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inleiding

De tweede auteur houdt op Ameland de ontwik-
keling van de populatie van de duinparelmoer-
vlinder Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) bij.  
Op 14 mei 2014 was hij in de Kooiduinen op 
zoek naar rupsen van deze vlinder, die op honds-
viooltje Viola canina leven. Na een aantal koude 
dagen deden de rupsen zich volop tegoed aan de 
blaadjes van de waardplant. Bij het fotograferen 
van de rupsen trof hij in een polletje bloeiende 
hondsviool naast twee rupsen ook een forse,  
donkergekleurde wants aan, die bezig was één van 
de twee rupsen uit te zuigen! Benieuwd naar de 
identiteit van deze rover, nam hij het dier mee 
naar huis en plaatste foto’s op het forum van de 

de wants jalla dumosa na 45 jaar weer in nederland  

waargenomen (heteroptera: pentatomidae)

Berend Aukema & Theo Kiewiet

Jalla dumosa is een in Nederland zeer zeldzame pentatomide, die in 1969 voor het 
laatst was waargenomen op Terschelling. Na 45 jaren zonder waarnemingen werd ze in 
2014 weer in klein aantal waargenomen in de Kooiduinen op Ameland. Rupsen van 
onder andere de duinparelmoervlinder en de sint-jansvlinder stonden daar op het 
menu. In deze bijdrage wordt informatie samengevat over de vondsten in Nederland, 
de biologie en de verspreiding van de soort.

website waarneming.nl. Het bleek een mannetje 
te zijn van de pentatomide Jalla dumosa (Linnaeus, 
1758), een in Nederland zeer zeldzame soort die 
in 1969 voor het laatst was waargenomen op  
Terschelling (Aukema 1989). Op 21 en 22 mei 
2014 bezochten beide auteurs de vindplaats op 
Ameland opnieuw en werden er nog eens twee 
mannetjes en drie vrouwtjes aangetroffen.

vondsten in nederland

De eerste vermelding van J. dumosa (fig. 1, 2) 
treffen we aan in ‘Bouwstoffen voor eene fauna 
van Nederland’ van De Graaf & Snellen van  
Vollenhoven (1853) als Asopus dumosus:  

Figuur 1. Jalla dumosa, mannetje 
(links) en vrouwtje (rechts).  
Foto Theo Kiewiet.
Figure 1. Jalla dumosa, male (left) 
and female (right). Photo Theo 
Kiewiet.
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zich daarin ook nog een mannetje en een vrouwtje 
afkomstig uit zijn collectie en verzameld in Zuid-
Holland.

In totaal werden er dus in de tweede helft van  
de negentiende eeuw acht exemplaren verzameld 
van tenminste vier verschillende vindplaatsen.  
De exemplaren uit ‘Holland’ zijn waarschijnlijk 
allemaal afkomstig uit de Zuid-Hollandse duinen.

De eerste vondst in de twintigste eeuw vinden we 
in Reclaire (1943). Het betreft een vrouwtje in  
de collectie van J. Maessen verzameld op 28 juni 
1928 in Beekhuizen in de provincie Gelderland. 
De verblijfplaats van dit exemplaar is onbekend. 
Het tweede exemplaar, een vrouwtje, werd op  
24 juli 1947 door H.C. Wesselius verzameld in 
Baarn (Reclaire 1951) en bevindt zich in de  
collectie van het voormalige Zoölogisch Museum 
Amsterdam (zman), nu onderdeel van Naturalis. 
Een derde exemplaar, een vrouwtje verzameld op 
14 oktober 1951 in Montfort, bevindt zich in de 
collectie van R.H. Cobben, nu in rmn.

In de periode van 1953 tot en met 1957 werden 
meerdere exemplaren verzameld op Terschelling 
door P.F. van Heerdt en W.H. Gravestein  
(collecties B. Aukema, rmn en zman). 
P.J. Brakman ving op 22 augustus 1954 een  
mannetje in Hoek, Zeeuws-Vlaanderen onder 
gras in een droogstaand moerasje (Brakman 1960, 
collectie rmn).

