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Samenvatting
Aan het einde van de tachtiger jaren van de twintigste eeuw begon eikenprocessierups weer in Nederland
voor te komen na bijna een eeuw afwezig te zijn geweest. De verklaring hiervoor die algemeen wordt
gegeven, is de invloed van een klimatologische verandering. Desalniettemin is het insect van oudsher
bekend met een verspreidingsgebied tot in Scandinavië. De overlast die grote gevolgen kan hebben voor de
plaatselijke bevolking, vee en recreanten heeft er toe geleid dat in eerste instantie in Brabant door het
Bureau Medische Milieukunde initiatief is genomen MBD voorlichting en coördinatie van de activiteiten om
eikenprocessierups te signaleren en in te dammen. In de loop der jaren is er een sterke fluctuatie in
plaagdruk opgetreden met pieken in 1996/1997 en ook in 2004 bleken de populaties zich flink uit te breiden.
Steeds meer gemeenten en provincies worden met dit probleem geconfronteerd en het groeit nu uit tot een
landelijk probleem.
Er zijn diverse methoden om de populaties eikenprocessierups te beheersen en om de overlast zo veel
mogelijk te beperken zijn. Een methode die veelvuldig wordt ingezet in 2005 in omgevingen waar risico op
overlast het grootst is, is het bespuiten van de eiken met XenTari en Dimilin. De toepassing van middelen
van chemische of biologische oorsprong in de groene ruimte moet met grote zorgvuldigheid gebeuren, om
zo min mogelijk verstoring in de natuurlijke omgeving te weeg te brengen. De toename in het gebruik van
deze middelen kan gevolgen hebben voor andere organismen, en daarom is dit eerste oriënterend
onderzoek opgezet waarin gekeken is naar mogelijke effecten van toepassing van deze middelen met
behulp van veldwaarnemingen en literatuuronderzoek en naar de mogelijkheden van inzet van natuurlijke
vijanden

Bevindingen literatuurstudie en voorstudie veldonderzoek eikenprocessierups: monitoring,
bestrijdingsstrategieën en neveneffecten.
Eikenprocessierups ontwikkelde zich in 2005 vanaf begin april met de uitkomst van overwinterde eieren tot
de verpopping in begin juli. De uitkomst van de rupsen varieerde per locatie. De overlast van de beharing
van de rupsen vond plaats vanaf het vierde stadium van de rups dat vanaf half mei werd waargenomen. In
werden vanaf eind juli tot eind augustus de volwassen vlinders waargenomen in lichtvallen op een
locatie in de buurt van Tilburg. De adulten verspreidden zich en de vrouwtjes zetten op eikentakken
eipakketten af, waaruit in het volgende voorjaar de volgende generatie rupsen zal ontstaan. Informatie van
beheerders werd verzameld over de locaties met eikenprocessierups, het aantal nesten per boom en de
grootte van de nesten. Uit de informatie konden geen conclusies worden getrokken met betrekking tot het
2005

voorkomen van grote nesten in nieuw gekoloniseerde gebieden. De nestgrootte fluctueerde onafhankelijk
van de aanwezigheid van eikenprocessierups in voorgaande jaren. Er zijn mogelijkheden om aan de hand
van waarnemingen een keuze te maken voor de beste beheersstrategie voor een bepaalde locatie.
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Branden en zuigen zijn de twee meest milieuvriendelijke opties voor het beheersen van
eikenprocessierupspopulaties. Daarnaast worden de middelen XenTari (Badllus thuringiensis aizawai) en
Dimilin (diflubenzuron) toegepast. Dit laatste middel heeft van de twee het breedste werkingsspectrum en
kan een negatieve invloed hebben op aquatische organismen en op natuurlijke vijanden zoals
lieveheersbeestjes, gaasvliegen en roofwantsen. Bij toepassing van de middelen wordt met hoge druk
gericht naar de boomkruinen gespoten. Hierbij wordt ook de onderbegroeiing van de behandelde eiken
met middel bedekt en tevens kan er drift naar de omgeving optreden. XenTari is een middel dat werkt tegen
Lepidoptera. Een nevenwerking op andere organismen is uit de literatuurstudie niet naar voren gekomen. In
de periode dat de middelen ingezet worden ter bestrijding van eikenprocessierups (april-juni) is een rijke
fauna aanwezig op de eiken. Met name dienen eiken in die periode voor vele soorten Lepidoptera als
voedselbron. Uit de literatuur kwam naar voren dat vlinders behorende tot een breed scala aan families
(Geometridae, Noctuidae, Lymantriidae, Saturniidae, Lasiocampidae, Nymphalidae, Papilionidae) vatbaar
zijn voor Badllus thuringiensis kurstaki, een aan aizawai verwante stam. Voor Hymenoptera (onder andere
bijen en hommels) is een gering risico aanwezig bij gebruik van XenTari en Dimilin en er wordt geadviseerd
om bijen- en hommelvolken af te dekken bij toepassing van deze middelen in kassen, maar de impact van
een bespufüng in de groene ruimte is onduidelijk. Er wordt gespoten in de bloeiperiode van eik die valt in
mei.
Onderzoek naar natuurlijke vijanden van eikenprocessierups als alternatief voor het toepassen van
bestrijdingsmiddelen is uitgevoerd met behulp van literatuurstudie en raadpleging van veldentomologen. In
het veld blijkt de sluipvlieg Pales processionea (Tahinidae) een parasiteringspercentage van 30% te kunnen
halen. Een andere sluipvlieg Carcelia iliaca (Tachinidae) is een vrij onbekende monofage soort waarvan 10%
parasitering van eikenprocessierups is waargenomen. In Zuid - Europa zijn een drie-tal eiparasitoiden
bekend, maar het is de vraag of zij onder Nederlandse omstandigheden actief zijn. Daarnaast zijn er nog
drie polyfage Pimpla soorten (lchneumonidae) die de poppen van eikenprocessierups parasiteren. Zij zijn
polyfaag en in nesten zijn lage parasiteringsaantallen aangetroffen. De grote poppenrover, Calosoma
sycophanta, kan een zeer effectieve predator zijn, maar komt sinds 1950 niet meer in Nederland voor. Een
scenario met een herintroductie van de grote poppenrover in Nederland ligt gevoelig gezien het
commentaar van de geraadpleegde deskundigen. Informatie over entomopathogenen ontbreekt. De
mogelijkheden van inzet van entomoparasitaire nematoden, schimmels en virussen moeten nog verder
bekeken worden. In de veldstudie zijn zieke rupsen van eikenprocessierups aangetroffen. Dit kan mogelijk
te maken hebben met een virale infectie met een selectief kernpolyeder virus.
Het vooronderzoek in het kader van de uitvoering van een veldstudie over de nevenwerking van Xentari en
Dimilin is uitgevoerd in juli M de periode waarbij XenTari en Dimilin is toegediend. De gebruikte techniek
van bladmonsters nemen en klopmonsters verzamelen op verschillende plaatsen uit de bladkroon met
behulp van een hoogwerker, is een goede methode voor vervolgonderzoek. Bij dit onderzoek kwamen geen
duidelijke effecten in samenstelling van de aantallen bemonsterde insecten en mijten naar voren
gerelateerd aan het al of niet voorheen behandeld zijn van de eiken met XenTari of Dimilin. Dit heeft te
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maken met de timing van de bemonstering die heeft plaatsgevonden na de periode dat insecten aanwezig
waren die blootgeteld waren aan de toegediende middelen. Desondanks werd een lichte tendens naar
lagere gemiddelde percentages Lepidoptera in de monsters van Dimilin en XenTari behandelde bomen in
vergelijk met monsters van onbehandelde bomen, waargenomen en dat is een interessant gegeven. Helaas
waren in juli de vangsten van Lepidoptera in de klopmonsters wel laag. De percentages Hymenoptera
vertoonden ook een tendens van lagere aantallen bij de behandelde dan bij de onbehandelde bomen.

Aanbevelingen ten aanzien van beleidsaspecten eikenprocessierups
Het is in het algemeen belang dat de overlast en gezondheidsrisico' s voor mens en dier die de
aanwezigheid van eikenprocessierups met zich meebrengen, zoveel mogelijk worden beperkt. Dit moet op
een wijze gebeuren waarbij de ecologische kwaliteit en diversiteit van het milieu minimaal schade wordt
berokkend. De instanties die met de eikenprocessierups-problematiek worden geconfronteerd, zijn zeer
divers en variëren van particulieren en gemeenten tot provincies, staatsbosbeheer, en rijkswaterstaat. Deze
instanties hebben behoefte aan ondersteuning bij het maken van beslissingen met betrekking tot het
uitvoeren van beheersmaatregelen om onnodige inzet van middelen die negatieve effecten hebben op flora
en fauna, te vermijden.
Aan de ene kant spelen belangen een rol die te maken hebben met een positieve beslissing voor de inzet
van middelen, zoals gezondheidsrisico' s van eikenprocessierups voor burgers en (landbouw) huisdieren,
toerisme, negatieve publiciteit over overlast van eikenprocessierups en de activiteitenplanning van
loonwerkers, en aan de andere kant staan de belangen die te maken hebben met de bescherming van mens
en dier in de groene ruimte voor negatieve gevolgen van toepassing van deze middelen, en met de
negatieve publiciteit en publieke ongerustheid rond de uitvoering van de bespuitingen van eiken in een
leefomgeving.
Gezien de diversiteit van de organisaties die te maken hebben met eikenprocessierupsproblematiek is een
uniformisering en coördinatie van de aanpak zeer dringend vereist. Vanuit het Bureau Medische
Milieukunde te Breda is een voorstel gedaan naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor financiering van
een" gecoördineerde aanpak en campagne eikenprocessierups 2006-2008". Dit houdt in de coördinatie en
ondersteuning van activiteiten, zowel op het gebied van gezondheid als van beheer. Hieronder valt het
opstellen en distribueren van actueel voorlichtings - en informatiemateriaal zoals de " Leidraad bestrijding
eikenprocessierups" , opgesteld voor de beheerders door de expertgroep. Tevens vallen hieronder
inhoudelijke ondersteuning bij vragen, afstemming met de expertgroep (waarvan de PD en WUR - Alterra
deel uitmaken), contacten met de pers, jaarlijkse evaluatie en verzamelen van gegevens.
Hierbij komt naar voren dat er veel inhoudelijke informatie voor ondersteuning van beheersstrategieen
ontbreekt en voor het verkrijgen van de inhoudelijke informatie wordt een beroep gedaan op het Ministerie
van LNV.
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In het kader van de maatschappelijke context van de landelijke eikenprocessierups problematiek is het van
belang dat de centrale overheid een bijdrage levert in de vorm van financiering van coördinatie,
kennisvergaring, voorlichting en onderzoek.

