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Diptera uit de ENCI-groeve. Deel 2

Eerste vondsten van de Kogelwants 
in Nederland



KENSCHETS

Kogelwantsen [fi guur 1 en 2] zijn 3,5 tot 4,6 mm 
groot, glanzend zwart, trapeziumvormig, gewelfd 
en vrijwel even breed als lang. Het schildje bedekt 
nagenoeg het gehele achterlijf, waardoor het dier op 
het eerste gezicht op een kever lijkt en niet direct 
als wants wordt herkend. De larven zijn roodachtig 
bruin en behaard. De soort overwintert als larve in 
het derde of vierde stadium tussen het bodemstrooi-
sel. Adulten zijn aanwezig van juni tot september 
(Werner, 2005; WachMann et al., 2008).
De soort behoort tot de familie van kogelwant-
sen (Plataspidae), een familie waarvan de meeste 
vertegenwoordigers in de tropen en subtropen 
voorkomen. In Europa leven vier soorten, voor het 
merendeel in Zuid- en Centraal-Europa (daVidoVá-
VilÍMoVá, 2006).
Van die vier soorten kent de Kogelwants het 
grootste verspreidingsgebied. Het is een palearcti-
sche soort met een areaal van Europa tot Japan en 
China. In Europa strekt het verspreidingsgebied 
zich vooral uit over Zuid- en Centraal-Europa; de 
Kogelwants ontbreekt echter in Groot-Brittannië, 
Ierland, Nederland en Portugal (daVidoVá-VilÍ-
MoVá, 2006). De vindplaatsen die het dichtst bij 

Groot was de verbazing toen de 
eerste auteur op 4 juli 2019 in een 

weiland vlakbij de Belgische grens in 
Vaals, dat in eigendom en beheer bij 
Staatsbosbeheer is, één exemplaar van 
de Kogelwants (Coptosoma scutellatum 
(Geoffro y, 1785)) ving. Nog opmerkelij-
ker was het, dat een tweede exemplaar 
een dag later in een sleepnet belandde. 
Deze Kogelwants werd door de tweede 
auteur gevangen in Groeve 
’t Rooth, eigendom van Stichting het 
Limburgs Landschap, tijdens een 
excursie van de Wantsenstudiegroep. 
Tenslotte was er de vangst op 3 augus-
tus 2019 van enkele exemplaren in de 
natuurtuin De Heebrig bij Vijlen door 
de derde auteur. Nooit eerder was de 
Kogelwants in Nederland aangetrof-
fen en dan ineens worden binnen één 
maand vijf exemplaren op drie locaties 
gevonden.

Eerste vondsten van de Kogelwants 
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Figuur 1

Vrouwtje van de Kogel-

wants (Coptosoma 

scutellatum), Groeve 

’t Rooth, 5-7-2019 (foto: 

Theodoor Heijerman). 
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deze wants meer naar het noorden een 
voorkeur voor kalkhoudende terrei-
nen (lupoli & dusoulier, 2015). In 
het zuiden van Duitsland zijn kalk- en 
leembodems favoriet, terwijl de soort 
in Noord-Duitsland ook op zandige 
substraten voorkomt (WachMann et al., 
2018). Ook de locaties in de Eifel en de 
Ardennen, waar deze wants is aangetrof-
fen, zijn overwegend kalkrijke gebieden 
(WaarneMinGen.Be, 2019; oBserVation.
orG, 2019).
De Kogelwants leeft van plantensappen 
en is aan vlinderbloemigen (Fabaceae) 
gebonden. Als belangrijkste waardplant 
wordt Bont kroonkruid (Securigera varia) 
genoemd [figuur 3]. Meer naar het 
noorden, waar deze plant ontbreekt, 
gebruikt de Kogelwants ook andere 
soorten vlinderbloemigen als voedsel-
plant. Bekend zijn Hokjespeul (Astra-
galus glycyphyllos), heidebrem (Genista 
spec.), rolklaver (Lotus spec.), rupsklaver 
(Medicago spec.), Esparcette (Onobrychus 
viciifolia), stalkruid (Ononis spec.) en 
wikke (Vicia spec.) (Werner, 2005; 
WachMann et al., 2008).

VINDPLAATSEN

Door de auteurs is de Kogelwants in 
2019 op drie verschillende locaties 
aangetroffen [figuur 4]. De eerste twee 
daarvan lijken geen geschikt leefgebied 
voor de Kogelwants te bieden, de derde 
daarentegen wel.

