264
Stenodema trispinosa 3 10 3 16
Stenodema holsata 67 18 145 22
Stenodema laevigata 98 245 159 443
Stenodema virens 3 - 3 -
Teratocoris antennatus 2 1 4 1
Trigonotylus caelestialium 19 27 24 34
Trigonotylus psammaecolor 2 - 2 -
Trigonotylus pulchellus 2 1 2 1
Trigonotylus ruficornis 14 4 15 4
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Soortnaam uurhokken 
voor 1980

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
voor 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

Subfamilie Orthotylinae
Halticus apterus apterus 19 3 25 8
Halticus luteicollis 1 9 1 19
Halticus major - 1 - 1
Orthocephalus coriaceus 20 9 21 14
Orthocephalus saltator 9 4 9 5
Strongylocoris luridus 4 - 5 -
Strongylocoris steganoides 17 2 18 2
Blepharidopterus angulatus 35 31 42 40
Blepharidopterus diaphanus 2 - 2 -
Brachynotocoris puncticornis - 1 - 3
Cyllecoris histrionius 34 34 42 46
Cyrtorhinus caricis 1 - 1 -
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus 33 107 44 159
Globiceps sphaegiformis 3 5 3 6
Globiceps flavomaculatus 19 9 26 9
Globiceps fulvicollis 2 7 2 23
Heterocordylus genistae 9 9 13 11
Heterocordylus tibialis 40 48 52 60
Heterocordylus tumidicornis 3 7 5 9
Heterotoma planicornis 58 67 77 109
Malacocoris chlorizans 11 13 13 21
Mecomma ambulans 21 6 21 6
Orthotylus ericetorum 11 20 13 47
Orthotylus flavosparsus 4 20 4 27
Orthotylus moncreaffi 1 1 1 3
Orthotylus flavinervis 3 5 3 5
Orthotylus marginalis 28 31 35 45
Orthotylus nassatus 4 4 5 4
Orthotylus prasinus 6 8 7 12
Orthotylus tenellus 1 11 1 14
Orthotylus viridinervis 1 3 1 3
Orthotylus adenocarpi 4 4 4 4
Orthotylus concolor 7 3 8 4
Orthotylus virescens 16 16 16 18
Orthotylus fuscescens - 2 - 2
Pseudoloxops coccineus 3 6 5 7
Reuteria marqueti - 2 - 2

Subfamilie Phylinae
Hypseloecus visci - 1 - 1
Pilophorus cinnamopterus 5 20 5 21
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Soortnaam uurhokken 
voor 1980

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
voor 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

Pilophorus clavatus 6 8 6 13
Pilophorus confusus 1 3 1 5
Pilophorus perplexus 8 13 9 27
Cremnocephalus albolineatus - 4 - 4
Hallodapus rufescens 1 3 1 3
Omphalonotus quadriguttatus 1 - 1 -
Systellonotus triguttatus 5 - 5 -
Amblytylus albidus 1 2 1 2
Amblytylus nasutus 41 27 58 50
Asciodema obsoleta 1 5 1 5
Atractotomus magnicornis 5 10 5 11
Atractotomus mali 12 14 13 19
Atractotomus parvulus 1 1 1 1
Campylomma annulicorne 1 - 1 -
Campylomma verbasci 10 13 12 15
Chlamydatus saltitans 8 21 9 37
Chlamydatus pulicarius 7 4 8 4
Chlamydatus pullus 6 11 8 23
Chlamydatus evanescens 2 12 2 29
Compsidolon salicellum 9 9 10 19
Conostethus griseus 1 - 1 -
Conostethus roseus 2 4 2 12
Conostethus venustus 2 16 2 25
Criocoris crassicornis 3 8 3 10
Criocoris nigripes - 1 - 1
Europiella albipennis 1 - 1 -
Europiella alpina 1 - 1 -
Europiella artemisiae 14 34 18 48
Europiella decolor - 1 - 2
Eurycolpus flaveolus 1 9 1 11
Harpocera thoracica 44 210 70 397
Hoplomachus thunbergii 16 11 20 17
Lopus decolor decolor 21 10 23 17
Macrotylus paykullii 10 13 11 16
Macrotylus solitarius 3 2 3 2
Megalocoleus molliculus 9 5 10 6
Megalocoleus tanaceti 22 36 28 62
Monosynamma bohemanni 2 1 2 1
Monosynamma maritimum 2 - 5 -
Monosynamma sabulicola - 1 - 1
Oncotylus punctipes 9 13 15 21
Oncotylus viridiflavus - 2 - 3
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Soortnaam uurhokken 
voor 1980

uurhokken 
vanaf 1980

waarnemingen 
voor 1980

waarnemingen 
vanaf 1980

Orthonotus rufifrons 19 18 20
Phoenicocoris modestus - 3 - 3
Phoenicocoris obscurellus 1 5 1 12
Phylus coryli 36 30 46 48
Phylus melanocephalus 21 35 21 46
Plagiognathus arbustorum 114 106 215 238
Plagiognathus chrysanthemi 48 19 71 33
Plagiognathus fulvipennis 1 - 3 -
Plagiognathus vitellinus 2 10 2 16
Plesiodema pinetella - 4 - 6
Psallus betuleti 8 11 10 13
Psallus montanus - 9 - 9
Psallus assimilis - 2 - 5
Psallus perrisi 6 16 7 25
Psallus pseudoplatani - 3 - 3
Psallus variabilis 2 5 2 8
Psallus wagneri 2 4 2 4
Psallus ambiguus 14 9 16 10
Psallus quercus 7 12 10 12
Psallus luridus 1 1 1 1
Psallus albicinctus 1 5 1 10
Psallus confusus 2 3 2 5
Psallus falleni 4 4 4 4
Psallus flavellus 12 14 15 22
Psallus haematodes 7 7 10 12
Psallus lepidus 2 6 2 6
Psallus mollis 2 1 2 1
Psallus salicis 2 6 2 6
Psallus varians varians 7 27 7 44
Salicarus roseri 8 3 11 4
Sthenarus rotermundi 5 6 5 13
Tinicephalus hortulanus 2 6 2 9
Tuponia hippophaes - 3 - 4
Tytthus pygmaeus 1
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WV OV AN LI VB BR BW HT NA LG LX
Infraorde Cimicomorpha

Familie MIRIDAE
Subfamilie Isometopinae

Isometopus intrusus - - - ● - - - - ● ● -
Subfamilie Bryocorinae

Bryocoris pteridis) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Monalocoris (Monalocoris) filicis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Campyloneura virgula ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dicyphus (Brachyceroea) annulatus ● ● - ● ● ● - - ● ● ●
Dicyphus (Brachyceroea) globulifer ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ●
Dicyphus (dicyphus) constrictus - - - - - - - - - - ●
Dicyphus (Dicyphus) epilobii ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dicyphus (Dicyphus) errans ● ● ● - - ● ● ● ● ● ●
Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis - - - - - - - - ● ● -
Dicyphus (Dicyphus) pallidus ● ● ● - - ● ● ● ● ● ●
Dicyphus (Dicyphus) stachydis stachydis ● - - - - - - ● ● - -
Dicyphus (Idolocoris) pallicornis ● - ● ● - ● ● - ● ● ●
Macrolophus pygmaeus - - ● ● - - - - ● ● -
Macrolophus rubi - - - ● - - - - - - -
Tupiocoris rhododendri - ● ● - ● - - - - - -

Subfamilie Deraeocorinae
Bothynotus pilosus - - - ● - - - ○ ● - ●
Alloeotomus germanicus - ● ● ● - - - - ● ● -
Alloeotomus gothicus - ● - ● - - - - ● - ●
Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus - ● ● ● - ● ● - ● ● -
Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes - ● - - - - - - ● ● -
Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea ● ● ● ● ● ● - ● ● ● -
Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus - ● ● - ● - - ● ● ● ●
Deraeocoris (Deraeocoris) ruber ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Deraeocoris (Deraeocoris) scutellaris - - - - - - ● ● - -
Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus - ● - ● ○ ● - ● ● ● ●
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Subfamilie Mirinae
Adelphocoris lineolatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Adelphocoris quadripunctatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Adelphocoris seticornis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Adelphocoris ticinensis - - ● - - - - - ● - -
Agnocoris reclairei - ● ● - - - - ● ● ● -