AanbeveUngen voor onderzoek in 2006
Onderzoek invloed omgevingsfactoren via enquêtering beheerders:
Veel beheerders hebben de afgelopen jaren in hun beheersgebieden monitoring uitgevoerd met betrekking
tot de aanwezigheid van (oude) nesten en/of eipakketten. Deze monitoring is niet uniform uitgevoerd en
gegevens zijn nooit centraal verzameld en geanalyseerd. Met medewerking van beheerders in een groot
aantal gebieden is het mogelijk om informatie te verzamelen over het voorkomen van eikenprocessierups
en de invloed van omgevingsfactoren, zoals boomsoort-beplantingsopbouw; leeftijd/stamdiameter bomen;
type berm en bermbeheer; achterland; grondsoort; klimaat; manier en timing van bestrijding en resultaat
van bestrijding; historische gegevens; aanwezigheid en effect van natuurlijke vijanden.
Een goed onderbouwde vragenlijst wordt opgesteld en deze wordt aan de beheerders voorgelegd.

Onderzoek op een aantal waarnemingslocaties in Nederland
Er is nog een lacune in kennis van klimatologische factoren en de invloed op de ontwikkeling en overleving
van eikenprocessierups. In het oriënterend onderzoek bleek dat de ontwikkeling en bijvoorbeeld eiuitkomst
sterk fluctueert per gebied onder invloed van (micro/macro) klimatologische omstandigheden. We kunnen
geen laboratoriumonderzoek uitvoeren om hier meer gedetailleerde gegevens over te krijgen in verband
met de schadelijkheid van de rupsen voor de gezondheid. Gegevens kunnen verzameld worden in het veld
door een aantal locaties in Nederland te selecteren waar de ontwikkeling en overleving van de stadia wordt
geobserveerd en waar tegelijkertijd metingen aan het (micro) klimaat worden uitgevoerd. Zodoende kan
ook bekeken worden of er mogelijkheden zijn om in de toekomst een -landelijk dan wel lokaal waarschuwing - en bestrijdingsadvies te kunnen laten uitgaan, gebaseerd op deze veldwaarnemingen.
Onnodige of onprofessionele bestrijdingsactiviteiten kunnen op deze manier voorkomen worden.
Waarnemingen kunnen ook worden gedaan aan het mogelijk optreden van natuurlijke vijanden.
Verzamelen van informatie over het voorkomen van natuurlijke sterfte van eikenprocessierups is van belang
voor het inschatten van de ontwikkeling van de populaties en voor onderzoek naar het stimuleren van
natuurlijke vijanden of bewust uitzetten van bepaalde geselecteerde natuurlijke vijanden. Bij aantreffen van
zieke rupsen, is het van belang deze te laten onderzoeken op mogelijke pathogenen. Indien een selectief
kernpolyeder virus aangetroffen zou worden, kan dit perspectieven bieden voor de ontwikkeling van een
zeer selectieve bestrijdingsmethode. Daarnaast kan de inzet van feromoonvallen in het najaar belangrijke
gegevens opleveren met betrekking tot de verspreiding en de plaagdruk van eikenprocessierups in het
daaropvolgende groeiseizoen.
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Veldstudie nevenwerking toepassing van Xenîari en Dimilin op arthropodenfauna in het habitat van
eikenprocessierups.
De eik is een voedselbron voor zeer veel soorten bladvretende, zuigende, minerende en galvormende
geleedpotigen. Bemonsteringen moeten in het voorjaar, net voor en een week na de bespuitingen
uitgevoerd worden. Veel rupsen komen voor in de periode van april tot juni en daarna neemt deze groep
aanzienlijk af in aantal. Een inventarisatie van voorkomende arthropoden op eik moet worden uitgevoerd
om een goed ovezicht te hebben van mogelijke soorten die aanwezig kunnen zijn op het tijdstip dat
behandelingen worden uitgevoerd. Informatie over de soorten kan worden geleverd door European
lnvertebrate Survey (EIS) en het soortenregister. Locaties moeten bij voorkeur zodanig worden gekozen dat
gebruik gemaakt kan worden van informatie met betrekking tot het voorkomen van bepaalde Lepidoptera
en de geschiedenis van het voorkomen van eikenprocessierups waarbij gegevens over de methoden van
behandeling in voorgaande jaren beschikbaar zijn.

Het is te verwachten dat met het gebruik van klopmonsters en lichtvallen voldoende monsters verzameld
kunnen worden. Naast uitsorteren van de vangsten tot op orde dient men zich te concentreren op de
vangsten van Lepidoptera, gerelateerd aan de impact van de middelen op niet-doelgroep lepidopteren. Het
wordt aanbevolen ook de Hymenoptera erbij te betrekken omdat een nevenwerking mogelijk aanwezig is
zowel wat betreft de parasitaire sluipwespen die met name gerelateerd zijn aan Lepidoptera als ook bijen
en hommels die de eiken in het bloeiseizoen bezoeken. Daarnaast kunnen ook galwespen die bij eik een
belangrijke rol spelen worden meegenomen. Kevers, gaasvliegen en wantsen zouden bij studie van de
effecten van Dimilin betrokken kunnen worden. Bemonstering van de onderbegroeiing moet in het
onderzoek worden opgenomen.
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
1.1 Aandacht voor Eikenprocessierups
In Nederland werd de laatste grote plaag van de eikenprocessierups waargenomen in 1877/1878. De weg
tussen Nijmegen en Heesch was toen zo massaal bevolkt door de rups dat de weg onbegaanbaar was
geworden voor mensen en moest worden afgesloten. In de negentiende eeuw werden plaatselijk soms veel
rupsen en vlinders van deze soort waargenomen, maar algemeen aanwezig was de soort zeker niet. De
eikenprocessierups komt van nature voor in West- Europa van Scandinavië tot de landen rondom de Zwarte
Zee. De noordgrens schommelt echter met het klimaat. In de eerste helft van deze eeuw was de vlinder uit
noordelijke streken verdwenen en lag de noordgrens van het verspreidingsgebied in Midden Duitsland.
Afgezien van twee losse vangsten, in 1946 en 1953, bleef de soort in onze streken afwezig tot in de tachtiger
jaren. Toen dook hij weer op ten zuiden van Tilburg. Vanaf 1991 heeft de rups zich vanuit dit gebied weer
massaal ontwikkeld tot hij in 1996 wederom een hoogtepunt bereikte. Mogelijk be1·nvloed door
klimaatsverandering werd een flink deel van Noord-Brabant bevolkt door deze vlindersoort, en ontstonden
plaatselijk populaties met grote dichtheden. Vooral de explosie van 1996 werd bekend, doordat de beginrit
van de Tour de France door het aangetaste gebied zou gaan. Door de intensieve bestrijding en voorlichting
in de jaren daarna nam het vóórkomen en de overlast door de eikenprocessierups geleidelijk af. Vanaf 2001
is het aantal meldingen van de rups weer explosief gestegen en bestrijkt nu een groot gedeelte van
Nederland. Ook in andere landen zoals België, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije breiden populaties zich
uit (Stigter & Romeijn, 1992, Stigter & Geraedts, 1997).
Naast de schade die de rupsen aanrichten door eikenblad aan te vreten, kunnen de behaarde rupsen hinder
en fysieke overlast voor mens en dier veroorzaken. De belangrijkste groepen van mensen die hinder bij
direct of indirect contact met brandharen / vervellinghuiden / spinselnesten kunnen ondervinden zijn die
mensen die al of niet beroepsmatig te maken hebben met de bestrijding (loonwerkers, inspecteurs,
beheerders, hoveniers e.d.) en de algemene bevolking die gebruik maakt van de wegen, waarlangs
eikenbomen staan of die verblijft op plaatsen waar veel van dergelijke bomen staan. Bij deze laatste groep
kan men denken aan fietsers, sporters, spelende kinderen en recreanten. Verder kan er een gevaar voor
runderen zijn die in de directe nabijheid van besmette eikenbomen grazen of die met brandharen besmet
maaisel gevoerd krijgen. Ook niet-aangelijnde honden, die spelenderwijze grote spinselnesten in hun bek
nemen, kunnen risico lopen.
Het venijn van de eikenprocessierups schuilt in de aanwezigheid van de vele microscopisch kleine
brandharen (ongeveer 0,2-0,3 mm lang) op de rups, die vanaf het derde larvale stadium aanwezig zijn en die
een actief verdedigingsmechanisme voor de soort vormen. De brandharen die een karakteristieke pijlvorm
hebben met weerhaakjes kunnen bij ongewenste aanraking 'afgeschoten' worden door de rups. Door hun
bijzondere vorm kunnen zij gemakkelijk de oppervlakkige lagen van huid, ogen en bovenste luchtwegen
binnendringen. Ook kunnen de haren vanuit de (al of niet oude) spinselnesten passief met de wind meegevoerd worden of door luchtstroming van verkeer vrijkomen en verder verspreid worden, onder andere door
opspatten bij regen door verkeer op openbare wegen. Eenmaal met brandharen besmette kleding kan een
bron van overdracht van deze haren zijn naar andere mensen. Daarnaast blijven de haren van oude dode
rupsen of haren aanwezig in oude spinselnesten geruime tijd irritatie geven. Dit kan variëren van ongeveer
6 tot maximaal 8 jaar. Blootstelling aan de brandharen van de rupsen vindt vooral plaats via inhalatie of via
huidcontact en in mindere mate via een direct contact met de rupsen zelf. Hierbij kan een pseudo
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allergische reactie optreden mede door het vrijkomen van stoffen uit de brandharen zelf, waarbij hevige
irritatie van huid, ogen en luchtwegen ontstaat en zelfs symptomen als koorts, duizeligheid en braken
kunnen optreden (Maier et al., 2003).