Vindplaats Vaals
De eerste Nederlandse vindplaats van 
de Kogelwants [figuur 5] bevindt zich 
op een noordoost geëxponeerde helling 
in de omgeving van het Schimperbos 
(gemeente Vaals). Het dier, een man-

netje, werd op 4 juli 2019 vrijwel direct naast een 
wandelpad gevangen. De vegetatie is hier geheel 
gesloten en heeft een gelaagde kruidlaag. De 
bovenlaag, circa 40 cm hoog, bestaat uit allerlei al-
gemene grassoorten als Gewoon struisgras (Agrostis 
capillaris), Gewoon reukgras (Anthoxanthum odora-
tum), Zachte dravik (Bromus hordeaceus), Gestreepte 
witbol (Holcus lanatus) en Engels raaigras (Lolium 
perenne). Daaronder bevinden zich lagere kruiden 
als Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en 
Rode klaver (Trifolium pratense), beide dominant 
aanwezig met verspreid andere soorten als Gewone 
hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare), 
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata), Ge-
wone brunel (Prunella vulgaris) en Witte klaver (Tri-
folium repens). Vanwege de ligging aan de rand van 

(Nederlands) Limburg liggen, zijn gelegen in de 
Eifel en de Ardennen (WaarneMinGen.Be, 2019; 
oBserVation.orG, 2019). Overigens was de Ko-
gelwants al lang bekend uit deze regio’s. Reclaire 
vermeldde in 1935 de aanwezigheid van de soort 
voor België en het Rijnland (tegenwoordig beho-
rend tot de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen) 
(reclaire, 1935; Werner, 2005). De laatste jaren 
breidt de Kogelwants zich waarschijnlijk door het 
warmer wordende klimaat langzaam uit in een 
noordwestelijke richting (Werner, 2005).

BIOTOOP

De Kogelwants is een warmteminnende soort van 
droge habitats, vooral graslanden. In Frankrijk heeft 

Figuur 2a

Vrouwtje van de Kogel-

wants (Coptosoma 

scutellatum), zij-aan-

zicht, Groeve 

’t Rooth, 5-7-2019 (foto: 

Theodoor Heijerman).

Figuur 2b

Mannetje van de Kogel-

wants (Coptosoma 

scutellatum), Vaals, 

4-7-2019 (foto: 

Theodoor Heijerman).
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fen: Geelzoomsierblindwants (Adelphocoris seticornis), 
Grote mijterwants (Aelia acuminata), Mierkrom-
sprietwants (Alydus calcaratus), Rupsklaverrand-
wants (Bathysolen nubilus), Knoopkruidschildwants 
(Carpocoris purpureipennis), Zuringrandwants (Coreus 
marginatus), Bruine getande randwants (Coriomeris 
denticulatus), Zandschildwants (Sciocoris cursitans) en 
Ruitrandwants (Syromastus rhombeus).

Vindplaats Vijlen
In het buurtschap Melleschet nabij Vijlen bevindt 
zich natuurtuin de Heebrig van IVN Vijlen-Vaals. 
De derde auteur werkt daar regelmatig mee. Er 
bevindt zich een grote groeiplaats van Bont kroon-
kruid van circa 50 m2. Op 3 augustus 2019 leverde 
één baan slepen met een net door deze vegetatie al 
drie Kogelwantsen op. Om de vegetatie niet te veel 
te verstoren zijn geen verdere vangpogingen onder-
nomen. Het betreft hier een kalkminnende ruig-
tevegetatie [fi guur 7] waarin Bont kroonkruid de 
dominerende soort is en waarin verder plantensoor-

een dal en op circa vijf meter 
afstand vanaf een hoge struweel-
haag betreft het een beschutte 
locatie. In de zomermaanden 
komt de zon hoog genoeg om 
de plek goed te verwarmen. Op 
deze vindplaats zijn op 4 juli 
naast de Kogelwants in de lage 
vegetatie tevens de volgende 
soorten wantsen gevonden: 
Gewone bloemwants (Anthocoris 
nemorum), Aardappelprachtblind-
wants (Closterotomus norwegicus), 
Grote bonte graswants (Lepto-
pterna dolabrata), Weideschaduw-
wants (Lygus pratensis), Kalama 
tricornis, Langsprietgraswants 
(Megaloceroea recticornis), Streep-
dijblindwants (Plagiognathus 
arbustorum) en Grasbloemwants 
(Stenotus binotatus).