Bijlage 3. Checklist per provincie

nomenclatuur en volgorde zijn conform de ‘catalogue of  the heteroptera of the Palaearctic 
Region’.  Het voorkomen van de soorten is per provincie aangegeven (●: geverifieerd; ○: niet 
geverifieerd). Gebruikte afkortingen: WV = West-Vlaanderen, OV = Oost-Vlaanderen, AN = 
Antwerpen, LI = Limburg, VB = Vlaams-Brabant, BR = Brussel/Bruxelles, BW = Brabant 
wallon, HT = Hainaut, NA = Namur, LG = Liège, LX = Luxembourg. 
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WV OV AN LI VB BR BW HT NA LG LX
Agnocoris rubicundus - - ○ - - ○ - - - - -
Apolygus limbatus - - - - - - - - - - ● 
Apolygus lucorum ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Apolygus rhamnicola - - ● - - - - ● - ● - 
Apolygus spinolae - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 
Brachycoleus pilicornis pilicornis - - - - - - - - ● - ● 
Brachycoleus triangularis - - - - - - - - - ○ -
Calocoris affinis - - - ● - ● ● ● ● ● ●
Calocoris alpestris - - - - - - - - - ● -
Calocoris roseomaculatus roseomaculatus ● - ● ● ○ ● ○ - ● ● ● 
Camptozygum aequale - ● ● ● ○ ● - ● ● ● ●
Capsodes flavomarginatus - ● - - ● ○ ● ● ● ● ●
Capsodes gothicus gothicus - ○ - - ● ● ● - ● ● ● 
Capsodes sulcatus sulcatus - - - - - - - - - ● - 
Capsus ater ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Capsus wagneri ● ● - - ● - - ● ● ● ●
Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii ● - - - - ○ - - ● ● ●
Closterotomus biclavatus biclavatus - - - ● - - - - ● ● ● 
Closterotomus fulvomaculatus - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Closterotomus norwegicus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Dichrooscytus gustavi - - - - - - - - ● - ●
Dichrooscytus intermedius ● - ● - - - - - ● ● ●
Dichrooscytus rufipennis - - ● ● - ○ - - ● ● -
Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Grypocoris (Lophyromiris) stysi - - - - - - - ● - - -
Hadrodemus m-flavum - - - ● - - ● - ● ● ●
Horistus (Primihoristus) orientalis - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
Liocoris tripustulatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lygocoris pabulinus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lygocoris rugicollis ● ● ● - - - ● - ● ● - 
Lygus gemellatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lygus maritimus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
Lygus pratensis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lygus rugulipennis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lygus wagneri - ● - ● ● ● ● ● ● ● ●
Megacoelum infusum ● ● ● ● - - - - ● ● ●
Mermitelocerus schmidtii ● - - - ● - ● ● ● ● ● 
Miridius quadrivirgatus ● ● - ● - ● - ● - ● -
Miris striatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Neolygus contaminatus - ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●
Neolygus populi - ● ● - - ● - ● ● - -
Neolygus viridis - ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
Orthops (Orthops) basalis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Orthops (Orthops) campestris ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Orthops (Orthops) kalmii ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pantilius (Pantilius) tunicatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi - - - - - - - - ● ● -
Phytocoris (Ktenocoris) ulmi ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ●
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WV OV AN LI VB BR BW HT NA LG LX
Phytocoris (Ktenocoris) varipes ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ●
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ●
Phytocoris (Phytocoris) intricatus - - - - - ○ - - - ● ●
Phytocoris (Phytocoris) longipennis - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Phytocoris (Phytocoris) pini - - - - - ● - ● ● ● - 
Phytocoris (Phytocoris) populi - ● ● - ● ○ - - - ● -
Phytocoris (Phytocoris) reuteri - ● - - - ○ - - - ● -
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 
Pinalitus cervinus ● ● ● ○ - ● ● ● ● ● ●
Pinalitus rubricatus  - - - ● - - - - ● ● ●
Pinalitus viscicola  - - - - - - - - ● - -
Polymerus (Poeciloscytus) palustris ● ● ● - - ● - - - - ●
Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus ● ● ● ● ● ● - - ● ● ●
Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus - ● ● - - - - - - - -
Polymerus (Polymerus) holosericeus - - - - - - ● - ● ● -
Polymerus (Polymerus) nigrita ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ●
Rhabdomiris striatellus striatellus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Stenotus binotatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tropidosteptes pacificus - - ● - - - - - - - -
Acetropis (Acetropis) carinata - ● ● ● - - - - ● - ●
Acetropis (A.) gimmerthalii gimmerthalii ● ● ● ● - - - - ● - - 
Leptopterna dolabrata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Leptopterna ferrugata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Megaloceroea recticornis ● ● ● ○ ● ● - ● ● ● ●
Myrmecoris gracilis - - - ● - - - - - - -
Notostira elongata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pithanus maerkelii ● ● ● ● - - ● ● ● ● ●
Stenodema (Brachystira) calcarata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stenodema (Brachystira) trispinosa ● ● ● ● ● ● - - - - -
Stenodema (Stenodema) holsata ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stenodema (Stenodema) laevigata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stenodema (Stenodema) virens - - ● - ● - ○ - - - ●
Teratocoris antennatus ● ● - - - - - - - - -
Trigonotylus caelestialium ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Trigonotylus psammaecolor ● - - - - - - - - - -
Trigonotylus pulchellus - - ● ● - - - - - - -
Trigonotylus ruficornis ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Subfamilie Orthotylinae
Halticus apterus apterus - - - - ● ● - - ● ● ● 
Halticus luteicollis - - - - - - - - ● ● ●
Halticus major - - - - - - - - ● - -
Orthocephalus coriaceus - ● ● - ● ● ● ● ● ● ●
Orthocephalus saltator ● ● ● - - - - - ● ● ●
Strongylocoris luridus - - - - - - - - ● - ●
Strongylocoris steganoides - ● - ● - ● - - ● ● ● 
Blepharidopterus angulatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Blepharidopterus diaphanus - ● - - - - - - - - ●
Brachynotocoris puncticornis - - ● - - - - - - - -
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WV OV AN LI VB BR BW HT NA LG LX
Cyllecoris histrionius ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Cyrtorhinus caricis - - - - - - - - - ● -
Dryophilocoris (D.) flavoquadrimaculatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Globiceps (Globiceps) sphaegiformis - - - - - - - - ● ● ●
Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus - - ● - - ● ● ● ● ● ●
Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis - ● - - - - - ● ● ● - 
Heterocordylus (Heterocordylus) genistae - - - - - - - - ● ● ●
Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis - - - - - - - - ● ● ●
Heterotoma planicornis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Malacocoris chlorizans ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mecomma (Mecomma) ambulans ambulans - ● - - ● ● - - ● ● ●
Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum - ● ● ● - ● - - ● ● ● 
Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus ● ● ● - ● ● ● - ● ● -
Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi ● - - - - - - - - - -
Orthotylus (Orthotylus) flavinervis ● - ● - ● ● - - ● ● ●
Orthotylus (Orthotylus) marginalis ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●
Orthotylus (Orthotylus) nassatus - ● ● - - ● - - ● - -
Orthotylus (Orthotylus) prasinus - ● ● - - ● - ● ● ● ●
Orthotylus (Orthotylus) tenellus - - ● ● - - - - ● - ●
Orthotylus (Orthotylus) viridinervis - ● ● - - ● - - - ● -
Orthotylus (Pachylops) adenocarpi adenocarpi - - - - - - - - ● ● ●
Orthotylus (Pachylops) concolor - - ● - - - ● ● - ● ●
Orthotylus (Pachylops) virescens ● ● ● ● - - ● - ● ● ●
Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens - - - - ○ - - - - - ●
Pseudoloxops coccineus - ● ● ● - ● - - ● - ●
Reuteria marqueti - ● ● - - - - - - -