1.2 Situatie 2004-2005: aanleiding voor dit project
Er is in 2004 een uitgebreide evaluatie door het Bureau Medische Milieukunde van de GGD'en Brabant en
Zeeland gehouden om de omvang van verspreiding en overlast van de eikenprocessierups in kaart te
brengen (van Riet, 2004). Hieruit bleek dat het verspreidingsgebied van de eikenprocessierups aanzienlijk
was toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Maatregelen werden genomen door de diverse
instanties om de omvang van populaties en de daarbij behorende overlast in gebieden met menselijke
activiteit zoveel mogelijk te voorkomen. Er werd begin 2005 een interprovinciale expertgroep
'Eikenprocessierups' opgericht. Deze heeft er voor gezorgd dat verschillende activiteiten hebben
plaatsgevonden, zoals het ontwikkelen van een leidraad voor beheerders; beperkte monitoring; opzetten
van een publiekscampagne; het opzetten van een digitaal monitoringsysteem via de Natuurkalender; het
opstellen van beheerkaarten waar beschermde vlindersoorten voorkomen; het organiseren van
themabijeenkomsten voor beheerders en de centrale coördinatie van deze activiteiten.
Bestrijdingsmaatregelen beperkten zich niet tot het wegzuigen of afbranden van de nesten, maar er werden
ook bespuitingen van eikenbomen uitgevoerd met preparaten die een chemisch middel Dimilin bevatten of
een biologisch middel, namelijk sporen of kristallen van de bacterie Badllus thuringiensis.
Gedurende het jaar 2005 werd duidelijk dat een toename van het verspreidingsgebied van de
eikenprocessierups werd waargenomen. In totaal werd eikenprocessierups uiteindelijk aangetroffen in acht
van de twaalf Nederlandse provincies (Figuur 1.1). Er werd tevens geconstateerd dat er een toename was
van het gebruik van Badllus thuringiensis preparaten (Van Riet, 2005, Didde, 2005). De toepassing van dit
soort preparaten zou mogelijk een onwenselijk effect kunnen hebben op de fauna in de groene ruimte.
Hierover is nog weinig informatie beschikbaar en vormt de basis voor vraagstelling van dit onderzoek.
Medio 2005 kwam er financiering vanuit de Directie Natuur van het Ministerie LNV beschikbaar voor Alterra
en de Plantenziektenkundige Dienst om een eerste aanzet te maken voor het ontwikkelen van kennis met
betrekking tot (1) de verspreiding van eikenprocessierups (Hoofdstuk 2) en (2) de neveneffecten van
bestrijding door middel van Badllus thuringiensis preparaten en Dimilin (Hoofdstuk 3), en (3) inventarisatie
van natuurlijke vijanden en hun mogelijke effectiviteit (Hoofdstuk 4),
Onderdeel 2 bestaat deels en onderdeel 3 geheel uit een literatuurstudie. Voorts zijn veldstudies
opgenomen die als vooronderzoek gelden voor een uitgebreider programma dat in de toekomst zal worden
uitgevoerd. Het betreft hier een vooronderzoek naar uitvoering van bemonstering van eikenbomen om de
nevenwerking van Badllus thuringiensis preparaten op de natuurlijke arthropodenfauna te bestuderen. In
Hoofdstuk 5 worden de conclusies op een rij gezet en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
gepresenteerd.
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2004

Gemeenten die buiten het onderzoeks ebied vallen
Figuur 1.1. Verspreidingsgebied eikenprocessierups in 2004 en 2005 (van Riet, 2005)
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eikenprocessierups
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2.1 Inleiding
In 2005 zijn diverse initiatieven geweest om het inzicht in de verspreiding van eikenprocessierups te
vergroten. Begin 2005 is een interprovinciale expertgroep " eikenprocessierups" opgericht waarin Joop
Spijker (Alterra) en Henk Stigter (PD) actief deelnamen. Deze expertgroep heeft er voor gezorgd dat
verschillende activiteiten plaatsvonden, zoals het ontwikkelen van een leidraad voor beheerders, beperkte
monitoring, opzetten van een publiekscampagne, het opzetten van een digitaal monitoringsysteem via de
Natuurkalender, het opstellen van beheerkaarten waar beschermde vlindersoorten voorkomen en het
organiseren van themabijeenkomsten voor beheerders en de centrale coördinatie van deze activiteiten.
Eind 2005 is een rapport van het Bureau Medische Milieukunde GGD' en Brabant en Zeeland uitgekomen
waarin via een enquête gericht aan gemeenten een inventarisatie plaatsvond met betrekking tot de
aanwezigheid van eikenprocessierups. Tevens is in opdracht van het Bureau Medische Milieukunde een
beperkte monitoring van eikenprocessierups uitgevoerd door Henk Stigter en medewerkers van de
buitendienst van de PD (Stigter et al., 2006). In het kader van dit project werden de monitoringactiviteiten
gecombineerd met de bovengenoemde activiteiten. Resultaten van monitoring worden hieronder kort
weergegeven na een overzicht over de levenscyclus van eikenprocessierups.
Daarnaast zou in het kader van dit project een inventarisatie plaatsvinden met betrekking tot de biotopen
van eikenprocessierups. Hierbij zou gekeken worden naar ouderdom eikenbomen, situering ten opzichte
van de omgeving, typering ondergroei en wijze van bermbeheer. Hierbij zou gebruik gemaakt worden van
informatie van digitale bodemkaarten en vegetatiekaarten. De uurbegroting voor dit onderwerp was te
beperkt en het tijdstip van uitvoering van het project (tweede helft 2005) ongunstig om voldoende
waarnemingen te verzamelen om een uitspraak te doen over correlaties tussen waargenomen biotopen van
eikenprocessierups en landschapskenmerken. De verspreiding van eikenprocessierups is niet alleen
toegenomen maar blijkt ook niet beperkt tot gebieden met specifieke kenmerken. Kolonisatie van zowel
jonge als oude eiken vindt plaats. De rupsen worden gevonden zowel in natuurgebieden als in stedelijke
omgeving. Door de wijde verspreiding van eikenprocessierups kan een identificatie van factoren die een rol
spelen bij het voorkomen van dit insect, alleen plaatsvinden bij beschikbaarheid van voldoende uitgebreide
gegevens over de karakteristieken van de biotoop. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden
verwoord in de laatste paragraaf" conclusies en aanbevelingen".

2.2 Levenswijze van de eikenprocessierups
De Thaumetopoea processionea L (eikenprocessierups) kent één generatie per jaar met als belangrijkste
vliegperiode de maand augustus. De eieren (30 tot 300 per legsel) worden in juli/augustus afgezet in de
toppen van voornamelijk eikenbomen op één - of tweejarige scheuten, afgedekt met de lichaamsbeharing
van het vrouwtje. Na overwintering onder gunstige (droge) omstandigheden, komen de eieren in het
daarop volgend voorjaar uit. Dit gebeurt doorgaans vlak voor het verschijnen van de eerste groene delen
aan de boom. De eirupsjes leven in groepen bij elkaar. De rupsen vervellen zesmaal voor ze verpoppen.
September 2006

Pagina 13 van 83

Plantenziektenkundige Dienst

landbouw, natuur itn
vo1tds1tlkwallt1tlt

Vanaf het derde vervellingstadium verschijnen er op de rug van de rups naast de normale witte haren ook
de karakteristieke brandharen. Deze kunnen bij een rups in het laatste larvale stadium wel rond de één
miljoen bedragen. Vanaf dit stadium vormen de rupsen naarmate ze groeien tegen de zonrijke stammen en
dikkere takken typische nesten, die bestaan uit een dicht spinsel van haren, vervellinghuiden en
uitwerpselen, waar ze zich in terug kunnen trekken. De nesten kunnen soms wel meer dan een meter groot
worden en meer dan duizend rupsen bevatten. Vanuit de nesten begeven de rupsen zich voornamelijk 's
avonds in karakteristieke processies (kop - staart patroon) naar de toppen van de eikenbomen op zoek naar
voedsel en bij gebrek hieraan in dezelfde boom verplaatsen zij zich, wederom in processie, naar nieuwe
voedselbronnen in de omgeving. Door hun grote aantallen kunnen de processierupsen de bomen, vooral
zomereiken, maar ook Amerikaanse eiken, geheel kaalvreten. De eiken lijken er niet bijzonder veel last van
te hebben. Ze lopen weer uit, als de rupsen zich gaan verpoppen. In de maand juli verpoppen de rupsen in
het nest in een uit haren en ander materiaal vervaardigde cocon. Wanneer de vrouwtjes in augustus
uitvliegen om hun eieren af te zetten, kunnen zij ongeveer een afstand van 5 tot 20 km afleggen.