Vindplaats ’t Rooth
De tweede vangst, een vrouwtje, werd op 5 juli 
2019 gedaan op de voormalige kleiduivenschiet-
baan in Groeve ’t Rooth (gemeente Eijsden-
Margraten) [fi guur 6] hemelsbreed op circa 20 km 
afstand van de waarneming in Vaals. De schietbaan 
ligt op de rand van een droge, zeer schrale vegeta-
tie en een hogere geheel gesloten vegetatie. Het is 
een van de diepste delen van de voormalige mer-
gelgroeve die aan alle zijden wordt omringd door 
beboste hellingen. Het is daarom tevens een van de 
warmste plekken in deze groeve. De vegetatie in 
het schrale deel is zeer open van aard; de bedek-
king van de plantengroei is er circa 70%, de rest 
van de bodem is kaal. Gewoon struisgras, maximaal 
zo’n 25 cm hoog, is er de meest voorkomende 
plantensoort. Andere plantensoorten zijn slechts 
verspreid en in kleine aantallen aanwezig. Wilde 
marjolein (Origanum vulgare) is de meest opval-
lende soort. Andere (nog groene en daarmee voor 
planten zuigende wantsen mogelijk interessante) 
planten zijn Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), 
teunisbloem (Oenothera spec.), Muurpeper (Sedum 
acre) en kalkgraslandsoorten als Ruige scheefkelk 
(Arabis hirsuta subsp. hirsuta) en Scherpe fi jnstraal 
(Erigeron acris).
In de direct aangrenzende, gehee l gesloten vegeta-
tie (circa 40 cm hoog) domineert Wilde marjolein. 
Daartussen groeien soorten als Gewone agrimonie 
(Agrimonia eupatoria), Duinriet (Calamagrostis epi-
gejos), Peen (Daucus carota), Sint-Janskruid (Hy-
pericum perforatum) en Gewoon bitterkruid (Picris 
hieracioides). Met enige moeite is hier en daar nog 
een enkele (bloeiende) Gewone rolklaver (Lotus 
corniculatus) aan te treffen.
Op deze vindplaats zijn op 5 juli 2019 naast de 
Kogelwants ook de volgende wantsen aangetrof-

't Rooth

V

VaalsVaals

Figuur 4

Ligging van de drie 

vindplaatsen van de 

Kogelwants (Coptosoma 

scutellatum) in 

Zuid-Limburg.

Figuur 3

Bont kroonkruid 

(Securigera varia) (foto: 

Olaf Op den Kamp).

 december  2019   jaargang 108 | 12 375



ten als Haagwinde 
(Convolvulus sepium), 
Boslathyrus (Lathyrus 
sylvestris) en langs de 
rand Late guldenroe-
de (Solidago gigantea) 
opvallen. De planten-
groei is er zo’n 40 cm 
hoog en bedekt de 
bodem als een dichte 
mat. Net als de andere 
twee vangstlocaties 
ligt ook deze beschut 
en tevens goed in 
de zon. Het betreft 
een op het westen 
gerichte helling. De 
natuurtuin bevindt 
zich hemelsbreed op 
iets meer dan vijf km 
van de plek waar de 
eerste Kogelwants 
voor Nederland in 
het net belandde.

POPULATIE OF 
ZWERVERS?

De locaties van de 
eerste en de tweede 
vondst van de Ko-
gelwants lijken geen 
geschikt leefgebied te 
bieden. De voor de 
soort in de literatuur 
genoemde belang-
rijke waardplanten 
ontbreken daar geheel, 
of de soort moet ook 
kunnen profiteren 
van Rode klaver, de 
enige vlinderbloemige 
die talrijk aanwezig 
was in het perceel 
bij Vaals, of van de 
Gewone rolklaver die 
sporadisch groeide 
op de vindplaats in 
Groeve ’t Rooth. Dit 
is in tegenstelling tot 
de derde vindplaats, 
waar de belangrijk-
ste waardplant, Bont 
kroonkruid, massaal 
voorkomt. Deze vind-
plaats biedt wel een 
geschikt leefgebied 
voor Kogelwantsen.
Op de locaties ’t 

Figuur 5

De vindplaats van 

de Kogelwants 

(Coptosoma scutel-

latum) in het grasland 

te Vaals (foto: Willem 

Vergoossen). 