Subfamilie Phylinae
Hypseloecus visci - - - - - - - - ● - -
Pilophorus cinnamopterus - ● ● ● ● - - - ● ● ●
Pilophorus clavatus - ● ● - - ○ - - ● ● ●
Pilophorus confusus ● - ● ● - - - - - - -
Pilophorus perplexus - ● ● ● - ● - - ● ● -
Cremnocephalus albolineatus - - - - - - - - - - ●
Hallodapus rufescens - - ● ● - - - - ● - -
Omphalonotus quadriguttatus - - - - - - - - - - ●
Systellonotus triguttatus - ● - - - - - ● - - ●
Amblytylus albidus - - ● - - - - - - - ●
Amblytylus nasutus - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Asciodema obsoleta - - ● - - - - - ● ● -
Atractotomus magnicornis - - - ● ○ - ● - ● ● ●
Atractotomus mali ● ● ● ● - ● - - ● ● ●
Atractotomus parvulus - - - - - - - ● - ● -
Campylomma annulicorne - - - - - - - - - - ●
Campylomma verbasci - ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans ● ● ● ● - ● ● ● - - -
Chlamydatus (Euattus) pulicarius - ● ● ● ● ● - ○ ● - ●
Chlamydatus (Euattus) pullus ○ ● ● - - ● - - ● ● ●
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Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens - ● ● - - - ● - ● ● ●
Compsidolon (Coniortodes) salicellum ● ● ● - - ● - ● ● ● ● 
Conostethus griseus ● - - - - - - - - - -
Conostethus roseus - ● ● - - - - ● - - ●
Conostethus venustus venustus ● ● ● ● - - - - ● ● -
Criocoris crassicornis - - ○ ○ - - - - ● ● ●
Criocoris nigripes - - - - - - - - ● - -
Europiella albipennis - - - - - - - - - - ●
Europiella alpina - - - - - - - - - - ● 
Europiella artemisiae ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Europiella decolor - - - - - - - - ● - - 
Eurycolpus flaveolus - - - - - - - - ● - ●
Harpocera thoracica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hoplomachus thunbergii - - - - - - ● ● ● ● ●
Lopus decolor decolor - ● ● ● ● ● ● - ● ● ● 
Macrotylus (Alloeonycha) paykullii ● ● - - - - - ○ ● ● ●
Macrotylus (Alloeonycha) solitarius - - - ● - - - - ● - -
Megalocoleus molliculus ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● -
Megalocoleus tanaceti ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 
Monosynamma bohemanni ○ ● ○ - - ○ ○ ○ - - ●
Monosynamma maritimum ● - - - - - - - - - -
Monosynamma sabulicola - - - - - - - - - - ●
Oncotylus (Oncotylus) punctipes ● ● ● ● - ● - ○ ● ● ●
Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus ● - - - - - - - ● - - 
Orthonotus rufifrons ● ● ● ● - ● - ● ● ● ●
Phoenicocoris modestus - - - ● - - - - ● - ●
Phoenicocoris obscurellus - - ● ● - - - - - ● ●
Phylus (Phylus) coryli ● ● ● - ● ● - ● ● ● ●
Phylus (Phylus) melanocephalus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Plagiognathus (P.) arbustorum arbustorum ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis - ● ○ - - - - - - - -
Plagiognathus vitellinus - - ● - ● - - - ● - ●
Plesiodema pinetella - - ● - - ○ - - ● - ●
Psallus (Apocremnus) betuleti - ○ ● - ● - ○ ● ● ● ●
Psallus (Apocremnus) montanus ● ● ● ● - - - ● - ● -
Psallus (Hylopsallus) assimilis - - ○ - - ○ - - ● ○ ●
Psallus (Hylopsallus) perrisi ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ●
Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani - - - - ● - - - ● - ●
Psallus (Hylopsallus) variabilis - - ○ ● - ○ - - ● ● ●
Psallus (Hylopsallus) wagneri ● - - ● - - - - - ● ●
Psallus (Mesopsallus) ambiguus - ● ● ● ● ● - ● ● ● ●
Psallus (Phylidea) quercus - ● ● ● - ● - ● ● ● ●
Psallus (Pityopsallus) luridus - - ● - - - - - ● - -
Psallus (Psallus) albicinctus - - ● ● - ○ - ● - ● -
Psallus (Psallus) confusus ● - - ● ● ● - - - - -
Psallus (Psallus) falleni ● ● ● - - ○ - - - ○ ●
Psallus (Psallus) flavellus - ● ● ● ● ● - ● ● ● ●
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Psallus (Psallus) haematodes ● ● ● - - ● - ● - ● ●
Psallus (Psallus) lepidus - ● ● - - ● - - ● - ●
Psallus (Psallus) mollis - - - - - - - - ● - ●
Psallus (Psallus) salicis - ● ● - - ● ● - ● ● -
Psallus (Psallus) varians varians ● ● ● ● ● ● - ● - ● ●
Salicarus (Salicarus) roseri ● ● ● - - - ● - ● ● ●
Sthenarus rotermundi ● ● ● - ● ● - - ● - -
Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus - - - - - - - - ● ● ●
Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes ● - - - - - - ● - - -
Tytthus pygmaeus ○ - - - - - - - - - -
Totaal aantal soorten (●) 103 135 144 120 90 113 83 106 175 159 159
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• vereniging voor insectenliefhebbers v.z.w. gent  
(AtALAntA)

• commission de l´environnement de Bruxelles 
et environ a.s.b.i. (ceBe) 

• milieu commissie Brussel en omgeving v.z.w.  
(moB)

• cercle des entomologistes Liégois (ceL)
• ecologische Werkgroep meanderland
• gembloux AgroBiotech (voorheen Faculté des 

sciences agronomiques de gembloux) (FsAg)

Bijlage 4. Waarnemers

• instituut voor natuur- en Bosonderzoek (inBo)
• institut superieur d’Agriculture de la reid 

(isA)
• koninklijk Belgisch instituut voor natuur-

wetenschappen (kBin)
• Limburgse koepel natuurstudies (Likona)
• ncB naturalis Leiden (rmnh)
• universteit gent
• Zoölogisch museum, Amsterdam (ZmAn, in   

rmnh)

Organisaties

Waarnemers

Aarifi, Y.
Abras, s.
Abrassart, g.
Acermans, J.m.
Adant
Adriaens, v.
Agot, t.
Albert, c.
Albessard, J.
Albras, m.
Alderweireldt, m.
Alexandre, F.
Allaer, L.
Allaer, P.
Allaert, A.
Allant
Amamou, s.
Amand, o.
Amond F
Amor mehrez, B.
Anellouk, A.
Apels, d.
Arauxol
Archambeau, g.
Archille, F.
Arcq, J.
Arnal, d.
Arnauld, J.
Arnould, F.
Arnould, t.
Arnould, v.
Attenelle
Aufiero, G.
Aukema, B.
Auquier, e.
Autem, B.
Azafujaralaz

Ba Ana, m.
Baakil, L.
Bachv, A.
Baelen
Baert, d.
Baert, g.L.
Baert, L.
Baeteman, J.
Baeten, s.
Baetens 
Baeyers, r.
Bailant, d.
Baiwir, r.
Balestrie, B.
Ball, A.
Baltus, c.
Barbaresch, F.
Barbiaux, r.
Barendse, m.
Barendse, r.
Barnard, c.
Barnich, d.
Barotte, d.
Bartholomeeusen, F.
Bassiouni, A.
Bastin,  c.
Battelier, e.
Baudart, m.
Baudesson
Baudet
Baudhuin, t.
Baudin, m.
Baudison
Baudon, J.
Baudouin, J.
Baugnée, J.-y.
Bauwens, s.

Bayens, r.
Bayert, L.
Bayot
Beauvais, m.
Becker, L.
Beckers, g.
Beckers, m.
Becquevort, c.h.
Beekkerk, r.J.
Belaire, e.
Bellemans, L.
Bellou, h.
Belmans, B.
Ben-Amor, m.
Bensalah
Benziane, m.
Berleur, r.
Bernard, L.
Bernard, o.
Bernes, A.
Bernier
Bertemes
Bertrand, L.
Bette, h.
Beveloson
Bianchi, r.
Bibani, y.
Bidouil, c.
Boby, c.
Bocca, s.
Bockkom, s.
Bocklandt, r.
Bocquillet, g.
Bodet
Bodson, P.
Boevinger, s.
Boland, A.

Boland, s.
Boldrini, s.
Bollaerts, P.
Boly, c.
Bolyn, t.J
Bömcke
Bona, c.
Bon-Amor, m.
Bonhon, A.
Bonmarchand, s.
Bonmarriage, P.
Bonnet, m.
Bonssart, h.
Boon, g.
Boone, A.
Boosten, g.
Boosten, r.
Boostens, g.
Boreux, m.
Borgers, n.
Boselli, P.
Bosmans, r.
Bosquet, L.
Bossant, L.
Bossuyt, F.
Bottelier, e.
Bouchat, F.
Boucher, F.
Boudali, r.
Boudart, m.
Bougelet
Bouillon
Bousette, v.
Bouvet, d.
Brabant, o.
Bracke, F.
Brackman, J.