Het laatste exemplaar in de twintigste eeuw werd 
in de periode van 5 tot en met 15 augustus 1969 
door F. Meerman verzameld op Oost-Terschelling 
bij het Parapludune (Aukema 1989). Zijn collectie 
is helaas door vraat verloren gegaan. Sinds 1969 
werd er vooral door J.H. Woudstra en de eerste 
auteur vaak op Terschelling verzameld, maar  
J. dumosa werd niet meer waargenomen (Aukema 
& Woudstra 1989, Aukema et al. 1997, 2004, 
2012, Aukema & Hermes 2009).

In de twintigste eeuw werd er van J. dumosa dus, 
naast drie losse waarnemingen in de provincies 

twee exemplaren ‘uit Holland’, verzameld door 
H.W. de Graaf. Beide exemplaren (vrouwtjes)  
bevinden zich in de collectie van Naturalis in  
Leiden (rmn). De Graaf et al. (1860) vermelden 
naast de eerder vermelde exemplaren uit Holland 
ook een door G.A. Six in juni in Driebergen  
verzameld exemplaar. Dit exemplaar is niet terug-
gevonden in de Nederlandse collecties. Snellen 
van Vollenhoven (1868) neemt de eerdere waar-
nemingen over met de vermelding dat hij haar 
evenals De Graaf ving in de duinen van Holland 
(een vrouwtje in rmn). Snellen van Vollenhoven 
(1878) meldt bovendien dat N.H. Lafontijn een 
exemplaar op Walcheren aantrof (een vrouwtje in 
rmn). 

De laatste gepubliceerde waarneming uit de 19e 
eeuw is afkomstig van Fokker (1883) en het  
betreffende exemplaar, een door hem in september 
1881 in Zierikzee verzameld mannetje, bevindt 
zich ook in de Leidse collectie. Daarnaast bevinden 

Figuur 2. Jalla dumosa, larve vijfde stadium.  
Foto Theodoor Heijerman.
Figure 2. Jalla dumosa, fifth instar larva.  
Photo Theodoor Heijerman.
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biologie

Jalla dumosa leeft zoöfaag in droge, open en  
warme biotopen op de bodem en in de kruidlaag, 
slechts zelden in bomen of struiken. Ze komt 
voor op stenige, zandige of leemhoudende bodems 
en zowel larven als volwassen dieren worden  
aangetroffen in bladrozetten of polletjes van ver-
schillende soorten planten. In de literatuur wordt 
ze vermeldt uit bladrozetten van salie Salvia spec. 
en toorts Verbascum spec. en uit polletjes tijm 
Thymus spec. (Wachmann et al. 2008, Péricart 
2010).

De vindplaats op Ameland is een beschutte duin-
vallei (fig. 3) met plaatselijk een dichte moslaag 
en een korte, afgegraasde vegetatie met verspreid 
staande hondsviooltjes. Begrazing vindt vooral 
plaats door konijnen (dit jaar zeer talrijk) en  
hazen en in de periode van mei tot november  
ook extensief door paarden. Daarnaast draagt ook 
betreding bij aan handhaving van de huidige situ-
atie.

Jalla dumosa heeft één generatie per jaar en de 
volwassen dieren overwinteren. Vanaf mei wordt 
er gepaard en worden de eieren afgezet. Larven 

Gelderland, Utrecht en Zeeland, een kleine  
populatie ontdekt op Terschelling, die inmiddels 
waarschijnlijk weer is verdwenen. 

nieuwe vindplaats

In 2014 werd J. dumosa op Ameland ontdekt.  
De tweede auteur verzamelde het eerste exem-
plaar, een mannetje, op 14 mei 2014 in de Kooi-
duinen (Amersfoortcoördinaten 185-607) op een 
hondsviooltje, terwijl het nog zoog aan een dode 
rups van de duinparelmoervlinder. De eerste  
auteur ving op 21 mei op dezelfde plek een  
paartje in copula en op 22 mei werden vervolgens 
nog twee mannetjes en een vrouwtje waar-
genomen. Eén van de mannetjes was druk bezig 
een rups van de sint-jansvlinder Zygaena  
filipendulae uit te zuigen en het vrouwtje zat 
dicht bij een polletje hondsviooltje, waar vier  
uitgezogen rupsen van de duinparelmoervlinder 
om heen lagen.
Naar aanleiding van de vondst op Ameland be-
zocht de eerste auteur in de periode van 11 tot en 
met 24 juni 2014 talrijke vindplaatsen van honds-
viooltje en duinparelmoervlinders op Terschelling, 
waaronder de uit het verleden bekende vindplaat-
sen, maar zonder J. dumosa aan te treffen.