Figuur 6

De vindplaats van de 

Kogelwants (Coptosoma 

scutellatum) in Groeve 

’t Rooth (foto: Willem 

Vergoossen).

Figuur 7

De vindplaats van 

de Kogelwants 

(Coptosoma scutel-

latum) in natuurtuin De 

Heebrig te Vijlen met 

bloeiend Bont kroon-

kruid (Securigera varia) 

(foto: Arjan Ovaa).
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in Limburg niet. Het voorkomen van de Kogel-
wants in Limburg werd door Reclaire in 1935 al 
voorspeld (reclaire, 1935) maar kon niet worden 
aangetoond. Vele inventarisaties hebben tot 2019 
geen enkel exemplaar opgeleverd (aukeMa, 1989; 
aukeMa, & herMes, 2019). Daarmee is de ver-
wachting van Reclaire, nu bijna een eeuw later, 
alsnog uitgekomen. Hij schreef: “Vermoedelijk zal 
Coptosoma dus op warm gelegen hellingen op vlinder-
bloemigen te vinden zijn en de kans is groot, dat, waar 
de diertjes voorkomen, zij in aantal aanwezig zijn” 
(reclaire, 1935).
De bij Vaals en in de Groeve ’t Rooth gevangen 
exemplaren zijn opgenomen in de collectie van 
Berend Aukema, Wageningen.

DANKWOORD

Onze dank gaat uit naar Berend Aukema voor het 
becommentariëren van het manuscript, Martine Lem-
mens voor het vervaardigen van het kaartje en Theodoor 
Heijerman voor het beschikbaar stellen van de foto’s van 
de gevangen exemplaren.

Rooth en Vaals zijn tijdens intensief vangen geen 
andere exemplaren aangetroffen, ook niet bij een 
tweede bezoek enkele dagen later. Blijkbaar komen 
solitaire exemplaren vaker voor. Ook in de Eifel is 
een solitaire Kogelwants waargenomen zonder dat 
geschikte waardplanten aanwezig waren (HoffMann, 
2016). Vermoedelijk zijn beide vangsten toevalstref-
fers geweest en is de kans klein dat er meerdere 
dieren op die locaties aanwezig zijn. Waarschijnlijk 
zijn het zwervende dieren die met een zuidelijke 
luchtstroming tot hier geraakt zijn. Omdat er echter 
twee exemplaren in korte tijd op geheel verschillen-
de locaties gevonden zijn, valt niet uit te sluiten dat 
er op andere locaties in Limburg ook exemplaren 
terecht zijn gekomen en gevonden kunnen worden. 
De vondst op de derde locatie in Vijlen is van een 
andere orde. De dominatie van Bont kroonkruid als 
waardplant en de vondst van meerdere exemplaren 
duidt mogelijk op een (kleine) populatie. Gezien 
de levenscyclus van de Kogelwants zal die populatie 
in Vijlen al minimaal één jaar aanwezig zijn. Verder 
afzoeken van groeiplaatsen van Bont kroonkruid zal 
ongetwijfeld meer nieuwe vindplaatsen opleveren.
Geheel onverwacht is de vondst van de Kogelwants 
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Summary

FIRST OBSERVATIONS OF THE BUG COPTOSOMA SCUTELLATUM IN THE NETHERLANDS
Ancient prediction comes true after 84 years

On 4 July 2019, the first specimen of the bug Coptosoma scutellatum in the Netherlands was found near the 
town of Vaals in the Province of Limburg, in a meadow near the Belgian border. The next day, a second 
specimen was found at the ’t Rooth quarry near the village of Bemelen, approximately 20 km from the 
first site. They represent the first records for the Netherlands. Despite intensive search, no other specimens 
were found at either of these localities. The vegetation has been mapped at both locations, but no known 
host plants were present. Both sites therefore do not seem to present a suitable habitat. The fact that even 
after intensive search no other specimens were found, suggest stragglers, rather than local populations.
One month later, on 3 August, three specimens of Coptosoma scutellatum were found in the nature garden in 
Vijlen, by sweeping a large patch of Crown vetch (Securigera varia), its favoured host plant. Unlike the other 
two sites, this location offers a suitable habitat, suggesting the presence of a small population of the species. 
With these observations of Coptosoma scutellatum at three different locations, the prediction by Reclaire from 
1935 that Coptosoma scutellatum would one day be found in Limburg, has finally come true after 84 years. 
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