298

Bracke, k.
Bracq, F.
Bradfer, P.
Brand, J.
Branquart, e.
Breuer, A.
Breugelmans
Brison, d.
Brisy
Brohez, P.
Bronchain, n.
Bronchart, m.
Bronelli, P.
Brouir, F.
Bruel, W.
Bruers, J.m.
Bruge, h. 
Bruggeman, chr.
Brunck, F.
Brunet, A.
Brunin, e.
Bruwier, d.
Bruyere
Budiantu, m.
Bulteau, v.
Buonatesta, r.
Burton, v.
Busine
Button, s.
Buyze, o.
cadang, e.
cahay, F.
calier, A.
callebaut, o.
callut, t.
calmeyn, k.
cambron, r.
canazza, g.
capart, A.
capella, Q.
capelle, F.
capenol, c.
capon, P.
capouillez
castaigne, m.
casteleyn, m.
castiaux, A.
catelier, F.
catelin, F.
cayrol, r.
cécile, A.
céline, g.
cession, s.

chalmagne
champagne, A.
chantraine 
charlier,A.
charlier, s.
chatt, A.
chavalle, s.
cheikh
chérot, F.
chevalier, c.
chevau, t.
chevreux, m.
cieters, d.
claes, m.
claessen, J.
claeys, r.
clarysse, L.
clavarear, h.
cloes, A.
cocu, P.
colard, L.
colaux, n.
colette, W.
collard, F.
collart, A.
collart, c.
collet, e.
collet, s.
collin, c.
collin, J.F.
conotte,
constanje, n.L. 
constant, J.
constant, n.
coomans, m.
coopman, L.
cooremans, J.
copin, g.
coppée, J.-Ph.
coppée, th.
coppen, n.
coquelet, L.
corbusier, n.
cordiez, F.
cornet, g.
cornez, s.
cortens, J.
cotton, s.
couche.
courteille, g.
cousin, c.
cox, P.
crasson, r.

cremer, r.
crepin, L.
creuier, r.
crevecoeur, L
crokaert c.
croquet, c.
crupin, F.
curnis, F.
cuvelier, J.
cwikowski, m.
d’Ardres.
d’Almeida, m.
d’Amico, s.
d’hauwer, s.
d’orchiment, A.
d´orchymont, g.
d’ursel, F.
da silva, v.
daelemans, J.
dahmen, m.
dailly, h.
daise
dalemans, J,F.
dambrain, c,
dandois, s,
dangoisse
dangoxhe, e.
daoust, m.
daoust, s.
dardenne, F.
dardenne, g.
daube, J.
daubresse, g.
daugimont, A.
david, J.
david, s.
de Bie, J.
de Blauw, h.
de Block, P.
de Boey, B.
de Bonlome, n.
de Borre, A.
de Borre, J.
de Bouwer
de Brabant
de Brogniez, A.
de Bruxelles, s.
de Bruycker, A.
de causmaecker, A.
de champs, c.
de clercq, k.
de clercq, r.
de cock, W.

de coudrier
de cremer, A.
de Foy, g.
de Francquen, P.
de Franquen, F.
de gaultier, F.
de greef, s.
de haes, v.
de heusch, o.
de horven
de Jonck 
de kempeneer
de keyser, s.
de klerk, v.
de koning, h.
de l´escaille, d.
de Langh, P.
de Ligne, A.
de maeseneer, J.
de malet, s.
de marneffe, h.
de meersman, F.
de meulder, A.
de meyer 
de moffaris, P.
de moffart, P.
De Moflain
de mollart, P.
de munck, m.
de Paoli, m.
de Potesta, e.
de Prez, J.
de Prins, s.
de Pryck, v.
de ruette
de rycke, A.
de saedeleer, v.
de salk, B.
de smedt, P.
de somer, Ph.
de valensart, A.
de vos, F.
de Wit, L.
de Witte, J.m.
de Witte, r.
de Wouters.
de Wulf, s.
de Zwaene, F.
debaisieux, F.
debaisieux, P.
debast, d.
debauche, h.
debilde, i.



299

debouck, d.
debroux
debry, P.
dechesne, F.
dechie, r.
decleer, k.
decock, c.
decraye, A.
decrême, v.
decrick, L.
decuper, B.
decuypere, A.
dedry, L.
defaurux, c.
defour, P.A.
defroidmont, d.
defuisseaux
deglin, A.s.
degré, A.
dehez, m.
dehombreux, e.
dehoux, g.
dekeirer, c.
dekeukeleire, d.
del Aguila, o.
delaedt, r.
delande, m.
delangue, c.
delannay, c.
delapierre, c.
delaye, F.
delbart, e.
delbecq, r.
delbouille, L.
delcour, A.
delcour, B.
delcourt, h.
delcourt, J.F.
delcroix, s.
delecolle 
deledique
delens, B.
delens, c.
deleroix
delferrier
delforge, c.
delfosse, F.
dellecolle
dellis, m.
delmotte, A.
delmotte, t.
delsinne, o.
deltenre

delvaux, c.
delvaux, m.
delvigne, r.
demande, n.
demaret, c.
demburg, s.
demeulder, L.
demeyer, L.
demortier, g.
demoulin, g.
demoulin, J.
den hartog-noordam, d.
denayer, J.
denef, J.
deneufbourg, m.
deneve, c.
denis, A.
denis, J.
denis, P.
denoncin, A.
denonville, J.
denuit
denys, A.
depauw, A.
depieren, A.
depiereux, A.
deplire, A
depré, J.
depré, P.
derfouf .
dermarcin, P.
deroose.
deroover, t.
descamps, m.
descartes,c.
deschepper, ch.
desmecht, r.
desmet, h.
desoumaux
dessart, P.
destrebecq, m.
dethier, m.
detiège
detry,  r.
devaere, n.
devalez, J.
devos, d.
dewandeleer, n.
dewavre, L.
dewez, F.
dewez, i.
dewolff, m.
dezwaene, F.

dheux, J.m.
dhyne, c.
di silvestro, A.
diagne
didderen, i.
dierks, e.
dieudonné, A.
diez P.
dirickx, h.
dockx,  s.
doguet, F.
doguet, m.
dolpire, s.
donckier, F.
donckier, h.
donea, m.
dontaine, J.F.
doornaert, A.
dorthu, L.
dorval, A.
douille, t.
doumro, m.
dreyer, e.
dries, h.
drumont, A.
dubois, A.
dubois, c.
dubois, e.
dubois, h.
ducatteeuw, v.
ducenne, s.
duchêne, B.
duchene, c.
duchênne, e.
duchesne, A.
ducland, L.A.
ducoeur, P.
duculot, J.
dudu, F.F.
duez, P.
duffels, J.P.
dufour, P.A.
dufourny, s.
dufrans 
duhayon, o.
dujardin, J.
dumortier, d.
dumortier, v.
dumoulin, s.
duplat, d.
dupont, m
durdu, J.F.
durinck, A.

dussart, c.
duvivier, A.
duvivier, d.
eeman, J.
eenman, J.
ek, g.
el Agrebi, y.
elias, e.
empain, t.
engebert, J.m.
enycbort, J.m.
esbroeck
escobedo, d.
estas, n.
etienne, e.
etienne, g.
etienne, y.
evens, J.
everaert, v.
evrard, B.
eyckmans, A.
eylenbosch, d.
Fagel, g.
Fagot, J.
Fagot, L.
Fahx, B.
Faivre
Fallise, J.
Famerée, d.
Fanchamps
Fassotte, c.
Félix, A.c.
Feretans, F.
Fery, s.
Feys, s.
Feytongs, s.
Fickers, P.
Fievet, J.
Filala, Z.
Fischer, r.
Flanne, J.L.
Flawinne, J.
Flor
Floré, P.
Fokker, A.J.F.
Fonder, n.
Fontaine, d.
Fontaine, F.
Fontaine, s.
Fonteyne
Forret
Fosset, t.
Foucant, m.



300

Fourmanoir, h.
Fourneaux, e.
Fournie, F.
Fournier
Franchamps
Francillon, d.
Francois, c.
François, e.
François, L.
Francois, m.
Francquen, P.
Frankart, J.
Franquinet, m.
Fréderic, e.
Fremet, L.
Frennet, Ph.
Frennet, s.
Frere, h.
Frérotte, s.
Freschi, J.
Frischkom, t.
Fruyt, c.
gabert, W.
gaëtan, e.
gahide, c.
gailliez, s.
gallant, J.-B.
gallant, L.
garcia, n.
gaspar, s.
gaultier, F.
geers, h.s.
gelbgras, F.
genet
genon A.
genot, v.
genray, F.
gerard, g.
gérard, n.
gerard, o.
gérard, s.
gerard, y.
gérardin, d.
geriens, r.
gerin, d.
germain, c.
gestykasus, n.
geukens, k.
geurin, A.
gévimont, J.F.
ghelier, Z.
ghesquiére
ghislain, d.

ghuisoland, J.
ghysel, A.
ghysen, Q.
ghysselinckx.
gielen, c.
gigot, n.
gilles, A.
gilles, L.
gilliaux, v.
gillis, c.
gilot, L.
gilsa, P.
gilson, J.
gilson, P.
giltay, A.
giltay, L.
giovannini, m.
glibert, J.
glinne, J.
glowacz, m.
gobbe, e.
gobert, W.
gobert, s.
goble, e.
godding, e.
godeau, J.F.
godfrin, c.
godfroid, s.
goebel, L.
goetghebuer, m.
Goffin, D.
goncette, A.
goosens, A.
gorrens, m.
gosset, v.
goubet, v.
goulet, J.
gouttière, c.
grandry, m.
grasser, c.
gravez, g.
gravez, P.
gregoire, d.
grègoire, h.
grignard, A.
grootaert, P.
grosjean, e.
gruntowy, J.
gruwier, c.
guégan, m.-c.
guendouzi
gueur, s.
gueye, m.

