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7.3. Sleutel tot de families

  ......................................................................................waterwantsen (Nepomorpha) 2

  ..........................................................................oppervlaktewantsen (Gerromorpha) 7

  .................................................................................duikerwantsen (Corixidae) blz. 46

  Algemeen uitzicht anders (zoekplaat 2, blz. 43).
  .........................................................................................................................................3

  .............................................................................waterschorpioenen (Nepidae) blz. 50
3b.  Achterlijf zonder adembuis.
  .........................................................................................................................................4

4a.  Afgeplatte dieren.
  Voorpoten ingeplant aan de voorkant van het prosternum* 
  .........................................................................................................................................5

  .........................................................................................................................................6 

  ............................................................rivierbodemwantsen (Aphelocheiridae) blz. 74
5b.  Steeksnuit reikt tot aan de voorpoten, niet tot de middenpoten 

   ....................................................................platte waterwantsen (Naucoridae) blz. 74

  ..........................................................................dwergbootsmannetjes (Pleidae) blz. 76

  ..........................................................................bootsmannetjes (Notonectidae) blz. 76
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 Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)
Vlekmoerwants

A. BESCHRIJVING

Uiterlijk - 
tot twee segmenten achter de achterpoten.
Kop - Als bij : geelbruin, met donkere achterrand. Voorhoofdsindruk ondiep, reikt 
tot iets voorbij de ogen.
Halsschild - Sterk gerimpeld, okerbruin tot zwart met 8 soms 9 gele, rechte dwarsstrepen.
Vleugels - Dekvleugels sterk gerimpeld, donkerbruin tot zwart, met dunne, gele, kronkelende 

Poten - Pala vrijwel rechthoekig, aan de basis minder breed dan aan de top, onderrand licht 

Pijlpunt - H. 

Achterlijf -  rugsegment bij mannetjes met haarbundel in het midden.

mannetjes vrouwtjes
Lengte 7 mm 9 mm

Sternieten asymmetrisch, alle donker
Voorpoten pala zonder doorns

B. VERSPREIDING

Europa -  komt in heel Europa voor behalve het uiterste noorden 
(Aukema  2002).
België - De soort komt overal in ons land voor. Het is de algemeenste soort van het genus.

C. BIOTOOP

Komt in veel soorten wateren voor, met steeds een dik pak organisch materiaal op de bodem.  
Brak water wordt gemeden.

D. LEVENSWIJZE

Voedsel - Alleseter, maar vooral detritus.
Levenscyclus - Vanaf juli zijn er volwassen exemplaren van de eerste generatie, in september 
zijn er nimfen van de tweede, gedeeltelijke, generatie.

E. STATUS IN VLAANDEREN

Momenteel niet in gevaar.
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Fig. 295-298. . 295. Bovenaanzicht. 296. Onderaanzicht. 297
298. Pijlpunt. 
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Paracorixa concinna (Fieber, 1848)
Streeppoot

A. BESCHRIJVING

Uiterlijk - 
Kop - Geel. Voorhoofdsindruk smal, ondiep, tot iets voorbij de onderkant van de ogen reikend. 
Halsschild - Sterk gerimpeld, met 9-10 dunne bruinzwarte dwarsbanden; kiel kort.
Vleugels - Dekvleugels sterk gerimpeld, voorzien van blonde haren, lichtere tekeningen 
overheersend. Vuilgele strepen en vlekken vormen een 'verbrokkeld' patroon.
Poten - Pala met een rij van ongeveer 35 doorns in één rij die naar het einde toe naar beneden 

van achterpoot aan het uiteinde met een schuine zwarte vlek die zich voortzet op het voorste 

Pijlpunt - Amper langer dan breed, randen recht tot iets uitgehold, afgeronde punt en komvormig 

Abdomen - Geen strigil.

mannetjes vrouwtjes
Lengte 7 mm 7,5 mm

Sternieten symmetrisch
Voorpoten pala zonder doorns

B. VERSPREIDING

Europa - Komt in de gematigde streken van Europa voor, behalve in het Middellandse 
 2002).

België - De soort is algemeen aanwezig in Oost- en West-Vlaanderen, naar het binnenland toe 
minder algemeen.

C. BIOTOOP

De soort verkiest diepe, middelgrote, onbeschaduwde wateren met gelijkmatige oevers en komt 
ook veel voor  in licht brak water. 

D. LEVENSWIJZE

Voedsel - Algen en detritus.
Levenscyclus - Juvenielen komen voor van mei tot oktober. Aan de kust zijn er twee volledige 
generaties per jaar. In het binnenland slechts een gedeeltelijke tweede. In de zomergeneratie 
heeft een minderheid van de exemplaren gereduceerde vliegspieren. Juvenielen vonden we van 
mei tot en met oktober.