2.3 Fenologie van eikenprocessierups in 2005
Waarnemingen aan de onvolwassen stadia in het veld zijn gedaan tussen eind maart en eind juli 2005. De
algemene spreiding van de ontwikkelingsduur is groot. Deze hangt samen met een spreiding in
ontwikkeling binnen de populatie, maar vooral een spreiding tussen populaties afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden, met name het klimaat. De larven van het eerste stadium werden gevonden in de eerste en
tweede week van april. De uitkomst van de eipakketten kon sterk variëren. Synchronisatie van eiuitkomst en
bladontwikkeling vindt niet altijd plaats. De eilarven eten in eerste instantie hun eischaal op en kunnen
vermoedelijk een periode overleven voordat de bladknoppen aan de eiken uitlopen. De larven van het
tweede stadium werden in een vrij korte periode gesignaleerd in de laatste week van april. In de eerste
twee weken van mei werden de larven van het derde stadium waargenomen. Larven van het vierde stadium
werden waargenomen in de laatste twee weken van mei en begin juni. Reeds in de laatste week van mei
werden de larven van het vijfde stadium aangetroffen, en dit stadium was aanwezig tot in de derde week
van juni. De larven van het laatste -zesde - stadium werden aangetroffen vanaf de tweede week in juni tot
de eerste week in juli. Vanaf begin juli vond verpopping plaats.
Waarnemingen van het verschijnen van de vlinders werden uitgevoerd met behulp van lichtvallen op een
locatie in de omgeving van Tilburg, waarbij bleek dat de vlucht van de vlinders sterk gespreid voorkwam
over een periode vanaf eind juli tot eind augustus (Figuur 2.1). De vangsten gemaakt in 2004 vertoonden in
tegenstelling met de vangsten van 2005 een grote piek in binnen één week in augustus. De kleine pieken
later in september zouden kunnen duiden op immigratie van vlinders uit andere regio' s met een latere
uitkomst van de adulten.
Het feromoon van Thaumetopoea processionea is bekend (Breuer et al, 2003, Quero et al, 2003, Gries et al,
2004) en feromoonvallen zouden toegepast kunnen worden om een schatting te maken van de hoeveelheid

adulten en verhoudingsgewijs de hoeveelheid vrouwtjes die in de late zomer en het najaar hun eieren
leggen. Hierdoor kan een schatting gemaakt worden van de mogelijke plaagdruk voor het volgend jaar. Dit
soort voorspellingen wordt in de V.S. uitgevoerd voor de plakker Lymantria dispar waar gekeken wordt naar
de aanwezigheid van mannetjes in de vallen en het koloniseren van nieuwe gebieden en plaagdruk (in de
vorm van bladvraat) van de volgende generatie (Tobin & Whitmire, 2005).
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Wanneer men bestrijding wil toepassen met preparaten op basis van Badllus thuringiensis moet voor een
optimaal resultaat aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De rupsen moeten het middel binnen
krijgen, dwz zij moeten bespoten blad eten. De rupsen mogen niet te oud zijn, want tegen de oudere larvale
stadia is het middel minder effectief. Timing is dus zeer belangrijk, en men moet zodoende de afweging om
te spuiten relateren aan waarnemingen in het veld. De tijdspanne om te spuiten is vrij beperkt en lag in
2005 tussen half april en eind mei (ongeveer 6 weken).

2.4 Omvang van de plaag
Onderzoek naar de omvang van de nesten werd uitgevoerd om een indruk te krijgen van de
plaagontwikkeling. Hiervoor werden gemeenten en beheerders gevraagd informatie te geven over het
aantal locaties met eikenprocessierups, het aantal nesten per boom en de grootte van de nesten. Naarmate
er meer rupsen aanwezig zijn, kunnen zich in de loop van het seizoen grotere nesten gaan vormen. Er werd
onderscheid gemaakt in nesten ter grootte van een tennisbal of ter grootte van een voetbal. In heel het
verspreidingsgebied van eikenprocessierups kwam geen duidelijke trend van een bepaalde grootte van de
nesten naar voren. Je zou kunnen verwachten dat in nieuwe kolonisatiegebieden waar dus in 2004 voor het
eerst eieren zijn gelegd, de plaagdruk lager zou zijn dan in gebieden die voorgaande jaren gekoloniseerd
zijn en waar een populatieopbouw heeft kunnen plaatsvinden. Aan de andere kant kan een nieuw
verspreidingsgebied nieuwe kansen bieden voor de ontwikkeling van populaties doordat de natuurlijke
vijanden van de rupsen deze gebieden nog niet hebben ontdekt.
Een trend van bijvoorbeeld veel nesten ter grootte van een voetbal, juist in de gemeenten/gebieden aan de
rand van het ~rspreidingsgebied is niet geconstateerd, noch het omgekeerde verschijnsel van kleine nesten
aan de rand. Door de grotere bekendheid met het fenomeen eikenprocessierups en de
voorlichtingsbijeenkomsten in de verschillende regio' s waren gemeenten beter voorbereid op de mogelijke
aanwezigheid en de te nemen maatregelen, wat ongetwijfeld van invloed is geweest op de ontwikkeling
van de populaties.

2.5 Natuurlijk evenwicht? Veldwaarnemingen
Naast de acties van beheerders om op tijd een plaag te bestrijden - veelal met inzet van het middel XenTari,
op basis van Badllus thuringiensis aizawai, werden in het veld opmerkelijke waarnemingen gedaan. Er
werden in 2005 verschillende keren eipakketten gevonden waarvan een groot gedeelte niet uitgekomen
was. De eirupsen binnenin de eitjes leken echter goed ontwikkeld en waren niet verslijmd of anderszins
aangetast. Tevens werden soms ~upsen aangetroffen die ziek leken. Deze rupsen hebben een afwijkende
doffe kleur en lopen niet meer in processie. In sommige gevallen treedt er "slapzucht" op, waarbij de rupsen
met de kop naar beneden gericht aan de stam hangen. Dit kan te maken hebben met een virusinfectie. In de
jaren 1996 en 1997 is dit fenomeen ook al eens waargenomen. Uit de veldwaarnemingen blijkt dat dit niet
leidt tot massale sterfte zoals we bijvoorbeeld kennen van de plakker Lymàntria dispar en de wintervlinder
Operopthera brumata. Wat de precieze oorzaak is van dit "ziek" worden is niet bekend en dient nader te
worden onderzocht.
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Uit waarnemingen is vast komen te staan dat koolmezen gaten "hakken" in spinselnesten van de
eikenprocessierups (Stigter et al., 2006). Of er geen negatieve gevolgen zijn of dat ze daadwerkelijk
eikenprocessierups eten, is niet duidelijk. Elders in Nederland werden dit jaar ook waarnemingen gedaan
waarbij koolmezen, boomkruiper, boomklever, en bonte specht schade lijken toe te brengen aan nesten van
eikenprocessierups (Storix, 2005).

2.6 Prognose voor 2006
In weze heeft de toename van verspreiding van eikenprocessierups die in 2005 geconstateerd is, al
plaatsgevonden in 2004. Toen zijn vlinders in augustus gaan vliegen en op zoek gegaan naar locaties om
eieren af te zetten. Het blijkt dat de verspreiding van de adulte vrouwtjes noord en westwaarts heeft
plaatsgevonden en zodoende vele nieuwe locaties met rupsen in het volgende voorjaar zijn aangetroffen
(Fig 1.1). Gezien het gunstige weer in het najaar van 2005 is het aannemelijk dat in 2006 een toename in
verspreiding zal worden waargenomen. Gebieden in Utrecht, Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland, Noordoost
Polder en Drenthe zouden gekoloniseerd kunnen worden.
Behalve verspreiding speelt plaagdruk een belangrijke rol. De eipakketten die in augustus - september
worden afgezet, moeten een winterperiode overleven en zijn daarbij afhankelijk van klimaatsfactoren. De
invloed van deze factoren is onvoldoende bekend om momenteel goede voorspellingen te doen m.b.t. de
overleving van de eipakketten.

Vlinders eikenprocessierups
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Figuur 2.1 Vangsten van vlinders van Thaumetopoea processionea in lichtval in omgeving van Tilburg
(Stigter et al, 2006).
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2.7 Conclusies en Aanbevelingen
De factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van populaties tot een plaagniveau zijn nog onvoldoende
benoemd en onderzocht. In dit oriënterend onderzoek naar verspreiding van eikenprocessierups hebben we
geen verbanden kunnen analyseren tussen al of niet aanwezigheid van eikenprocessierups, dichtheid van
de populaties, en factoren zoals ondergroei, soort eik, klimaat, etc. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.
Voorgesteld wordt om kennis van de relatie tussen omgevingsfactoren en de ontwikkeling van
eikenprocessierups verder uit te breiden met twee onderzoeken :
A. Onderzoek invloed omgevingsfactoren via enquêtering beheerders:
Veel beheerders hebben de afgelopen jaren in hun beheersgebieden monitoring uitgevoerd met betrekking
tot de aanwezigheid van (oude) nesten en/of eipakketten. Deze monitoring is niet uniform uitgevoerd en
gegevens zijn nooit centraal verzameld en geanalyseerd. Met medewerking van beheerders in een groot
aantal gebieden is het mogelijk om voldoende informatie te verzamelen over het voorkomen van
eikenprocessierups en de invloed van omgevingsfactoren verder te analyseren. Door specifieke vragen te
stellen op het moment dat de beheerders hun monitoring werkzaamheden gaan uitvoeren, kunnen zij
gelijktijdig gegevens verzamelen met betrekking tot de onderstaande factoren.