guillaume, g.
guilleaume, F.
guilleaume, P.
guiot, m.
guiot, t.
gumiro 
gyselinck, th.
haan, P.m.
habran, g.
haeck, g.
haesen
hagelstein, s.
haghebaert, g.
halbardier, J.F.
halet, P.
halleux, B.
halleux, v.
halmes, P.
halusiak, m.
hamm, s.v.
hamon, o.
hann, P.m.
hanon, o.
hanot, A.
hanssens, B.
hantson, e.
haot, s.
harck, g.
harlier, g.
harmel L.
harmel n.
harrax
harvengt, d.
hastin, P.
hauhuan
hautain, s.
hautier, L.
hautot, c.
havenith, J.
hay, e.
hayot, B.
hecq, J.
hela, F.
helleputte, d.
helleputte, m.
henderickx, P.
henderickx, v.
hendrix, J.
henin, c.
hennebel, d.
hennebel, W.
hennebert, F.
hennebert, s.

hennel, e.
heneresse, th.
henno, B.
henreux, J.
henry
hensens, J.F.
hérion, A.
herman, A.c.
herman, d.
herman, g.
hermes, d.J.
herr, c.
herremans, m.
herremans, r.
hertsens, J.m.
heuskin, s.
heuze, F.
heyndericx, J.
heynen, F.
heynsberges, s.v.
hick, c.
hick, g.
higuet, n.
hinnekens, g.
hirtt, L.
hoc, F.
holvoet, v.
honba, d.
horn, m.
houben, F.
hougardy, X.
hourart
hovine, A.
hoyaux, J.
huaux, J.W.
hubaut, d.
hubert, L.
huet, d.
huygens, P.
ichinosawa, m.
inglese, m.
ippersiel
issa, Z.
istace, g.
istace, v.
Jacqmain, e.
Jacques, L.
Jacques, v.
Jacquet, d.
Jacqumin
Jadot, y.
Jaegere, t.
Jamoulle, e.



301

Janique, g.
Janmoulle, e.
Jansen, L.
Janssen, L.
Janssens, A.
Janssens, e.
Janssens, F.
Jaques
Jason, d.
Jaumain, t.
Jaumotte, v.
Jenaed, Ph.
Jeoffrey, h.
Jeuniaux, c.
Jiame, J.L.
Jimbi, t.
Jocqué, r.
John, A.
Joie, e.
Joiret, J.
Jole, e.
Jolet, d.
Jolivet, P.
Jomaux, F.
Joret, J.
Joskin, n.
Jossin, B.
Joveneau, A.
Julien, A.
kairet, s.
kaluma, m.
kanesataka
karapetlan, J.
kayon, c.
kehl
kekenbosch, J.
keller
kestemont, m.h.
keuppens, m.
keymolen
khawly
khinosawa, m.
kim, s.
kizozo, s.s.
kochelmann, v.
koller, A.
koto, n.
kouache, m.
kremer, J.L.
kuipers, c.
kummert
kyangwi
La gleize, J.F.

Lacroix, F.
Lacroix, g.
Ladang, e.
Ladeuze, s.
Lafrançois, d.
Lahaye, s.
Laigmage, P.
Laine, g.
Lamarche, F.
Lambert, s.
Lambotte, d.
Lambotte, F.
Lambrechts, c.
Lameere, A.
Lamote, m.
Lanartz, J.
Langhendrie
Laporte
Lapouilly 
Larat, v.
Lardinois
Laruelle
Latine, r.
Latour, e.
Laurent, B.
Laurent, L.
Laurent, r.
Laurent, s.
Lauvaux, s.
Laverdure, v.
Laviolette, P.
Lays, P.
Lazard, J.
Le comte, t.h.
Lebailly, P.
Lebeau, J.
Lebrun, F.
Lebrun, m.
Lechanteur, F.
Leclerck, g.
Leclerck, J.
Leclerq, F.
Lecocq, g.
Lecomte, t.
Lecomten, s.
Ledent
Lefebvre, A.
Lefebvre, J.
Lefevre, F.
Lefevre, L.
Lefevre, m.
Legrain, m.
Legrain, X.

Legrand, A.
Lehaire, F.
Lejeune, J.
Lekene, m.
Leleup, J.
Leleup, n.
Lelotte, m.
Leloup, F.
Leloup, L.
Lemaire, Q.
Lemaire, s.
Lemal, c.
Lemineur, P.
Lemmers, A.
Lempereur, J.m.
Lempke, B.J.
Lentz, J.m.
Léonard, c.
Leonard, J.m.
Leonard, m.
Leonard, o.
Léonard, y.
Lepereur, J.y.
Lequint, c.
Lermusieuaux, h.
Lerot, B.
Leroy, m.
Leroy, n.
Leruth, r.
Lescot, h.
Lesenfants, r.
Lesgardeur, A.
Lessenfants
Leterme, e.
Leurquin, m.
Leveque, J.
Leveugle, m.
Levy
Leys, g.
Leysen, k.
Libeer, r.
Libert, L.
Liégeois, P.
Lienard, P.
Lievyns, s.
Ligot, P.
Limbourg, P.
Limbourg, Q.
Lindsey, v.
Ling, B.
Lippens, s.
Lodewijckx, m.k.
Loir, m.

Lomba, J.F.
Lombaert, J.F.
Longrée, L.
Longueville, F.
Loos, P.
Lorent, e.
Loriers, A.
Losciuto, s.
Losseau, c.
Lother, o.
Louwette, v.
Loyens, g.
Lunoiana
macgillavry, d.
macicq
madnecker
maelfait, J.P.
maenland
maertens, t.
maes, B.J.
maes, s.
magali, L.
magis, n.
magnien, F.
maiche, m.
maigret, o.
maincent, A.
mainil, m.
mairessa, J.L.
maistriau, g.
makart, o.
malchais, P.
malengreaux
mallien
maman, A.
manart, B.
manirahos
manitambona
mano, P.
maqua, J.F.
maquet, A.
marchoul, B.
marcq, P.
maréchal, J.L.
maréchal, m.
maréchal, P.
marfand, J.m.
marganne, P.
mar, n.
marich, s.
marien, F.
marj, m.
marlet, c.



302

marlier, g.
marlois
marneffe, c.
marrant, c.
marsick, s.
martel
martin, d.
martin, J.
martin, L.m.
martin, P.
martin, t.
mary, m.
masset, s.
massinon, m.
masson, m.
masson, v.
matagne, g.
matheu, y.
mathieu, d.
mathieu, o.
mathot, J.
mathy, Q.
matocq, A.
matocq, J.
mattar, t.
mayenez, c.
mayné, r.
mbelo, o.
mbiya, t.
meanderland
medagangoda, A.
meersschout, W.
mees, P.
mehrez, B.
melchior, c.
menart, B.
mercenier, B.
mercier, L.
merckx, B.
mertens, c.
mertens, P.
mertz, P.
mespreuve, A.
michalowski, J.m.
michaux, n.
michel, B.
michiels, d.
midrée, n.
miessen, g.A.
miessen, J.A.
mignon, J.
mignon, m.
milissen, A.

millet, c.
mine, e.
minet, g.
minsier, F.
moens, L.
moers, A.
moffarts, P.
mokadem
molenberg, J.m.
molliez 
mommens, X.
mondry
monnoyer, d.
montalto
morcrette, s.
moreau, e
morelle, k.
morin, J.L.
mortelmans, J.
mortiaux, F.
mortier, B.
moskwyn, s.
mostade, o.
mouchet, F.
moutsinga
mujogo, v.
mullender, c.
muller, J.
muller, P.
muselle
musogo, u.
nadzialek, s.
nagy, c.
nasdrovisky, B.
natalis, h.
nauling
navaeu, v.F.
nazé, o.
ndaya, B.
ndiaye, F.
née, F
negrinotte, t.
nève, c.
nève, F.
nève, J.J.
neycken, c
neyrinck, g.
nfundiko
ngansop, e.
ngoy, P.
nicolas, L.
niessen
nietten

nihoul, J.
nijs, A.
ninane
nirvarlet, v.
nkenda, n.
nmaud, m.
noce, d.
noel, s.
noiret, A.
nouls, F.
novent, o.
nqenda, n.
nys A.
nyskens, F.
nzokirantevye, B.
oilliaux, v.
olivier, t.
omram, o.
ortegat, B.
ortegat, e.
othmane
ouhaddon, s.
overlaet, F.g.
oversteuns, J.
Pacque, s.
Padourek, n.
Palange, v.
Palm, A.
Palocios, m.
Panier, e.
Panis, A.
Paquay, m.
Paque, B.
Paque, J.F.
Paque, s.
Paques, t.
Paquet, A.
Paquot, s.
Pardoms, A.
Paren, o.
Parez, c.
Parfonry, J.
Parmentier, r.
Parognus, A.
Pasau, B.
Patin, o.
Patout, c.
Patte
Paulin, o.
Paulissen
Pauly A
Pauwels, c.
Pauwels, d.

