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Veelkleurige Aziatische
Lieveheersbeestjes in
gebouwen
Lieveheersbeestjes zijn opvallende, zeer aaibare dieren. Ze vormen
's zomers een belangrijke bijdrage in de bestrijding van plaaginsecten, zoals bladluizen, bladvlooien en schildluizen, en worden
daarom als erg nuttig beschouwd. Ze worden vaak ingezet als
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toegenomen, mede door de grote hoeveelheid bladluizen. Grofweg is zij
thans aanwezig beneden de li jn
Leiden-Utrecht-Ede-Nijmegen. In het
zuiden
va n
Nederland
(NoordBrabant, Zeeland) en Zu id-Ho lland
(Rotterdam) was H. axyridis in juni en
juli de m eest algemene soo rt. Naast
volwassen d ieren zij n ook veelvuld ig
larven en poppen aangetroffen .

HERKENNING

Harmonia axyridis is relatief groot
(5,5 - 8,0 mm ) ten opzichte van de
meeste andere in heemse soorten. Het
lucht, o.a. tegen bladluizen in stedelijk groen. Daarvoor worden
Veelkleurig Aziatisch Lieveheersbeestje
zowel inheemse en uitheemse soorten gebruikt. Het Veelkleurig
kent een grote variatie in verschijningsvormen. De m eest waargenomen
Aziatisch Lieveheersbeestje (Harmonia axyridis (Pallas)) is zo'n
vorm heeft oranjerod e dekschilden
uitheemse soort. Recent heeft zij zich in Nederland gevestigd en is
met zwarte stippen, maar het aantal
thans bezig aan een opmars door ons land. • kan sterk variëren va n geen tot wel 19.
Een andere vorm is zwa rt, met 2 of 4
oranjerod e stippen. Karakteristiek is de
aanwezigheid van een p looi (kni k) op h et
OORSPRONG
ach tereind va n de deksch ilden en een vlek in
Het oorspron gsgebied van Han110de vorm van een "M" op het halsschild van
11ia axyridis ligt in Oost-Azië
de rode vorm.
(Siberi ë, Ch ina, Japan, Taiwan).
Van daaru it is zij in vele landen
ACTIVITEIT
ingevoerd als bestrijder van diverse
soorten bladluizen. In NoordHarmonia axyridis wordt buitenshuis van het
Amerika heeft zij zich de afgelopen
voor jaar tot de herfst aangetroffen op
twintig jaar over b ijn a het gehele
bomen, struiken en kru iden met veel b ladluicontinent verspreid. In Frankrijk is
zen, in tuinen , stadsparke n, ruderale terreizij in J 982 ingevoerd voor de
nen, oevers en bosranden. Daar o ntwi kkelt
bestrijding van bladluis in citrus en
zich ook een nieuwe gen eratie. In de zomer
gedurende de afgelopen lO jaa r op
trekken volwassen dieren massaa l weg van
diverse locaties in Noordwestdeze plaatsen. In de herfst gaan ze op zoek
Europa uitgezet als bladluisbestrijnaar een plek om te overwin teren. Ze worder in kassen en ope nbaa r groen.
den daarbij aangetro kken door contrastrijke,
Inmiddels heeft zij zich in
lichtgekleu rde oppervla kken va n hu izen,
Duitsland en België buiten gevesgebouwe n, bomen, etc. In de Verenigde
tigd.
Sta ten veroorzaakt zij in de herfst veel overlast wanneer dieren massaal woon h u izen en
gebou wen binnen komen . Een situatie d ie in
AANWEZIGHEID IN
de nabije toekomst in Nederland zeker niet
NEDERLAND
o ndenkbeeldig is, maar ook geen aanl eiding
Hanno11ia axyridis is eind 2002 in
tot pani ek hoeft te zijn: schad e d oet zi j niet.
ons land voor het eerst buiten aanMocht deze situatie zich ook hier voordoen,
getroffen. In 2003 zijn op een aanta l locaties
dan volstaat het o m clusters van lieveheersbeest jes te verwijderen
enkele tot m eerdere individuen waargenoen elders buiten vrij te laten.
m en. Dit voorjaar en zom er is h et aa ntal vindp laatsen en exemplaren zeer sterk

biologische bestrijder van plagen in de glastuinbouw en in de open

OPROEP
Een groep entom ologen uit Wageningen en Tilburg
is dit voorjaar begonnen m et het verzamelen
van gegevens over het voorkomen van Harmonia
axyridis in Nederla nd. Op de site van de KNNV
(www.knnv.n l) is een oproep geplaatst. Geef het
door als u clusters van deze lieveheersbeestjes
tegenkomt.
A11too11 Loomans, Paul van Wielink, Theodoor
Heijcr111a11 e11 /011 C11ppe11. fAfdeling Diagnostiek Pla11te11ziekte11k1111dige Die11st:
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