Kaarten van vegetaties, van klimatologische omstandigheden en andere kenmerken die reeds bekend zijn
met betrekking tot de gebieden (Centrum Landschap Alterra, Provincies, Natuurmonumenten etc.) kunnen
hierbij ondersteuning bieden. Indien aanwezig, kunnen kaarten waarop gegevens van plaaglocaties zijn
weergegeven tot hulp zijn. Omdat omgevingsfactoren kunnen verschillen per type gebied/habitat, en
praktijkkennis hierover versnipperd is over vele beheerders, wordt voorgesteld om een goed onderbouwde
vragenlijst op te stellen en deze voor te leggen aan de beheerders van gebieden waar eikenprocessierups
voorkomt.
Factoren die van invloed kunnen zijn op aanwezigheid/afwezigheid van eikenprocessierups, plaagdichtheid
(aantallen nesten/grootte van de nesten) en mogelijke sterfte
Boomsoort/beplantingsopbouw
Er zijn waarnemingen die erop wijzen dat factoren in lanen zoals (a) afwisseling van de zomereik (Quercus
robur) met andere boomsoorten, (b) een enkele of dubbele rij bomen, (c) plantafstand en (d)
bedekkinggraad van invloed zijn op plaagdruk, populatieontwikkeling en/of verspreiding.
Leeftijd/stamdiameter bomen
Als er correlatie bestaat tussen leeftijden c.q. stamdiameter van bomen en ondervonden plaagdruk, kan
daar rekening mee worden gehouden in toekomstige plaagbestrijding.
Type berm en bermbeheer
Bermen met ondergroei kunnen habitat zijn voor natuurlijke vijanden. Het type ondergroei, de bermbreedte
en het type bermbeheer zijn hierbij van invloed op de mate van natuurlijk evenwicht tussen deze natuurlijke
vijanden en eikenprocessierups. Het is waarschijnlijk dat 'rijke' ondergroei meer mogelijkheden biedt voor
een leefgebied voor natuurlijke vijanden.
Achterland
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Uit de literatuur zijn voorbeelden bekend waarbij de directe omgeving van invloed is op de
populatiedynamiek en verspreiding van insecten. Het is onbekend wat voor invloed bebouwing, bossen,
open weilanden, tuinen, of andere typen achterland hebben op de eikenprocessierups.

Grondsoort en weersituatie
Het is te verwachten dat factoren als zonexpositie, vochtigheid, temperatuur van invloed zijn op de
ontwikkeling van de eikenprocessierups. Ook zijn er aanwijzingen die erop duiden dat het type grondsoort
van belang zou zijn.

Manier en timing van bestrijding en resultaat van bestrijding
Waarnemingen na het uitvoeren van een bestrijding kunnen informatie opleveren over de effectiviteit.

Historische gegevens
In sommige gebieden komt eikenprocessierups al geruime tijd voor. Hoe is daar de ontwikkeling geweest in
het verleden?

Optreden natuurlijke vijanden
De omgevingsfactoren kunnen een invloed hebben op het optreden van natuurlijke vijanden, waaronder
vogels, predateren, parasitoiden en pathogenen (zie ook Hoofdstuk 4)

B. Onderzoek op een aantal waarnemingslocaties in Nederland
Er is nog een lacune in kennis van klimatologische factoren en de invloed op de ontwikkeling en overleving
van eikenprocessierups. In het oriënterend onderzoek bleek dat de ontwikkeling en bijvoorbeeld eiuitkomst
sterk fluctueert per gebied onder invloed van (micro/macro) klimatologische omstandigheden. We kunnen
geen laboratoriumonderzoek uitvoeren om hier meer gedetailleerde gegevens over te krijgen in verband
met de schadelijkheid van de rupsen voor de gezondheid. Gegevens kunnen verzameld worden in het veld
door een aantal locaties in Nederland te selecteren waar de ontwikkeling en overleving van de stadia wordt
geobserveerd en waar tegelijkertijd metingen aan het (micro) klimaat worden uitgevoerd. Zodoende kan
ook bekeken worden of er mogelijkheden zijn om in de toekomst een -landelijk dan wel lokaal waarschuwing - en bestrijdingsadvies te kunnen laten uitgaan, gebaseerd op deze veldwaarnemingen.
Onnodige of onprofessionele bestrijdingsactiviteiten kunnen op deze manier voorkomen worden.
Daarnaast kan de inzet van feromoonvallen in het najaar belangrijke gegevens opleveren met betrekking
tot de verspreiding en de plaagdruk van eikenprocessierups in het daaropvolgende groeiseizoen.
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Hoofdstuk 3
Neveneffecten op de arthropodenfauna bij
toepassing van bestrijdingsstrategieën van eikenprocessierups
3.0 Inleiding
In de leidraad beheersing eikenprocessierups wordt een beslisboom getoond waarbij een overzicht wordt
gegeven van de informatie op grond waarvan men een beslissing tot verschillende acties kan ondernemen
(Fig 3.1) (Spijker et al, 2005). In dit overzicht wordt aangegeven dat de beslissing afhangt van factoren
betreffende de aanwezigheid van (a) veel of weinig mensen, (b) verwachte plaagdruk en (c) de ecologische
context.
Beslisboom beheersing eikenprocessierups
Veel mensen en/of
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Figuur 3.1 Beslisboom beheersing eikenprocessierups zoals opgenomen in de leidraad beheersing
eikenprocessierups 2005 (Spijker et al" 2005).

Aan het eind van 2005 is in opdracht van het Bureau Medische Milieukunde een enquête uitgevoerd onder
400 belanghebbende instanties. Uit de respons kwam naar voren dat de trend die in 2004 werd
geconstateerd om steeds meer preparaten van Badllus thuringiensis toe te passen, heeft doorgezet. De
indruk bestaat dat gemeenten in gebieden met menselijke activiteit geen risico' s op overlast door
eikenprocessierups willen nemen en kiezen voor bestrijding met behulp van deze preparaten. Daar
tegenover staat dat bepaalde gemeenten waaronder Eindhoven, een succesvol beleid voeren met zoveel
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mogelijk beheersing door middel van zuigen en branden. Zelfs in een door veel mensen bezochte locatie als
de Efteling heeft men met het verwijderen van de nesten ondersteund door waarnemingen en meldingen
door het personeel de populaties kunnen beheersen. Desalniettemin zal er op korte termijn behoefte blijven
bestaan aan de mogelijkheid om in te grijpen door toediening van middelen. Meer kennis is vereist over de
effecten van deze toepassingen voor de fauna in de groene ruimte en hierbij presenteren wij een eerste
aanzet met een literatuurstudie naar de effecten van toepassing van Badllus thuringiensis preparaten in de
groene ruimte en een oriënterend onderzoek naar een bemonsteringsmethodiek voor toekomstig
veldonderzoek.

3.1 Literatuurstudie naar de neveneffecten van Bacillus thuringiensis
en diflubenzuron op niet-doelwit insecten en mijten bij de bestrijding
van eikenprocessierups
3.1.1 Inleiding
De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) wordt door provinciale en gemeentelijke overheden
in Nederland op een aantal manieren bestreden namelijk door middel van het wegzuigen van
rupsenhaarden, het wegbranden van rupsenhaarden, spuiten met middelen te weten Xenîari (a.s. Badllus
thuringiensis aizawai) of Dimilin (actieve stof diflubenzuron). Zowel Xenîari als Dimilin moeten worden
toegepast als de rupsen nog jong zijn. Beide middelen worden met behulp van luchtondersteuning
toegediend in de bomen. Van de twee middelen wordt Xenîari vaker ingezet voor de bestrijding van de
eikenprocessierups dan Dimilin.
Zowel Xenîari als Dimilin hebben, logischer wijze, een breder werkingsspectrum dan alleen de
eikenprocessierups. Dit betekent dat populaties van niet-doelwit insecten en mijten door bespuiting ook
be1·nvloed worden. Om een inschatting te kunnen maken van de effecten van deze bespuitingen in
Nederland is een literatuurstudie gedaan naar mogelijke neveneffecten van Badllus thuringiensis en
diflubenzuron op insecten en mijtenpopulaties in eik.
Het doel van deze literatuurstudie is:
a.

een overzicht maken van insecten en mijten die voorkomen in eik

b.

neveneffecten van 8. thuringiensis1 stammen aizawai en kurstaki, en diflubènzuron op niet-doelwit
insecten en mijten inventariseren

c.

inschatting maken van het te verwachten effect van bespuitingen op de insecten en
mijtenpopulaties voorkomende op eik (en eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de
voedselketen); ervaringen die zijn opgedaan in het buitenland worden ook besproken