Pauwels, s.
Payot, L.
Pédron, m.
Peeters, h.
Peeters, J.P.
Peeters, L.
Peiffer, e.t.
Pereaux, n.
Pereaux, v.
Peremans, F.
Persoon, s.
Peters, h.
Petit, A.F.
Petit, J.
Petit, s.
Petre, L.
Pevenage, s.
Philippart, J.
Philippe, J.
Phillipart, c.
Pierard, n.
Piesschaert, F.
Pietquin, g.
Piette, s.
Pilette, F.
Pincen, y.
Pintens, J.
Pirard, B.
Piret, h.
Piret, P.y.
Piron, J.
Piron, v.
Pironnet, e.
Pirotte, c.
Pirotte, s.
Pissard, A.
Placet, n.
Plack, s.
Plasmann, y.
Platteau, L.
Plennevaux, P.
Plon, J.
Plotieau
Plu, d.
Pluijgers, m.
Plume, F.
Plumer, s.
Pluquet, e.
Podrecca, m.
Poelaert, c.
Poelman, L.
Pollak, g.
Pollet, c.



303

Pollet, m.
Poncin, F.
Poncin, o.
Poppe, P.
Porsperger
Pottier, J.
Poty, o.
Pouleau, F.
Poulin, o.
Preist, c.
Princen, y.
Proces, P.
Put, h.
Quentin, m.
Quievy, s.
Quoilin, d.
raary, B.
rabolli, s.
radelet, m.
Raeafindralaza
rafalowiez, t.
raison, r.
rakotosalama, m.h.
ramet, Q.
ranwez, L.
rase
rasmont, P.
rasseneur, L.
ratz, t.
ravignat, e.
regau, m.
regnier
reiber, F.
reichling, L.
remience, v.
renard, P.
renard, Q.
renard, t.
renauld, m.
renaville, B.
renier, A.
renneson, m.
rensonnet, A.
rensonnet, r.
reouaux, A.
reuter, A.
reuter, g.
reyniers, J.
reynmaerst
ribeaucourt, P.
richerzhagen, c.
ridremont, F.
rihoux, L.

rmanitrera, s.
robaye, v.
robben, J.
robertson, m.
robette, g.
robeyns, d.
robise, A.
roelandts, JL.
roels, e.
Roffimen
roggeman, s.
roland, c.
roland, d.
rolin, e.
rongy, A.
ronsmans, J.
roos, J.
roppe, h.
rose, L.
rossignon, o.
rottier
rouard, m.
roubben, L.
rouelle, s.
rousseau, c.
rousseau, L.
rousset, c.
rousset, k.
royer, c.
rubberecht, L.
ruelle, L.
rurangwa, s.
rusabana, n.
ruzangwa s.
rybaczek, h.
sablon, A.
sablon, o.
salembier, J.
salvo, c.
sam martin, g.
sandrine, A.
satelin, F.
saules
saumes, g.
scaillet, c.
scailquin, X.
scaut, B.
schaus, m.
scherpereel, e.
schiettecatte, B.
schippers, c.
schirvel, c.
schlim, s.

schmets, k.
schmitz, g.
schonmacker, c.
schoonman
schouteden, h.
schuermans, s.
schuster, A.
schuyts, J.
seffer, J.
segard, m.
segers, c.
segers, r.
seiller, c.
selouck, d.
senden, g.
sequans, F.X.
servais, J.F.
servais, J.P.
servotte, J.P.
severin, g.
severin, P.
séverine, W.
simon, F.
simon, t.
simonis, e.
simons e
ska, c.
skelton, e.
slabbinck, J.
sleiman, s.
smets, d.
smets, k.
smit, h.A.
sneessens
solheid, P.
sondag, F.
soors, J.
sory, d.
soumare, A.
speijer, e.A.
speleers, o.
speybrouck, F.
spies, d.
stalmans, J.m.
stassen, e.
steinier
stevens, v.
steyer, e.
steyscard
stiennon, c.
stoop, g.
stoudeur, A.
street, d.

strepenne
struyve, t.
subur
sueur
sunnaert, d.
sylvester, d.
sylvester, y.
synave, h.
sztern, m.
tahon, s.
tanna, d.
tasiaux, B.
tassel, e.
tassel, r.
tassignon, A.
taymans, J.
teheux, m.
terwagne, s.
thény
thibau, k.
thibaut, F.
thieren, y.
thijs, c.
thirot
thiry, F.
thomas, A.
thomas, t.
thomson, t.
thonar, A.
thonissen, k.
thonon, A.
thore, m.
thunus, o.
thys, n.
tille, g.
timmermans, A.
timmermans, F.
tips, W.
toint, s.
tollet, A.
tollet, h.
tollet, r.
tomasovic,g.
tomaszkiewiez
tonnoir, A.
toorman, e.
torros, g.
tosquinet, J.
tournay, J.
tournay, L.
tourneur, d.
tournier, h.
toussaint, A.
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toussaint, J.F.
toussaint, L.
triolet, n.
tripnaux, h.
troquet, m.
turbang, J.n.
turlot, A.
urbain, y.
urbas, e.
uwitonze, P.
uytenhoef, m.
vaerwyck, J.F.
valente, F.
vallée, J.P.
van Asbrocen
van Asten, k.
van Beekkerk, r.J.
van Bignoot
van camberg, F.
van cleuvenbergen, g.
van de casteele, d.
van cautberg, F.
van cleynenbreugel, s.
van coppenolle, r.
van de Bruerl, W.e.
van de Walle, A.
van de Walle, i.
van den neucker, t.
van den Wyngaert, g.
van der donckt, J.-F.
van der krift, h.J.
van der schueren, i.
van dorsselaer, P.
van driessche, J.
van driessche, L.
van dyck, v.
van eeckhoute, c.L.
van eycken, B.
van grimberge, A.
van heddegem, W.
van heghe, g.
van hercke L.
van humbeeck, o.
van Landuyt, B.
van malderen, m.
van nuffel, c.
van oost, m.
van Poeyer v.
van Praag
van roeye, n.
van rooij, P.
van roudenhegge
van sanden, P.

van schepdael, P.
van schuytbroek, P.
van stalle, J.
van steen, F.
van steenwinkel, c.
van stipdonk, A.
van tulder, d.
van uytvank, J.
van volxem, c.
van Winnendaele 
van Zanen, B.
vanbellanghen
vancutsem, F.
vandamme
vande Bossche, s.
van de Loisep
vanden Abeele, L.
vandenberghe, c.
vandendael
vander Borght, A.
vandereycken, A.
vanderhaeghe, J.
vanderkelen, F.
vanderplas, d.
vanderschuren, h.
vanderstichelen, c.
vandervorst, B.
vanderydt, c.
vandesompele, s.
vanermen, L.
vanhal, e.
vanhauwaert, r.
vanhecke, J.
vanhertbruggen
vanhiesbeck, s.
vankerkhove, F.
vanloot, g.
vanmeerbeeck, Ph.
vanrie
vanthuynen, r.
vanvoorden, J.
vassart, m.
vast, F.
vastemans, v.
veneberg, s.
veraghtert, W.
verbeeck, e.
verbeelen, F.
verbeke, c.
verbeke, F.
verbeke, J.
verbeke, k.
verbeken, J.

verbeylen, g.
verbruggen, chr.
vereecken, n.
vergnon, X.
verhelst, L.
verhertbruggen
verhève, F.
verhoecke, J.
verhoeven, J.
veriter, y.
verlaine, m.
vermeren h.
vermylen, r.
verplaetse, k.
verref, L.
verrekt, m.
verrue, v.
verschueren, L.
versigghel, J.
versraete, A.
verstraete, A.
verstraeten, d.
verswijfel, J.
vertongen, g.
vervecken, P.J.
vervloet, P.
vets, v.
vigreux, J.m.
virlee, k.
viseur, s.
viskens, g.m.
visser, g.
volghe, J.
volont, i.
voneche, d.
vos, L.
vrancken, c.
vranckx, o.
vreurick, g.m.
vrijdagh, J.m.
vrijdagh, m.
vuylsteke 
vynckier, A.
vynckier, t.
Waelput, J.J.
Wahis, r.
Walhin, J.s.
Wallays, h.
Walter, r.
Wansart, A.
Wanufelle, L.
Wanzart, A.
Warlet, J.m.

