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Bovenaan: schaatsenrijder (Gerridae sp.) 
Onderaan: rivierbodemwants (Aphelocheirus aestivalis).

De natuur biedt in ieders omgeving een groot aanbod aan plassen, vijvers, vennen, sloten, grachten, beken en rivieren. 
Daarin leven tal van dieren en planten. De meeste merk je op het eerste zicht niet op. Maar als je er een schepnet 
doorhaalt, blijkt het er te krioelen van  levende schepseltjes.

Water- en oppervlaktewantsen zijn alom aanwezig in bijna elke waterplas en worden gebruikt bij de kwaliteitscontrole 
van de oppervlaktewateren. Toch blijven zij voor de meeste mensen onbekend. 

Met dit boek ligt de eerste volledige publicatie over deze diergroep in België voor, zij biedt een overzicht van de 64 
soorten water- en oppervlaktewantsen in ons land met meer dan 450 originele foto’s. Je vindt erin:

•uitleg over de lichaamsbouw en levenswijze.
•Rijk geïllustreerde determinatiesleutels.
•Per soort een beschrijving, informatie over biotoopkeuze, levenscyclus en verspreidingskaarten.
•De nieuwste Rode Lijst van de water- en oppervlaktewantsen in Vlaanderen.
•Een uitgebreid literatuuroverzicht over water- en oppervlaktewantsen in België.
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