3.1.2 Inventarisatie van insecten en mijten populaties op eik

1

In het vervolg wordt Baci/lus thuringiensis aangeduid als Bt, en waar nodig gevolgd door de naam van de specifieke stam.
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Aan de hand van de inventarisatie is een overzicht gemaakt van de voorkomende insecten op eik (Quercus
spp.). Hierbij is gebruik gemaakt van experts van de afdeling Diagnostiek van de Plantenziektenkundige
Dienst, Freude et al., Greenwood et al., Horst, 1998, ldf et al. 2001, Meuten et al., 2003 en Moens et al., 2003.
Een overzicht op soortniveau is in bijlage 1 opgenomen. Uit deze inventarisatie blijkt dat er vooral veel
kevers en rupsen/vlinders op eik voorkomen maar mijten zijn in de geraadpleegde literatuur niet naar voren
gekomen. Van de grote groep kevers leven de larvale stadia van houtboorders (Cerambycidae,
Curculionidae (deels) en Scolytidae, Silphidae en Tenebrionidae) onder de bast. De kans dat zij nadelige
effecten van toepassingen met gewasbeschermingsmiddelen ondervinden, is klein. Als de inventarisatie
vergeleken wordt met de rode lijst van dagvlinders (zie bijlage 2) dan komt alleen bruine eikenpage op
beide overzichten voor. Bruine eikenpage wordt als een kwetsbare soort maar nog niet als bedreigde soort
benoemd.
Tabel 3.1.1: inventarisatie van de op eik voorkomende insecten

Orde
Hymenoptera
(vliesvleugeligen)
Coleoptera
(kevers)
Diptera
(vliegen en
muqqen)

aantal families

aantal soorten

2

9

9

43

1

1

Lepidoptera
(vlinders)

14

28

Hemiptera
(wantsen en luizen)

5

7

3.1.3 Beschrij\ring van toegelaten middelen op basis van Bacillus thuringiensis en
diflubenzuron
Badllus thuringîensîs

In Nederland zijn Delfin (toelatingsnr. 10944), DiPel (toelatingsnr. 5845), DiPel ES (toelatingsnr. 11425),
Scutello (toelatingsnr. 11420), Scutello L (toelatingsnr. 11695), Turex 50 WP (toelatingsnr. 11702), en Xenîari
WG (toelatingsnr. 12437) allen middelen op basis van Bt, toegelaten. Delfin, DiPel en Scutello zijn op basis
van Bt kurstaki. Bt kurstaki is effectief tegen (de plutella groep) van de Lepidoptera (Manual of Biocontrol
Agents, 2004). Xenîari is een middel op basis van Bt aizawai. Bt aizawai is effectief tegen de Spodoptera
groep van de Lepidoptera. Lepidoptera die niet gevoelig zijn voor Bt kurstaki zijn vaak wel gevoelig zijn voor
Bt aizawai. Turex is een combinatieproduct van Bt aizawai en Bt kurstaki.
Volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) zijn alle middelen insectenbestrijdingsmiddelen. In de
gebruiksaanwijzing (GA) staat het volgende: "Alle genoemde middelen (behalve Xenîari, zie hieronder) zijn
bacteriepreparaten op basis van sporen en kristallen van Badllus thuringîensîs ter bestrijding van
bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. Het duurt in het algemeen enige dagen
voordat de rupsen dood zijn; een vraatstop kan echter vrij spoedig intreden. Van veel soorten zijn de
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jongere rupsen aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere. Voor het bereiken van een goede bestrijding is het
noodzakelijk dat alle plantendelen voldoende met de spuitvloeistof worden bedekt."
De gebruiksaanwijzing geeft verder het volgende advies waar ook het gebruik van Bt op eik onder valt:
"Openbaar groen en bosbouw. ter bestrijding van rupsen van de bastaardsatijnvlinder, ringelrupsvlinder,
satijnvlinder. spinselmot en plakker; Teelt van boomkwekerijgewassen. ter bestrijding van rupsen van Pieris, Plusia- en Mamestra-soorten, bastaardsatijnvlinder. ringelrupsvlinder, satijnvlinder, spinselmot en plakker.
Toepassen zodra vreterij wordt waargenomen; de behandeling indien nodig herhalen.
Dosering: 0,05% tot 0,1% (50 tot 100 gram per 100 liter water), afhankelijk van het product."

Het WG/GA voor XenTari is enigszins anders en is als volgt:
"Het middel is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van sporen van Badllus thuringiensis
subspecies aizawai ter bestrijding van bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. Het
duurt in het algemeen enige dagen voordat de rupsen dood zijn; een vraatstop kan echter vrij spoedig
intreden. Van de meeste soorten zijn de jongere rupsen aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere. Bij alle
toepassingen dient de 1 e behandeling dan ook te worden uitgevoerd zodra de jonge rupsen worden
waargenomen. De behandeling indien nodig herhalen. Indien mogelijk de behandeling uitvoeren in een
periode met temperaturen boven de 15 graden Celsius. Voor het bereiken van een goede bestrijding is het
noodzakelijk dat alle plantdelen voldoende met de spuitvloeistof worden bedekt. Het verdient in
voorkomende gevallen aanbeveling een proefbespuiting uit te voeren teneinde na te gaan of het
betreffende gewas de behandeling verdraagt.
Toepassing in eik valt onder de volgende gewasgroepen: Boomkwekerijgewassen en vaste planten. ter
bestrijding van rupsen van: het koolwitje (Pieris spp.), de wintervlinder (Operopthera brumata), de
bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), de ringelrupsvlinder (Malacosoma neustria), de satijnvlinder
(Leucoma salids), de stippel- of spinselmotten, (Yponomeura-soorten) en plakker (Lymantria dispar).
Openbaar groen. ter bestrijding van rupsen van: het koolwitje (Pieris spp.), de wintervlinder (Operopthera
brumata), de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), de ringelrupsvlinder (Malacosoma neustria), de
satijnvlinder (Leucoma salids), de stippel- of spinselmotten, (Yponomeuta-soorten) en de plakker (Lymantria
dispar). Bosbouw. ter bestrijding van rupsen van: het koolwitje (Pieris spp.), de wintervlinder (Operopthera
brumata), de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), de ringelrupsvlinder (Malacosoma neustria), de
satijnvlinder (Leucoma salids), de stippel- of spinselmotten, (Yponomeuta-soorten) en de plakker (Lymantria
dispar). Dosering: 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)."
Andere isolaten van Bt
In de VS is een combinatieproduct van Bt kurstaki en Bt aizawai toegelaten (Crymax en Lepinox), dit product
heeft volgens het Manual of Biocontrol Agents (2004) zowel een werking tegen Lepidoptera als Coleoptera
(bijv. de coloradokever). Deze informatie is echter niet terug te vinden op het etiket van de twee producten.
Naast de isolaten Bt kurstaki en Bt aizawai zijn er ook vele isolaten die andere toxinen produceren die
effectief zijn tegen andere groepen van insecten, bijv Bt israelensis tegen muggen en vliegenlarven en Bt
tenebrionis tegen kevers.

Diflubenzuron
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In Nederland zijn twee formuleringen van diflubenzuron toegelaten die, volgens het wettelijk
gebruiksvoorschrift (WG), toegepast mogen worden als insectenbestrijdingsmiddel in parken, plantsoenen
en wegbeplantingen. Het gaat hier om de middelen Dimilin spuitpoeder 25% (toelatingsnr. 6774) en Dimilin
vloeibaar (toelatingsnr. 10604). De volgende informatie is op genomen in de gebruiksaanwijzing (GA):
Beide middelen zijn werkzaam tegen de larvale stadia van verschillende insectensoorten. In een aantal
gevallen voorkomen de middelen ook het uitkomen van de eieren. De middelen hebben een trage
aanvangswerking. Om schade te voorkomen is daarom een tijdige toepassing gewenst, dat wil zeggen op
eieren of jonge larven.
Parken. plantsoenen en wegbeplantingen, ter bestrijding van kleine wintervlinder (Operophtera brumata),
ringelrupsvlinder (Malacosoma neustria), spinselmotten (Yponomeuta-soorten), satijnvlinder (Leucoma
salids), bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), nonvlinder (Lymantria monacha), plakker (Lymantria
dispar), groene eikebladroller (Tortrix viridana) en larven van het elzehaantje (Agelastica alni). In het
algemeen toepassen op een zo jong mogelijk stadium van de rupsen of larven zodra voldoende blad
aanwezig is. Een bestrijding van rupsen van de bastaardsatijnvlinder bij voorkeur uitvoeren in de zomer
Uuli/augustus), als de eerste eieren uitkomen.
Dosering: Dimilin spuitpoeder 0,012% (12 g per 100 liter water); Dimilin vloeibaar 0,006% (6 ml per 100 liter
water).

3.1.4 Neveneffecten van Bt en diflubenzuron op niet-doelwit organismen
Neveneffecten van Bt kurstaki, Bt aizawai en diflubenzuron zijn geïnventariseerd met behulp van gegevens
over neveneffecten op natuurlijke vijanden en de toelatingsdossiers die samengesteld worden bij de
aanvraag voor een toelating. Hieronder volgt een samenvatting van deze gegevens. In kassen worden
natuurlijke vijanden ingezet als onderdeel van een geïntegreerde teelt. Van groot belang is dat als een
gewasbeschermingsmiddel wordt toegepast dit middel te combineren valt met de natuurlijke vijand. In
onderstaande tabel is voor een aantal biologische bestrijders (en de stadia van de biologische bestrijders)
aangegeven of Bt of diflubenzuron een neveneffect heeft op betreffende insect of mijt (www.koppert.nl).
De classificering is conform de officiële classificatie van de International Organisation for Biologica! and
lntegrated (ontrol of Noxious Animals and Plants/ West Palaearctic Regional Section.
Voor de volgende nuttige insecten en mijten die niet opgenomen zijn in de tabel viel het effect van de
poeder formulering van Bt kurstaki in klasse 1: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidoletes aphidimyza,
Cryptolaemus montrouzieri, Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis, zo ook voor het aaltje Steinermia
feltiae en de schimmel Vertidllium lecanii. Voor de andere formulering van Bt kurstaki geldt hetzelfde en
was het effect ook 1 voor de volgende organismen: Amblyseius californicus, A. swirskii, Aphelinus
abdominalis, Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea, Opius pallipes, Streptomyces griseovirides en Trichogramma
brasicae. Voor diflubenzuron viel het effect in klasse 1 voor de volgende organismen: Amblyseius
californicus, Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidoletes aphidimyza, Dacnusa
sibirica, Diglyphus isaea, Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis, Hypoaspis aculeifer, H. mi/es, Opius
pallipes, Steinermia feltiae, Trichogramma brassicae en Vertidllium lecanii.

