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Abstract
The first Belgian record of the invasive North American coreid Leptoglossus occidentalis is given,
together with information about its distribution in Europe and its biology.

Resume

Leptoglossus occidentalis, espece invasive nord-americaine, est observee pour la premiere fois en
Belgique. Des informations sur sa disttjbution europeenne ainsi que sa biologie sont presentees.
Samenvatting
De eerste waameming van de invasieve Noord-Amerikaanse Leptoglossus occidentalis in Belgie
wordt gepresenteerd met informatie over de verspreiding in Europa en de biologie.

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 is
een van origine Nearctische soort, die recent op
onbekende wijze in Europa is gelntroduceerd: in
1999 werden de eerste exemplaren verzameld in ..
Noord-Italie (Venetie en Lombardije) (TAYLOR
et al., 2001; VILLA et al., 2001). De verdere
verspreiding verliep zeer snel: in 2002 werden de
eerste exemplaren aangetroffen in Zwitserland
(COLOMBI & BRUNETTI, 2002) en vervolgens in
2003 in Slovenie (GOGALA, 2003) en Spanje
(RIBES & EscoLA, 2005), in 2004 in Kroatie
(TESCAR~ 2004) en Hongarije (HARMAT et al.,
2006), in 2005 in Franlaijk (MOULET, 2006) en
Oostenrijk (RABITSCH & HEISS, 2005), in 2006 in
Duitsland (WERNER, 2006) en in 2007 in
Tsjechie (KMENT & BANAR, 2007).
In Belgie werd Leptoglossus occidentalis voor
het eerst waargenomen in Oostende (y.lestVlaanderen, UTM DS9274), waar Anita
Warmoes op 10 oktober 2007 een vrouwtje (Fig.
1) aantrof op een ·hor voor een raam van haar
appartement op de zevende verdieping. Het
exemplaar werd verzameld, gefotografeerd en
toegevoegd aan de collectie van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN) te Brussel.
Leptog/ossus occidentalis leeft op verschil-

92

Iende soorten naaldbomen, vooral op dennen
(onder andere Pinus mugo, P. nigra, P. strobus
en P. sylvestris) en douglasspar (Pseudotsuga
menziesiz), maar met name in stedelijke gebieden
ook op allerlei andere aangeplante Pinaceae
(Abies en Picea) en Cupressaceae ( Cedrus en
Juniperus) (VILLA et al., 2001). Nimfen en
adulten zuigen aan de zich ontwikkelende zaden
en aan de jonge scheuten en kunnen de
zaadproductie van de waardplant aanzienlijk
reduceren (MITCHELL, 2000). Ze heeft doorgaans
een generatie per jaar en overwintert als adult. In
Mexico kunnen zich echter tot drie generaties per
jaar ontwikkelen (MITCHELL, 2000). Ze
overwintert op beschutte plaatsen, onder andere
in woningen, en door de afscheiding van een
aggregatieferomoon vaak in grote aantallen (tot
duizenden exemplaren) bij elkaar (BLATT &
BURDEN, 1996). Overlast door het massaal overwintereD in woningen is met name bekend uit het
oosten van de Verenigde Staten (WHEELER,
1992). In het voorjaar zoeken de overwinteraars
hun waardplanten weer op en zuigen aan de
mannelijke bloemen. De eieren worden in rijen
afgezet op de naalden.
Mede door hun grootte (16-20 mm) zijn het
goede vliegers, die zich daardoor makkelijk

Fig. 1. Vrouwlje Leptoglossus occidentalis, verzameld te Oostende (Foto: Kurt de Smet).
v~rspreiden. Versleping van alle mogelijke .stadia
met plantmateriaal en kegels heeft echter
ongetwijfeld ook bijgedragen aan de snelle
verspreiding van deze invasieve exoot in Europa.
Of Leptoglossus occidentalis zich al daadwerkelijk in Belgie heeft gevestigd of dat het in
Oostende een toevallig aangevoerd exemplaar
betrof, moet echter nog blijke n.
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