Waroquier, i.
Warzée, n.
Wastiaux, o.
Wathelet, y.
Watiez, s.
Wauters, c.
Wegnes, m.
Welschen, s.
Werner, g.
Wesmael, m.
Wesselson, h.
Wijckmans, g.
Wildmann, c.
Willaert, J.F.
Willaert, m.
Willeame, c.
Willems, m.
Willemse, F.
Williams, c.
Wilmast, o.
Windmolders, k.
Wintjes, A.
Wolf, F.
Woudstra, J.h.
Wouters, m.
Wouters, P.
Wursten, B.
Wuyts, e.
Wynants, g.
Wyns, g.
yemdjo 
yoann, e.
yu Quang
Zaidan, t.
Zaneongnon, n.
Zanfon, g.
Zounon
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Bijlage 5: Soorten uit het aangrenzend gebied die niet in België 
zijn waargenomen 

Bronnen: nederland – nL (http://www.eis-nederland.nl/wantsen.html), West-duitsland – de: 
nordrhein-Westfalen en rheinland-Pfalz (hoffmann & melber, 2003; simon, 2007, 2008), 
noord-Frankrijk  – Fr: regio’s haute-normandie, nord-Pas-de-calais, Picardie, Île-de-France, 
champagne-Ardenne, Bourgogne, Lorraine, Alsace en Franche comté (ehanno, 1987) en 
Luxembourg – Lu (reichling, 2001).
  NL DE FR LU
Familie Miridae
Subfamilie Bryocorinae
Cyrtopeltis geniculata Fieber, 1861  - - + -
Dicyphus (Brachyceroea) botrydis rieger, 2002  - + - -
Dicyphus (Dicyphus) escalerae Lindberg 1934  - + - -
Macrolophus costalis Fieber, 1858  - - + -
Stethoconus pyri (mella, 1869)  - - + -
Subfamilie Mirinae
Adelphocoris hercynicus Wagner, 1938  - + - -
Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836)  - + + -
Adelphocoris vandalicus (rossi, 1790)  - + + -
Agnocoris rubicundus (Fallén, 1829)  + + + +
Brachycoleus decolor reuter, 1887  - + + -
Brachycoleus triangularis (goeze, 1778)  - - + -
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)  - - + -
Capsus pilifer (remane, 1950)  + - - -
Charagochilus spiralifer kerzhner, 1988  - + - -
Closterotomus trivialis (A. costa, 1853)  + + - -
Closterotomus ventralis (1879)  - - + -
Cyphodema instabilis (Lucas, 1849)  - - + -
Lygocoris minor (Wagner, 1950)  + - + - 
Lygocoris zebei günther, 1997  - + - -
Megacoelum beckeri  (Fieber, 1870)  + + + -
Phytocoris (Compsocerocoris) juniperi Frey-gessner, 1865  - + + +
Phytocoris (Exophytocoris) minor Kirschbaum, 1856  - + ? -
Phytocoris (Exophytocoris) parvulus reuter, 1880  - + - -
Phytocoris (Ktenocoris) austriacus Wagner, 1954  - + - -
Phytocoris (Ktenocoris) insignis reuter, 1876  + + + -
Phytocoris (Ktenocoris) jordani Wagner, 1954  - + - -
Phytocoris (Phytocoris) hirsutulus Flor, 1861  - + - + 
Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis (herrich-schaeffer, 1835) - + - +
Pinalitus atomarius (meyer-dür, 1843)  + - + -
Polymerus (Poeciloscytus) asperulae (Fieber, 1861)  - + + -
Polymerus (Poeciloscytus) brevicornis (reuter, 1879)  - + - -
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858)  - + ? -
Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus (Wagner, 1951)  - + - +
Notostira erratica (Linnaeus, 1758)  - + + -
Teratocoris paludum J. sahlberg, 1870  + + - +
Teratocoris saundersi douglas & scott, 1869  + - - -
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  NL DE FR LU
Subfamilie Orthotylinae
Euryopicoris nitidus (meyer-dür)  - + - -
Halticus macrocephalus Fieber, 1858  - + + -
Halticus pusillus (herrich-schaeffer, 1835)  - + + -
Orthocephalus brevis (Panzer, 1798)  - + + -
Pachytomella parallela (meyer-dür, 1843)  + + + -
Schoenocoris flavomarginatus (A.costa)  - - + -
Strongylocoris atrocoeruleus (Fieber, 1864)  - + + -
Strongylocoris erythroleptus A. costa, 1853  - - + -
Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)  - + + +
Excentricus planicornis (herrich-schaeffer, 1836)  - + - -
Fieberocapsus flaveolus (reuter, 1870)  + - - -
Globiceps (Kelidocoris) juniperi Reuter, 1902  - + - ?
Heterocordylus (Bothocranum) erythropthalmus  (hahn, 1833) - + + -
Heterocordylus (H.) leptocerus (kirschbaum, 1856)  + + - -
Heterocordylus (H.) parvulus reuter, 1881  - - + -
Orthotylus (Melanotrichus) rubidus (Puton, 1874)  + - + -
Orthotylus (Orthotylus) interpositus k. schmidt, 1938  - + - +
Orthotylus (Orthotylus) ochrotrichus Fieber, 1864  + - - -
Orthotylus (Orthotylus) obscurus reuter, 1875  - - + -
Orthotylus (Parapachylops) caprai Wagner, 1955  - + - -
Orthotylus (Pinocapsus) cupressi reuter, 1883  - - + -
Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus (Fallén, 1807)  + + + +
Subfamilie Phylinae
Pilophorus simulans Josifov, 1989  + + - -
Cremnocephalus alpestris Wagner, 1941  - + - -
Hallodapus montandoni reuter, 1895  - - + -
Systellonotus thymi (signoret, 1859)  - - + -
Amblytylus brevicollis Fieber, 1858  + + - -
Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)  - + + -
Atractotomus kolenatii (Flor, 1860)  - + + -
Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858  + + + +
Criocoris nigricornis reuter, 1894  - + - -
Criocoris sulcicornis (kirschbaum, 1856)  + + + -
Icodema infuscata (Fieber, 1861)  - - + -
Lepidargyrus ancorifer Fieber, 1858  - + + +
Macrotylus (Alloeonycha) horvathi (reuter, 1876)  - + + +
Macrotylus (Macrotylus) herrichi (reuter, 1873)  - + + +
Megalocoleus exsanguis (herrich-schaeffer, 1835)  - + + -
Oncotylus (Cylindromelus) setulosus (herrich-schaeffer, 1837) - - + -
Phoenicocoris dissimilis (reuter, 1878)  - - + -
Placochilus seladonicus seladonicus (Fallén, 1807)  - + + + 
Phylus (Teratoscopus) plagiatus (herrich-schaeffer, 1835)  - - + -
Psallus (Apocremnus) aethiops (Zetterstedt, 1838)  + + - -
Psallus (Phylidea) ocularis (mulsant & rey, 1852)  - - + -
Psallus (Pityopsallus) piceae reuter, 1878  - + - -
Psallus (Pityopsallus) pinicola reuter, 1875  - + + -
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  NL DE FR LU
Psallus (Psallus) aurora (mulsant & rey, 1852)  - - + - 
Psallus (Psallus) cruentatus (mulsant & rey, 1852)  - + - -
Psallus (Psallus) punctulatus Puton, 1874  + + - +
Tinicephalus (Tinicephalus) discrepans Fieber, 1858  - - + -
Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris reuter, 1883  - + - -
Tuponia (Tuponia) mixticolor (A. costa, 1862)  - + - -
Tytthus pubescens (knight, 1931)  + + - +

Literatuur

ehanno B., 1987. Les hétéroptères mirides de France. tome ii-B. inventaire biogéographique 
et atlas. Inventaire de Faune et de Flore, 42: i-ix, 649-1075.
hoffmann h.-J. & melber A., 2003. verzeichnis der Wanzen (heteroptera) deutschlands. 
Entomofauna Germanica, 6: 209-254.
simon h., 2007. 1. nachtrag zum verzeichnis der Wanzen in rheinland-Pfalz (insecta: 
heteroptera). Fauna Flora Rheinland-Pfalz, 11 (1): 109-135.
simon h., 2008. 2. nachtrag zum verzeichnis der Wanzen in rheinland-Pfalz (insecta: 
heteroptera). Fauna Flora Rheinland-Pfalz, 11 (2): 549-559.
reichling L., 2001. Atlas des hétéroptères non-aquatiques du Luxembourg. musée national 
d’histoire naturelle, Luxembourg, 134 pp.
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Bijlage 6. Verantwoording foto’s 

Adelphocoris quadripunctatus, ♂. Nederland, Overijssel, Ommen, Giethmensche Veld, 24-8-
2011, henk soepenberg (foto henk soepenberg).

Atractotomus mali, ♀. Nederland, Overijssel, Den Ham. Hallerhoek, 9-6-2011, Henk Soepenberg 
(foto henk soepenberg).

Blepharidopterus angulatus, ♀. Nederland, Zeeland, Koudekerke, 25-6-2012, Albert de Wilde 
(foto Albert de Wilde).

Bothynosus pilosus, ♀. Finland, Lapland, Levi, Sirkka, 17-5-2005, B. Aukema (foto Theodoor 
heijerman).

Campyloneura virgula, ♀. Nederland, Overijssel, Hellendoorn, 15-7-2011, Henk Soepenberg 
(foto henk soepenberg).

Compsidolon salicellum, ♂. Nederland, Overijssel, Den Ham, Hallerhoek, 30-6-2011, Henk 
soepenberg (foto henk soepenberg).