Voor hommels wordt geadviseerd om de kolonie af te dekken tijdens toepassing van Bt kurstaki en wordt
het afgeraden om diflubenzuron toe te passen als er hommels aanwezig zijn.
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Alleen de spuitpoeder van Bt kurstaki heeft een neveneffect op een aantal van de natuurlijke vijanden, niet
duidelijk is of dit effect veroorzaakt wordt door de actieve bestanddelen in de stof of door de formulering.
Daar de vloeibare formulering geen neveneffect heeft op de getoetste organismen is het effect
waarschijnlijk veroorzaakt door de hulpstoffen in de formulering. Bt kurstaki heeft volgens de beschikbare
informatie op internet alleen effect op Lepidoptera.
Diflubenzuron is schadelijk voor een aantal organismen waaronder de gaasvlieg Chrysoperla cornea, het
veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis, de roofwantsen Macrolophus caliginosus, 0rius
insidiosus, 0. laevigatus, 0. majusculus en Podisus maculiventris, en de roofmijt Phytoseiulus persimilis.

In de risicobeoordelingen van het college van Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) zijn ook neveneffecten
op een aantal niet-doelwit organismen beoordeeld. Hieronder volgen daaruit de belangrijkste passages.
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Tabel 3.1.2: Neveneffecten van Bt kurstaki en diflubenzuron op natuurlijke vijanden (bron: Koppert)
stadium

Amblyseius cucumeris

Amblyseius degenerans

Chrysoperla carnea
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Harmonia axvridis
Macrolophus caliqinosus
Orius insidiosus
Orius laeviqatus
Orius maiusculus
Phytoseiulus persimilis

Podisus maculiventris
1

volwassen
ei
nimf
volwassen
ei
nimf
volwassen
larve
volwassen
pop
volwassen
pop
larve
nimf
nimf
nimf
nimf
volwassen
ei
nimf
nimf

neveneffect 4
Bt kurstaki

Bt kurstaki

diflubenzuron

(spuitpoeder)

(vloeibaar)

2 (0,5) 1
12

1

1

1

1

2 (0,5)

1

1

2 (0,5)

1

1

1

1

1

2 (0,5)

1

1

3

1
1

3 (?)
4 (?)

2 (0,5)

1

1

1

1

1

2 (0,5)

1

1

1

1
1

4 (?)

1

1

3 (?)
4 (?)
4 (?)
4 (?)

2 (0,5)

1

1

1

1

1

2 (0,5)

1

1

1

4 (?)

1
1

Het getal tussen haakjes geeft de nawerking van het middel weer in aantal weken; het middel is in die periode nog

schadelijk voor het toetsorganisme.
2

Klasse 1 heeft een nawerking van o weken en is verder niet weergegeven in de tabel.

3

Een leeg vakje betekent dat het effect onbekend is.

4

Neveneffect:

klasse 1 onschadelijk < 25% sterfte
klasse 2 licht toxisch 25-50% sterfte
klasse 3 matig toxisch 50-75% sterfte
klasse 4 toxisch > 75% sterfte
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Badllus thuringiensis (besluit d.d. 2 mei 2003)
Toxiciteit voor aquatische organismen
De conclusies van de risicobeoordelingen met betrekking tot aquatische organismen zijn als volgt:
- voor alle toepassingen voldoet Badllus thuringiensis subspec. aizawai aan de norm voor toxiciteit
waterorganismen zoals opgenomen in ontwerp SANCO/ 1023/20012 •
- er zijn geen gegevens geleverd over het effect van Badllus thuringiensis subspec. aizawai op in water
levende insecten. Voor een toekomstige beoordeling zijn tenminste gegevens nodig over het effect op
Chironomus riparius.
Toxiciteit voor terrestrische organismen
De conclusies van de risicobeoordelingen met betrekking tot terrestrische organismen zijn als volgt:
Vogels
- voor alle toepassingen wordt er een gering risico voor vogels verwacht bij het foerageren en voor het
drinken van oppervlakte water. De toepassingen voldoen aan de acute norm voor vogels zoals opgenomen
in ontwerp SANCO/1023/2001.
- een beoordeling van de chronische effecten op vogels kan achterwege blijven omdat Badllus thuringiensis
suspec. aizawai niet infectueus of pathogeen voor vogels is en geen giftige toxinen produceert.
Zoogdieren
- voor alle toepassingen wordt er een gering risico voor zoogdieren verwacht bij het foerageren en voor het
drinken van oppervlakte water. De toepassingen voldoen aan de acute norm voor zoogdieren zoals
opgenomen in ontwerp SANCO/1023/2001.
- een beoordeling van de chronische effecten op zoogdieren en mogelijke doorvergiftiging kan achterwege
blijven omdat Badllus thuringiensis suspec. aizawai niet infectueus of pathogeen voor zoogdieren is en
geen giftige toxinen produceert.
Bijen en hommels

- er is een gering risico voor bijen en hommels.
- het middel is niet infectueus of pathogeen voor bijen.
Niet-doelwit arthropoden
- het middel is weinig schadelijk voor de onderzochte niet-doelwit arthropoden, te weten Metaseiulus
persimilis

(roofmijt),

Trichogramma

pretiosum

(parasito'ide),

Hippodamia

convergens

(

onzelieveheersbeestje) en Chrysoperla cornea (gaasvlieg). De toepassingen voldoen aan de acute norm voor
niet doelwit arthropoden zoals opgenomen in ontwerp SANCO/1023/2001.
Voor een toekomstige beoordeling zijn gegevens nodig van de standaard organismen Aphidius rhopalosiphi
en Typhlodromus pyri en een voor de teelt relevante soort.
Diflubenzuron (besluiten d.d. 3 maart 2000 en 21 december 2001)
Toxiciteit voor aquatische organismen
De conclusies van de risicobeoordelingen met betrekking tot aquatische organismen zijn als volgt:
- maart 2000: de werkzame stof diflubenzuron voldoet voor alle toepassingen niet aan de norm voor
toxiciteit waterorganismen. Er dient (semi)-veld onderzoek geleverd te worden. De metabolieten mA en mB
voldoen voor alle toepassingen aan de norm.
- december 2001: voor de toepassingen in sierteelt, appel en peer en in champignons zijn thans geen
onaanvaardbare risico's voor het milieu aanwezig.
2

In het ontwerp SANCO 1023 document staan de normen voor microbiologische middelen.
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Toxiciteit voor terrestrische organismen
De conclusies van de risicobeoordelingen met betrekking tot terrestrische organismen zijn als volgt:
- alle toepassingen voldoen aan de norm voor vogels zoals opgenomen in de Uniforme Beginselen.
- alle toepassingen voldoen aan de norm voor zoogdieren zoals opgenomen in de Uniforme Beginselen.
- alle toepassingen voldoen aan de norm voor bijen en hommels zoals opgenomen in de Uniforme
Beginselen.
- alle toepassingen voldoen niet aan de norm voor niet-doelwit arthropoden zoals opgenomen in de
Uniforme Beginselen. Er dienen nog studies uitgevoerd te worden en er dient een waarschuwingszin voor
ge1·ntegreerde teelten in de toelatingsbeschikking opgenomen te worden.

