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Is de exoot Harmonie axyr;d;s een aanwinst ofeen bedreiging voor onze fauna?

Veelkleurig Aziatisch lieve-

heersbeestje in opmars
Lieveheersbeestjes worden beschouwd als

nuttige dieren. Veel soorten eten vooral
bladluizen, maar er zijn ook lieveheers-
beestjes die leven van andere plaaginsec-
ten. Een aantal soorten wordt, met succes,
gebruikt als bestrijders van plagen in de
glastuinbouw en in de open lucht. Zowel
nheemse als uitheemse soorten worden

daarvoor uitgezet. E6n daarvan is het Veel-
kleurig Aziatisch lieveheersbeestje(Harmo-
rlia axyridfs, Pallas). Deze soort heer zich
recent in Nederland gevestigd. Ofdit als
een aanwinst, als faunavervalsing ofzelfs
als bedreiging voor onze fauna en biodiver-
siteit moet worden gezien, is onderwerp
van onderzoek.

gebouwen, bomen, etcetera. In Belgie zijn
reeds meldingen van het massaal voorko-
men op huizen en achter de schors van
bomen.

VON DATEN l N N EDERLAN D
Eind zo02 is Harmom'a axyrid;s in ons land
voor het eerst buiten aangetroKen en
sindsdien zijn op circa vijftien locaties
enkele tot meerdere individuen waargeno
men. in sommige gebieden(Tilburg. Rot
terdam) betreft het zelfs vele tientallen

exemplaren. Naast volwassen dieren zijn
ook larven en poppen aangetroHen, voor-
alsnog in het zuiden en midden van Neder
land. Verwacht wordt dat deze soort zich
verder over Nederland zal uitbreiden

HERKOMST
Harmor7;a axyrfdfs komt van oorsprong uit
Oost-Aziz (Siberie, China, Japan). Van

daaruit is zil in diverse landen ingevoerd
als bestrijder van bladluizen. In Noord
Amerika heeft zil zich de afgelopen twintig
jaar over bijna het gehele continent uitge-
breid. Behalve dat zil een uitstekende
bestrijder is. veroorzaakt zil daar in de
herfst veel overlast. Op zoek naar plaatsen
om te overwinteren, komen dieren massaa
woonhuizen en gebouwen binnen.
Ook blijkt dat H. aWr/d;s een belangrijke
concurrent kan zijn van andere soorten,
zoals het zevenstippelig (Coca;rle//a septem

pur7ctafa L.) en het tweestippelig lieve

heersbeestje(Ada/fa bfpunctata, L.)

HERKENNING
Harmor7/a axyrfd/s is relatief groot (5,5-8,o

mm) ten opzichte van de meeste andere
nheemse soorten. Zoals de naam al aan-

geeft, kent het Veelkleurig Aziatisch lieve
heersbeestje een grote variatie in kleur en
tekening.
De meest waargenomen vorm heeft oranje
rode dekschilden met negentien zwarte
stippen. een andere vorm is zwart met
twee tot vier rode stippen. Het aantal stip-
pen kan echter sterk varidren. Karakteris
bek is de aanwezigheid van een plooi op
het achtereind van de dekschilden en een

vlek in de vorm van een 'M' op het hals-
schild.

SIGNALERI NG

Harmor7;a axyrid;s is al bil relatieflage tem
peraturen actief (vanafg graden Celsius)

en kan op zeer veel plaatsen worden aan-
getroKen, zoals tuinen, parken en bosran-
den. In de zomer zit zil op bomen en strui-
ken met veel bladluizen, zoals linde en

esdoorn, maar ook op kruiden. Ze zet daar
haar eieren afen ontwikkelt een nieuwe

generatie.
Harmen/a overwintert in het volwassen sta.
dium. In de nazomer en herfst trekken vol-
wassen dieren massaal van de voedsel-

planten naar hun overwinterplaatsen.
Zil worden daarbij aangetrokken door witte
en lichtgekleurde oppervlakken van huizen,

i NVENTARiSAriE
Tijdens het KN NV-project over lieveheers
beestjes in 1999 zijn geen uitheemse soor
ten uit ons land gemeld, maar er is destijds
ook niet gericht naar gezocht. Wil willen
onderzoeken hoe algemeen Harmonie axy-
rfdfs hier voorkomt, ofzil zich verder over
ons land uitbreidt en ofer eventueel sprake
is van ecologische verstoring. Op de KNNV
website(http://www.knnv.nl: oproepen)
zijn meer details hierover te vinden en heb-
ben we een oproep geplaatst om waarne-
mingen van H. axyrfd/s in Nederland door
te geven. Met uw hulp willen we een beeld
krijgen van de aanwezigheid en versprei-
ding van deze soort in ons land.
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