De water- en oppervlaktewantsen
van België
(Hemiptera, Heteroptera: Nepomorpha & Gerromorpha)
Determinatiesleutels, beschrijvingen en foto's van
volwassen water- en oppervlaktewantsen
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Het eerste Nederlandstalig boek in België over deze groep van insecten bevat 256 pagina's en meer dan 450
originele en haarscherpe foto's die speciaal voor dit boek werden gemaakt. Elk van de 64 soorten wordt
beschreven en afgebeeld, zoals nog nooit eerder voor België en omstreken is gebeurd.
Het boek telt 16 hoofdstukken met o.a.
Beschrijvingen
Inleidende beschrijvingen belichten de lichaamsbouw, de levenswijze en de
biotoopvoorkeuren van de water- en oppervlaktewantsen.
Determinatiesleutels
Illustraties leiden je eerst naar de juiste groep. Determinatiesleutels brengen
je vervolgens naar de familie en uiteindelijk naar de soort. Tegenover de
binaire sleutels op de linkerpagina vind je telkens de overeenkomstige,
verklarende foto’s op de rechterpagina
Soortbespreking
Voor de bespreking van elke soort geven we achtereenvolgens:
Op de linkerpagina
 De wetenschappelijke en Nederlandse naam.
 Een algemene beschrijving, waarbij achtereenvolgens het globale uiterlijk en de geslachtverschillen aan bod
komen.
 De verspreiding in Europa in grove lijnen en de verspreiding in België meer in detail, met eventueel
vermelding van een aantal speciale feiten.
 Het biotoop waarin de soort bij voorkeur voorkomt.
 De levenswijze van de soort in België.
 De status van de soort in Vlaanderen.
Op de rechterpagina
 Foto’s van de algemene habitus van de betrokken soort en detailfoto’s die belangrijk zijn bij de
determinatie.
 Verspreidingskaartjes van de soort in België vóór en na 1978.
Doelstelling
Dit boek kan gebruikt worden als veldgids door de beginnende natuurliefhebber met interesse voor het
boeiende waterleven, maar is ook een naslagwerk voor de gepassioneerde en/of professionele onderzoeker.
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