E. STATUS IN VLAANDEREN

Momenteel niet in gevaar.
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Fig. 299-303. . 299. Bovenaanzicht. 300. Onderaanzicht. 301
302. Pijlpunt. 303. Achterpoot, onderaanzicht. 
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Gerris lateralis Schummel, 1832
Rossige schaatsenrijder

A. BESCHRIJVING

Uiterlijk - Donkerbruin tot zwart, achterlob van het halsschild geelbruin over donker oker tot 
zwart. 
Kop - Eerste en tweede lid geelbruin, derde lid met basis geelbruin en uiteinde volledig donker, 
zoals het derde lid. 
Halsschild - Voorlob opvallend breed, donkerbruin met een gele of bruine middenstreep die 
verbonden is met de grote gele of bruine vlek op de achterlob. Achterlob volledig roodbruin 

loopt door op de voorlob.
Vleugels - Dekvleugels, indien aanwezig, donkerbruin. Aders zwart, met goudkleurige haren 
bedekt. De langvleugelige vorm komt zelden voor.
Achterlijf - Bovenkant zwartbruin tot zwart met zilverkleurige, onderbroken middenstreep en 

zoals bij de andere soorten van het subgenus Gerris.
Poten - Poten roodbruin tot bruingeel. Bovenkant voordij met brede zwarte band tot bijna aan 
de top, scheen met donkere randen, tarsen donker.

mannetjes vrouwtjes

Uiterlijk voorlaatste segment niet in twee 
gedeeld

voorlaatste segment in twee 
gedeeld

Lengte 9 mm 11,5 mm

B. VERSPREIDING 

Europa - In heel Europa behalve in het zuidoosten, waar de verwante soort  (Fieber, 
1860) voorkomt (Aukema  2002). Het is vooral een Noord- en Oost-Europese soort.
België - In ons land werd de soort slechts sporadisch waargenomen, doch waarschijnlijk komt 
ze meer voor dan geweten.

C. BIOTOOP

Deze soort heeft een uitgesproken voorkeur voor sterk beschaduwde of verlandende wateren 
in elzen- of wilgenbroekstruwelen met een bodem van veen of grof organisch materiaal.

 leeft er een verborgen leven en wordt daarom misschien minder gevonden. 

D. LEVENSWIJZE

Voedsel - Jager. 
Levenscyclus - Meestal slechts één generatie per jaar. Bij ons werden enkel kortvleugelige 
exemplaren waargenomen.

E. STATUS IN VLAANDEREN

Bedreigd.
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Vóór 1978 1978 - 2011

Fig. 464-467. . 464. Ongevleugelde vorm, bovenaanzicht. 465. Gevleugelde 
vorm, bovenaanzicht. 466. Ongevleugelde vorm, laatste achterlijfsegmenten, bovenaanzicht.
467. Gevleugelde vorm, laatste achterlijfsegmenten, onderaanzicht.



228

Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)

A. BESCHRIJVING

Uiterlijk - 
Kop - Antennen relatief lang, langer dan kop en halsschild samen, donkerbruin tot zwart met 
vage gele zijkanten, vierde lid volledig zwart 
Halsschild - Relatief veel langer dan breed. Roodbruin, verdonkerend naar de zijkanten, op de 

Vleugels - Dekvleugels roodbruin met donkere aders. Steeds langvleugelig (macropteer of 
submacropteer). 
Achterlijf - 
Poten - Geelbruin, voordijen met donkere randen.

mannetjes vrouwtjes

Uiterlijk voorlaatste segment niet in twee 
gedeeld

voorlaatste segment in twee 
gedeeld

Lengte 13 mm 17 mm

Achterlijfpunten reiken niet tot einde abdomen bereiken einde abdomen

B. VERSPREIDING

Europa - Heel Europa behalve het Iberisch schiereiland, Italië en Griekenland (Aukema  
2002).
België - Het is een zeldzame immigrant die hier geen duurzame populaties vormt. Recent enkel 
één exemplaar aangetroffen te Westerlo (19.VII.2010).

C. BIOTOOP 

Vooral grote onbeschaduwde wateren met veel ondergedoken waterplanten en oevervegetatie.

D. LEVENSWIJZE

Voedsel - Jager.
Levenscyclus - Slechts één generatie.

E. STATUS IN VLAANDEREN

Niet van toepassing (zwerver).
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Vóór 1978 1978 - 2011

Fig. 468-473. . 468. Gevleugelde vorm, bovenaanzicht. 469. Kop 
en halsschild, bovenaanzicht. 470, 471. Laatste segmenten, bovenaanzicht. 472, 473. Laatste 
segmenten, onderaanzicht.
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9. Platen van de palae van duikerwantsen (Corixidae)

De oorspronkelijke foto draagt de naam, de andere is de gespiegelde versie. 
De afgebeelde palae zijn deze van de mannetjes, uitgezonderd bij .


