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zaakt aanzienlijke schade in de land- en tuinbouw, door het 
aanprikken van plantencellen en de overdracht van voor het 
gewas schadelijke virussen. een kleine groep kan ingezet 
worden voor de biologische bestrijding van andere tripsen 
(met name van het geslacht Franklinothrips).

	 Diversiteit
er zijn ongeveer 6000 soorten beschreven (MOUND & MORRiS 

2007). in Nederland zijn 5 gevestigde soorten bekend, waar-
onder 4 exoten (G. Vierbergen pers. obs.). Daarnaast zijn 
er 49 niet-gevestigde soorten, die bij onderscheppingen 
tijdens importcontroles zijn aangetroffen. Zes soorten zijn 
beschreven aan de hand van Nederlandse exemplaren: Aeo
lothrips manteli, Haplothrips minisetosus, Iridothrips iridis, 
Liothrips vaneeckei, Thrips latiareus en Thrips roepkei. 

	 Voorkomen
De duinen, het Zuid-limburgs heuvellandschap en het ri-
vierengebied zijn het rijkst aan soorten. er wordt weinig 
onderzoek gedaan naar deze kleine insecten. Gerichte zoek-
tochten kunnen dan ook snel leiden tot ‘nieuwe’ soorten 
voor Nederland en sinds 980 konden zo 2 soorten worden 
aangetoond (zie tabel).

	 Determinatie
MOUND et Al. 1976, SCHliePHAKe & KliMt 1979, ZUR StRASSeN 2003.

Tabel
tripssoorten sinds 980 nieuw voor Nederland gemeld.

Soort	 eerste	jaar	van	waarneming
Bolothrips icarus 200

Dendrothrips degeeri 2000

Dendrothrips eastopi 2008

Echinothrips americanus 993

Frankliniella nigriventris 992

Frankliniella occidentalis 983

Haplothrips juncorum 988

Haplothrips kurdjumovi 996

Haplothrips senecionis 98

Haplothrips setiger 200

Mycterothrips annulicornis 2000

Mycterothrips salicis 995

Neohydatothrips gracilicornis 200

Odontothrips ignobilis  2002

Oxythrips ulmifoliorum 2002

Stenchaetothrips biformis 2002

Taeniothrips eucharii 989

Thrips albopilosus 996

Thrips brevicornis 98

Thrips latiareus 200

Thrips origani 998

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Hexapoda (klasse) ▶ insecta (subklasse) ▶ Hemiptera (orde)

 HeMiPteRA - SNAVeliNSeCteN nederland 576	gevestigd (waarvan 6 exoten), nog ruim 200 verwacht
 eRiK j. VAN NieUKeRKeN wereld ca. 00.500	beschreven

geen getallen voor de onderordes geven. Onderzoekers 
houden zich meestal met slechts één van deze groepen be-
zig; daarom worden ze hieronder apart behandeld.

insecten met stekend-zuigende monddelen. De voorvleu-
gels zijn vaak enigszins verhard. Hiertoe behoren de plan-
tenluizen (Sternorrhyncha), cicaden (Auchenorrhyncha), 
Coleorrhyncha (niet inheems, wereldwijd 25 beschreven 
soorten) en de wantsen (Heteroptera). De vroegere ‘Homo-
ptera’ vormen een parafyletische groep, en worden nu ver-
deeld in de eerste drie genoemde groepen. De Coleor-
rhyncha zijn de zustergroep van de wantsen, maar de Au-
chenorrhyncha zijn wellicht ook parafyletisch (Xie et Al. 2008). 
Het totale aantal soorten hier is iets hoger dan de optelling 
van aparte groepen en volgt Foottit & Adler (2009) die 

Plantenluizen - Sternorrhyncha Cicaden - Auchenorrhyncha Wantsen - Heteroptera

luizen (Aphidoidea), dennenluizen & dwergluizen (Adel-
goidea) en wol-, dop- en schildluizen (Coccoidea). Deze 
worden hierna apart behandeld.

De plantenluizen vormen een zeer diverse groep van snavel-
insecten, meestal zeer kleine insecten, vaak met vliezige 
vleugels, maar er zijn ook veel ongevleugelde vormen. Alle 
soorten zuigen plantensap 
en vele kunnen daardoor 
economische schade toe-
brengen. De plantenluizen 
omvatten de volgende su-
perfamilies: bladvlooien 
(Psyl loidea), wittevliegen 
(Aleyrodoidea), echte blad-

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Hexapoda (klasse) ▶ insecta (subklasse) ▶ Hemiptera (orde) ▶ Sternorrhyncha (suborde)

 SteRNORRHyNCHA - PlANteNlUiZeN nederland 573	gevestigd (waarvan 4 exoten), nog ca. 20 verwacht
 PiNG-PiNG CHeN, MAURiCe G.M. jANSeN & C.F.M. (KeeS) DeN BieMAN wereld ca. 0.000	beschreven

Bladvlooien - Psylloidea Wittevliegen - Aleyrodoidea Gewone bladluizen - Aphidoidea Adelgoidea

Schildluizen - Coccoidea


