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Abstract: On two locations in The Netherlands eggs of Pentatomidae, collected from Pinus strobus and Quercus sp.
respectively, were found to be parasitized by Trissolcus flavipes. The males and females which were collected in June,
died respectively within two and five weeks. From the specimens collected in September the males died within two weeks
but the females overwintered. The species is recorded for the first time from western Europe.
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Inleiding
In Nederland komen ongeveer 600 soorten
wantsen voor (Aukema, 1989). Slechts een ge¬
ring percentage hiervan is in onze streken scha¬
delijk op cultuurgewassen. Daarnaast zijn er
veel predatoren, die een rol spelen in de populatiedynamica van schadelijke insekten. Een
bekende roofwants in zowel loof- als naaldbos¬
sen is bijvoorbeeld de pentatomide Troilus luridus (Fabricius). Deze predeert de larven van
Hymenoptera, Lepidoptera en Coleoptera,
maar ook adulte gechitiniseerde kevers
(Brauns, 1976). Op hun beurt worden ook
wantsen door natuurlijke vijanden belaagd.
Het vrouwtje van de wants Elasmucha grisea
(Linnaeus) (Acanthosomatidae) vertoont een
vorm van broedzorg: na het leggen van de
eitjes blijft ze op het legsel zitten tot de eitjes
zijn uitgekomen. Dit gedrag verkleint de kans
op predatie en waarschijnlijk ook op parasi¬
tisme omdat het vrouwtje de eitjes verdedigt
door de belagers te verjagen (Melber &
Schmidt, 1975).

parasiteerd waren. Van de uitgekomen parasi¬
toïden waren de mannetjes ondanks de voe¬
ding met honing binnen twee weken dood,
terwijl de langste levensduur bij de vrouwtjes
36 dagen bedroeg.
Op 15 september 1990 werd te Arnhem een
eihoopje met 14 eitjes van een onbekende Pen¬
tatomidae op Quercus sp. verzameld door de
heer A. van Frankenhuyzen (fig. 1). Ook deze
eitjes bleken alle geparasiteerd te zijn. De uit¬
gekomen parasitoïden werden met honing ge¬
voed en ter overwintering in een insectarium
overgebracht. Van deze groep stierven de man¬
netjes binnen twee weken, maar de vrouwtjes
overwinterden; het laatste vrouwtje stierf na
194 dagen.
Alle parasitoïden werden gedetermineerd
als Trissolcus flavipes (Thomson) (Hymeno¬
ptera: Scelionidae), een soort die nog niet eer¬
der voor de Nederlandse fauna werd geregis¬
treerd (fig. 2).

Discussie
De eiparasitoïd Trissolcus flavipes
Op 18 juni 1990 werd van Pinus strobus L. te
Wageningen een eihoopje van een onbekende
Pentatomidae verzameld. De eitjes werden uit¬
gekweekt, waarbij bleek dat alle 28 eitjes ge¬

Scelionidae zijn primaire endoparasitoïden
van eitjes van insekten en enkele andere arthropoden. Het merendeel parasiteert eitjes die in
hoopjes zijn afgezet, maar er zijn ook soorten
die individueel gelegde eitjes parasiteren
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Fig. 1. Eitjes van een Pentatomidae met een pas uitgekomen
Trissolcusflavipes (Foto: A. van
Frankenhuyzen).

(Johnson, 1984), Binnen de subfamilie van de
Telenominae worden Telenomus en Trissolcus
(Asolcus) als de belangrijkste genera onder¬
scheiden (Johnson, 1984). De Telenomussoorten zijn merendeels geassocieerd met eitjes
van Lepidoptera, de Trissolcus-soorten met de
eitjes van Heteroptera (Gauld & Bolton, 1988).
In Engeland werd een complex van vier Tris¬
solcus- en twee Telenomus-soorten beschreven
als eiparasitoïden van Pentatomidae (Javahery, 1968). Veel wantsen, met name de Pen¬
tatomidae, zijn in tropische streken econo¬
misch belangrijke plaaginsekten op verschil¬

lende cultuurgewassen en daarom is er grote
interesse in het gebruik van Trissolcus-soorten
bij de biologische bestrijding (Bin & Johnson,
1982; Safavi, 1968).
Over de biologie van T flavipes is slechts
weinig literatuur beschikbaar. In Italië werd
deze soort in het kader van een onderzoek naar
schadelijke wantsesoorten in hazelnootcultures gekweekt uit eitjes van de coreide Gonocerus acuteangulatus (Goeze) (Viggiani & Mineo, 1976). De eiparasitoïd is ook bekend uit
Roemenië, waar deze samen met Telenomus
chloropus (Thomson) en vier andere Trissol-
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cws-soorten uit eitjes van schadelijke Eurygas¬
ter spp. op granen werden gekweekt (Teodorescu & Nadejde, 1983). Verder is T. flavipes
bekend als eiparasitoïd van Palomena prasina
Linnaeus en Carpocoris pudicus (Poda) in
Rusland en Midden-Azië (Kozlov & Kono¬
nova, 1983). Het voorkomen van T flavipes
werd tevens gemeld uit Japan en Korea (Ryu
& Hirashima, 1984).
Voor zover uit de literatuur bekend, werd T
flavipes nog niet eerder in West-Europa aange¬
troffen. De vondst van T flavipes in Nederland
betekent, dat deze soort een veel grotere ver¬
spreiding heeft, dan tot nu toe bekend was.
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