Figuur 3. Vindplaats Jalla dumosa, 
Kooiduinen, Ameland.  
Foto Theo Kiewiet.
Figure 3. Locality of Jalla dumosa, 
Kooiduinen at Ameland.  
Photo Theo Kiewiet.
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Opkweken van larven gaat uitstekend met allerlei 
soorten behaarde en onbehaarde rupsen, bastaard-
rupsen en mogelijk ook met larven van blad-
haantjes. Het op 21 mei 2014 op Ameland ver-
zamelde vrouwtje produceerde op 3 juni een ei-
pakket van 72 eitjes, waaruit op 20 juni 14 larfjes 
te voorschijn kwamen. Het eerste stadium is  
fytofaag en vanaf het tweede stadium werden de 
larven gevoerd met verschillende soorten rupsen, 
hoofdzakelijk van de kleine vos Aglais urticae 
(Linnaeus, 1758) en het groot koolwitje Pieris 
brassicae Linnaeus, 1758. Soortgenoten staan ook 
op het menu, maar larven van het elzenhaantje 
Agelastica alni (Linnaeus, 1758) werden geweigerd. 
Tussen 3 en 9 augustus werden uiteindelijk zes 
mannetjes en twee vrouwtjes volwassen, die alle in 
de collectie van de eerste auteur zijn opgenomen.

verspreiding

Jalla dumosa is een Palaearctische soort, die  
voorkomt in een groot deel van Europa (fig. 4), 
Noord-Afrika en Azië. In Europa is ze gemeld uit 

zijn aanwezig tot in september en vanaf augustus 
zijn er volwassen dieren van de nieuwe generatie 
(Wachmann et al. 2008). 

Er is heel weinig over de prooien van J. dumosa  
gepubliceerd en het is dan ook niet bekend of er 
een voorkeur voor bepaalde prooien bestaat. 
Brischke (1881) doet verslag van massale predatie 
van overwinterde rupsen van Gynaephora selenitica 
(Esper, 1789) (Eribidae) door grote aantallen van  
J. dumosa in de buurt van Dantzig in maart 1878. 
Péricart (2010) meldt predatie van een uilvlinder 
(Noctuidae) van het genus Mythimna, die ‘verstijfd 
was door de ochtendkou’ op meer dan 2.000 m 
hoogte in Andorra. Naast rupsen staan ook kever-
larven op het menu. Herting (1973) vermeldt de 
bladhaantjes Galeruca dahli (Joannis, 1866) en G. 
tanaceti Linnaeus, 1758 (Chrysomelidae) als prooi-
dieren en Baena & Lencina (2008) observeerde  
het uitzuigen van larven van een bladhaantje van 
het genus Timarcha in Spanje, waarschijnlijk  
T. marginicollis Rosenhauer, 1856. Incidenteel zou 
ze ook aan kadavers zuigen (Péricart 2010). 

Figuur 5. Verspreiding Jalla dumosa in Nederland. 
Figure 5. Dutch distribution of Jalla dumosa.

■ < 1970
● vanaf/since 1970 

Figuur 4. Europese verspreiding van Jalla dumosa.
Figure 4. European distribution of Jalla dumosa.

?
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waarvan predatie door wantsen vooralsnog van 
ondergeschikt belang lijkt.

dankwoord

Theodoor Heijerman ging mee naar Ameland en 
maakte de foto’s van J. dumosa, Piet Zumkehr liet 
op Terschelling biotopen met hondsviooltje zien, 
Fons Heetman verzorgde tijdelijk de kweek en 
Satu Kujala van de Vlinderstichting in Wageningen 
verschafte rupsen van het groot koolwitje voor de 
kweek.
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summary

The shieldbug Jalla dumosa rediscovered in the Netherlands after 45 years (Heteroptera: 
Pentatomidae)
After 45 years without records in the Netherlands, Jalla dumosa was rediscovered in the coastal 
dunes on the West Frisian Island of Ameland. They were observed feeding on caterpillars of  
Argynnis niobe (Nymphalidae) and Zygaena filipendulae (Zygaenidae). Dutch records and data 
on distribution and biology of the species are summarized.
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