Conostethus roseus, ♀. Nederland, Overijssel, Lemele, Lemelerberg, 7-6-2013, Henk 
soepenberg (foto henk soepenberg).

Cremnocephalus albolineatus, ♀. Nederland, Overijssel, Ommen, Boswachterij Ommen, 
sahara, 8-7-2011, h. soepenberg (foto henk soepenberg).

Deraeocoris flavilinea, ♀. Nederland, Zeeland, Koudekerke, 20-7-2009, Albert de Wilde (foto 
Albert de Wilde).

Deraeocoris trifasciatus, ♀. Nederland, Limburg, Castenray, Castenrayse Vennen, 25-6-2005, 
B. Aukema (foto theodoor heijerman).

Globiceps flavomaculatus, ♀. Nederland, Overijssel, Vriezenveen, Fayersheide, 27-6-2013, 
gerwin van de maat (foto gerwin van de maat).

Heterocordylus tibialis, ♀. Nederland, Overijssel, Ommen, Het Beerzerveld, 1-6-2012, Henk 
soepenberg (foto henk soepenberg).

Heterotoma planicornis, ♀. Nederland, Overijssel, Hellendoorn, 30-6-2011, Henk Soepenberg 
(foto henk soepenberg).

Isometopus intrusus, larve. duitsland, rheinland-Pfalz, Bad kreuzenach, 6-2002 (foto ekkehard 
Wachmann).

Isometopus intrusus, ♀. Duitsland, Baden-Württemberg, Nürtingen/Neckar, 4-7-1989, Christian 
rieger (foto theodoor heijerman).

Lygus maritimus, ♂. Nederland, Zeeland, Koudekerke, 6-10-2007, Albert de Wilde (foto Albert 
de Wilde).

Malacocoris chlorizans, ♀. Nederland, Overijssel, Den Ham, Hallerhoek, 3-10-2012, Henk 
soepenberg (foto henk soepenberg).

Mermitelocerus schmidtii, ♂. Duitsland, Rheinland-Pfalz, Bad Kreuzenach, 6-2001 (foto 
ekkehard Wachmann).
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Notostira elongata, ♀. Nederland, Overijssel, Hellendoorn, 2-3-2011, Henk Soepenberg (foto 
henk soepenberg).

Oncotylus punctipes, ♀. Nederland, Overijssel, Vroomshoop, 16-6-2012, Henk Soepenberg 
(foto henk soepenberg).

Oncotylus viridiflavus, ♀. België, West-Vlaanderen, Moen, Orveytbos, 30-7-2011, Roeland 
Libeer (foto roeland Libeer).

Pachytomella parallela, ♂. Nederland, Overijssel, Den Ham, Hallerhoek, 9-6-2011, Henk 
soepenberg (foto henk soepenberg).

Phylus melanocephalus, ♂. Nederland, Overijssel, Ommen, Archem, 19-6-12, H. Soepenberg 
(foto henk soepenberg).

Phytocoris tiliae, ♀. Nederland, Overijssel, Hellendoorn, Schuilenburg, 14-7-2011, Henk 
soepenberg (foto henk soepenberg).

Pilophorus cinnamopterus, ♀. Nederland, Overijssel, Ommen, Boswachterij Ommen, Sahara, 
8-7-2011, henk soepenberg (foto henk soepenberg).

Polymerus nigrita, ♀. Nederland, Zeeland, Koudekerke, 27-6-2009, Albert de Wilde (foto 
Albert de Wilde).

Systellonotus triguttatus, ♂ macropteer. Nederland, Overijssel, Buurse, Buurserzand, 10-6-
1990, B. Aukema (foto theodoor heijerman).

Systellonotus triguttatus, ♀ brachypteer. Nederland, Overijssel, Buurse, Buurserzand, 9-6-
1990, B. Aukema (foto theodoor heijerman).

Tupiocoris rhododendri, ♀. Nederland, Overijssel, Hellendoorn, Sprengenberg, 15-7-2011, 
henk soepenberg (foto henk soepenberg).

Tytthus pygmaeus, ♀. Wapse, Vromerveld, 26-8-2006, B. Aukema (foto Roy Kleukers).
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Berend Aukema werd in 1949 geboren 
in Zaandam. hij studeerde biologie aan 
de vrije universiteit in Amsterdam en 
promoveerde aan de Wageningse universiteit 
op een proefschrift over de achtergronden 
van vleugeldimorfie bij loopkevers van het 
geslacht Calathus getiteld “Flying for Life”. 
vanaf jonge leeftijd was hij al geïnteresseerd in 
wantsen en publiceerde vanaf 1976 regelmatig 
over ecologie, faunistiek en taxonomie van 
vooral de nederlandse fauna. van 1990 tot 
en met 2004 was hij hoofd van de sectie 
entomologie van de Plantenziektenkundige 
dienst in Wageningen en na zijn vroege 
pensionering wijdt hij zich volledig aan 
de studie van de wantsen. een overzicht 
is te vinden op http://www.eis-nederland.
nl/wantsen.html. hij is gastonderzoeker 
heteroptera bij naturalis Biodiversity center 
in Leiden, groepscoördinator heteroptera voor 
Fauna europaea, editor van de “catalogue of 
the heteroptera of the Palaearctic region” en 
coördinator van de Werkgroep heteroptera 
van eis kenniscentrum insecten en andere 
ongewervelden in Leiden. 

Frédéric Chérot werd in 1970 in sint-
Agatha-Berchem geboren. hij deed zijn 
middelbaar onderwijs in ukkel aan de school 
decroly en volgde daarna de richting biologie 
aan de université Libre de Bruxelles (uLB), 
alwaar hij in 2002 de graad van doctor in 
de wetenschappen (zoölogie) behaalde met 
een thesis over de systematiek van de mirini 
(heteroptera, miridae). vervolgens werkte 
hij gedurende 8 jaren op het departement 
‘Biologie des organismes’ van de universiteit, 
waarna hij aan het ‘département de l’etude 
du milieu naturel et agricole’ (demnA) van 
de Waalse openbare dienst (sPW) verbonden 
werd. hier houdt hij zich met de controle van 
de ecologische kwaliteit van de waterlopen 
in Wallonië bezig op basis van de benthische 
macro-invertebraten volgens de europese 
richtlijnen. einde 2013 was hij auteur van 
95 wetenschappelijke bijdragen over de 
verspreiding van de heteroptera in België, de 
systematiek van de miridae wereldwijd en de 
invasieve macro-invertebraten in de Waalse 
waterlopen. hij beschreef 67 nieuwe soorten 
en 14 nieuwe genera, vooral van de cylapinae 
en de miridae in Azië en tropisch Amerika. 
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Gaby Viskens (geboren in 1944 te geel) en 
Jos Bruers (geboren in 1941 te Antwerpen). 
Zonder speciale opleiding maar met elf jaar 
ervaring als helpers op natuurgebied, stelden 
we ons de vraag of in het natuurbeheer 
insecten niet worden benadeeld. We besloten 
dit vanuit de koninklijke Antwerpse vereni-
ging voor entomologie te onderzoeken voor 
de wantsenfamilie miridae. We waren ons 
niet bewust van het feit dat er zo weinig aan 
deze familie gewerkt werd en dat de laatste 
naamlijst van deze familie al dateerde uit 
1892! in 1990 kregen wij toestemming van 
Patrick grootaert, afdelingshoofd entomologie 
van het koninklijk Belgisch instituut voor 
natuurwetenschappen in Brussel om de 
nationale collectie te ordenen en aan te vullen 
naar het niveau van de ons omliggende 
landen. door een prettige samenwerking 
met de Waalse heteropterologen en Berend 
Aukema uit nederland is onze droom om 
een nieuw actueel verspreidingsoverzicht van 
de Belgische miriden te realiseren tot stand 
gekomen!
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In België komen ruim 600 soorten wantsen voor. Ondanks een grote diversiteit in uiterlijk en leefwijze vormen 
ze een ondergewaardeerde groep, waar weinig aandacht aan werd en wordt besteed. De enige uitzondering 
vormen de water- en oppervlaktewantsen, waarover onlangs ook een boek verscheen in deze serie.

Dit boek behandelt de miriden (familie Miridae), die in België met 231 soorten verreweg de soortenrijkste 
wantsenfamilie is. Het bevat beknopte informatie over ecologie, habitat, status en verspreiding van de soorten, 
verwijzingen naar determinatiewerken en foto’s, en een overzicht van alle Belgische literatuur over miriden.

Het is echter in de eerste plaats een verspreidingsatlas, dus de nadruk ligt op het voorkomen en de verspreiding 
in België. Voor iedere soort zijn er kaarten voor de verspreiding in België vóór 1980 en vanaf 1980, een kaart 
van de verspreiding in Europa en een fenogram.

Oncotylus punctipes, ♀ (foto Henk Soepenberg)