3.1.5 Ervaringen met grootschalige bespuitingen met Bt in het buitenland
In de VS en Canada wordt op grote schaal Bt kurstaki toegepast door middel van vliegtuigbespuitingen om
de plakker (Lymantria dispar, gypsy moth) te bestrijden. Vooral in de grootschalige bosbouw vormt deze
voor de VS invasieve plaag, een groot probleem (Coyle et al., 2005). In Nieuw Zeeland wordt Bt kurstaki
ingezet om de 'painted apple moth' te bestrijden. Over het algemeen geeft de beschikbare documentatie op
internet aan dat Bt kurstaki alleen Lepidoptera doodt, dit betekent dus ook niet-doelwit rupsen van vlinders
en motten. Het risico, dat dit de vlinder en motten populatie ook op de langere termijn schaadt, wordt
echter gering geschat. De achterliggende gedachte is dat de bomen (en in dit geval gaat het ook
voornamelijk om eik) opnieuw gekoloniseerd kunnen worden van omliggende gebieden. Bespuitingen
vinden gedurende een beperkte periode in het jaar plaats en er wordt vanuit gegaan dat nooit de gehele
populatie van inheemse vlinders en rupsen worden gedood. Dit wordt echter tegengesproken door
publieke fora op internet waarbij in een aantal staten in de VS (Oregon, Arizona) milieugroeperingen alarm
slaan over het verdwijnen van een groot aantal vlinders en motten in die gebieden waar ook Bt kurstaki op
grote schaal wordt toegepast om de plakker te bestrijden. Voor zover te overzien is dit niet gebaseerd op
wetenschappelijke waarnemingen.
Miller (1990) heeft gedurende 3 jaar een inventarisatie gemaakt van de voorkomende lepidopterenfauna op
eiken (Quercus garryana) in Oregon, VS waarin het begin jaar drie bespuitingen met Bt kurstaki zijn
uitgevoerd. De soortenrijkheid van Lepidoptera was in ieder van de drie jaren gereduceerd ten opzichte van
eiken waar geen bespuitingen hadden plaats gevonden. Het totale aantal Lepidoptera lag in de eerste twee
jaar na bespuiting lager dan in de controlegroep, dit effect was echter in het derde jaar niet meer zichtbaar.
In de discussie van de studie van Miller worden de volgende punten aangekaart: Lepidoptera moeten
beschermd worden om hun eigen waarde; Lepidoptera kunnen ook zelf een rol spelen bij het bestrijden van
onkruiden; Lepidoptera spelen een rol in het voedselweb en kunnen afhankelijk van soort en aantallen op
hun beurt de vogelpopulatie weer be1·nvloeden. Een soortgelijkige studie (ook in de VS) waarin bestrijding
van L. dispar met Bt kurstaki vergeleken werd met Gypchek (een kernpolyheder virus) en een onbehandelde
controle groep meldde vlak na behandeling met Bt een afname in het aantal soorten lepidoptera (Rastall et
al, 2003). Of dit effect ook op de lange termijn nog zichtbaar was, kon niet bepaald worden omdat de studie
slechts over een periode van twee jaar wordt uitgevoerd. Wel werd aangegeven dat lepidoptera soorten
met een enkele diapauze waarschijnlijk gevoeliger zijn voor bespuitingen met Bt dan soorten met een
meervoudige diapauze (in Rastall et al., 2003).
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Sporen van Bt kurstaki kunnen gedurende lange tijd aanwezig zijn in zoet water, tot 50 - 70 dagen (Menon
& de Mestral, 1985; Melin & Cozzi, 1990). Richardson en Perrin (1994) hebben de populaties van
ongewervelden in het sediment van een beek bestudeerd na toevoeging van verschillende concentraties Bt
kurstaki. Er werd geen effect waargenomen van toevoeging van Bt kurstaki op de totale insectenpopulatie
in de beek qua samenstelling en aantallen. Ook werd er geen effect gevonden op afzonderlijk soorten
(behorende tot de Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera, Oligochaeta). Een tijdelijk
effect van 'drift' van de kokerjuffer Baeffs sp. werd wel waargenomen vlak na toediening van Bt kurstaki, dit
effect was na 24 uur echter niet meer meetbaar. In laboratorium studies bleek dat larven van 'blackfly'
Simulium vittatum (Eidt, 1985) en een 'stonefly' Taenioptteryx nivalis (Kreutzweiser et al., 1992) een
verhoogde mortaliteit vertoonden na blootstelling aan Bt kurstaki.
Onderzoek in Italië (Vettori et al., 2003) naar overleving van Bt kurstaki in de bodem na toediening door
middel van bespuitingen op kurkeik tegen de plakker, toonden aan dat Bt kurstaki 7 jaar (88 maanden) na
toediening nog kon worden aangetoond in de bodem (Bt kurstaki is van nature niet aanwezig in deze
gronden). Het toxine kon echter alleen aangetoond worden tot 28 maanden na toediening van de
bespuiting. Het toxine blijkt geen effect te hebben op wormen, nematoden, protozoën, bacteriën, en
schimmels in de bodem.
Als alternatief voor bestrijding van de plakker met Bt wordt de mogelijkheid van npv (nuclear polyhedrosis
virus) onderzocht (Payne et al, 1996). Dit virus heeft een veel specifiekere werking dan Bt en is alleen
werkzaam op soortsniveau. Rastall et al. (2003) vonden in hun veldproeven geen neveneffect van npv ter
bestrijding van L dispar op de niet-doelwit Lepidoptera na grootschalige bespuitingen in bossen in de VS
(Appalachian mountains).

3.1.6 Conclusies en aanbevelingen
Bt heeft over het een algemeen een specifieke werking op een bepaalde groep van insecten. Bt aizawai en
Bt kurstaki zijn beiden werkzaam op de Lepidoptera. Afhankelijk van de vlinder of motsoort werken beiden
stammen dodend op, vooral jonge, rupsen van Lepidoptera. Dit betekent dus ook dat niet-doelwit
organismen gedood worden bij bespuitingen met Bt in eik ter bestrijding van de eikenprocessierups. In
hoeverre dit betekent dat de vlinder- en mottenpopulaties in eik ook daadwerkelijk zullen afnemen op de
lange termijn is moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk van een aantal zaken: Komt de betreffende mot of
vlinder alleen voor in eik, dan is er een kleinere kans op herintroductie van de soort vanuit de omgeving
vergeleken met soorten die een grotere habitat hebben dan alleen eik.
Ook rupsen die aanwezig zijn in de vegetatie om en rond de eiken kunnen schadelijke gevolgen
ondervinden van bespuitingen met Bt. De toepassing vindt plaats door middel van een hoge druk spuit met
luchtondersteuning, hierdoor is het niet te vermijden dat er drift in de omliggende en onderliggende
omgeving terechtkomt. Als ieder jaar rond dezelfde tijd gespoten wordt bestaat er een mogelijkheid dat
Lepidoptera die in die tijd ook het stadium van rupsen hebben op de lange duur in aantallen achteruit gaan.
Er zijn zeer weinig gegevens gevonden over effecten op andere groepen dan Lepidoptera. Uit de gegevens
die hier weergegeven zijn, kan men voorzichtig concluderen dat andere groepen geen nadelige gevolgen
zullen hebben van bespuitingen met Bt. Uit literatuur blijkt dat zowel aquatische populaties als
bodempopulaties weinig effect ondergaan na bespuitingen met Bt. Diflubenzuron heeft echter een breder
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werkingsspectrum, de verwachting is dat bij bespuitingen met diflubenzuron het neveneffect op nietdoelwit organismen groter is dan bespuitingen met Bt.
De veldstudies die in 2005 reeds uitgevoerd zijn en in 2006 herhaald worden zullen nader uitkomst moeten
geven over de vraag of, op korte termijn, bespuitingen met Bt nadelige effecten hebben op de van nature
aanwezige insecten- en mijten populaties in eik (dit rapport hoofdstuk 3 onderdeel 3.2).
Aanbevelingen

A) Bespuitingen met Bt verdienen de voorkeur boven bespuitingen met diflubenzuron om twee redenen:
1) Diflubenzuron heeft een groter werkingsspectrum dan Bt en zal dus een groter neveneffect hebben
op niet-doelwit organismen dan Bt
2) Hoewel dilflubenzuron geen onaanvaardbare risico's voor het milieu oplevert, lijkt het erop dat de
risico's van diflubenzuron voor organismen in het aquatisch milieu groter zijn dan bij Bt. Naar
waarschijnlijkheid worden bespuitingen tegen de eikenprocessierups ook uitgevoerd in de
nabijheid van open water en kan diflubenzuron de aquatische populatie daar negatief beïnvloeden.
B) In die gebieden waar bedreigde of beschermde lepidoptera voorkomen, wordt afgeraden om
bespuitingen met Bt en diflubenzuron uit te voeren (zie ook de beheerskaarten van de Vlinderstichting op
www. gelderland.nl). Een bestrijding door zuigen en/of branden zijn in die gebieden mogelijke
alternatieven.
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3.2 Vooronderzoek uitvoering bemonstering eiken in verband met
registratie van mogelijke neveneffecten op arthropodenfauna na
toepassing van Bacillus thuringiensis preparaten en diflubenzuron
3.2.1 Inleiding
Bij de bestrijding van de Eikenprocessierups wordt branden en zuigen toegepast op de oudere rupsen en de
nevenwerking van deze methoden op de overige fauna zal zeer beperkt zijn. Spuiten vindt plaats wanneer
de rupsen nog in een jonger stadium verkeren en meer verspreid op de bomen voorkomen. Het toepassen
van XenTari, een biologisch bacteriepreparaat van Badllus thuringiensis aizawai (Bta), waarbij het middel tot
hoog in de boomkruin wordt gespoten, heeft in 2005 algemeen ingang gevonden. Op kleinere schaal is
gespoten met Dimilin, een chemisch middel met de werkzame stof diflubenzuron. De bespuitingen
vergroten de risico's voor nevenwerking op andere organismen in (de omgeving van) de boom.
In dit hoofdstuk wordt een veldstudie besproken waarbij eventuele nevenwerkingen op diverse
geleedpotigen zijn onderzocht. Er is gebruik gemaakt van locaties waar, in elkaars nabijheid, bespoten en
onbespoten (controle) eiken aanwezig zijn. Als inventarisatiemethode is gekozen voor:
Bemonsteren levende geleedpotigen met klopmonsters
Beoordeling vraatbeelden van geleedpotigen in het blad
Het gaat hier vanwege de beperkte proefopzet en de timing van het onderzoek, na beëindiging van de
bespuitingen, om een oriëntering voor het opzetten van meer gedetailleerd vervolgonderzoek.

3.2.2 Materiaal en methoden

Ruimtelijke monstername in de boom
Bespuitingen tegen eikenprocessierups worden vanaf de grond uitgevoerd. Afhankelijk van de boomhoogte
en de windsnelheden tijdens de bespuitingen, is het voorstelbaar dat de gebruikte middelen (XenTari of
Dimilin) niet altijd even goed verdeeld op de boom terechtkomen. Voor het uitvoeren van goede
bemonsteringen naar de effecten van bespuitingen is het dan ook noodzakelijk de steekproeven op
verschillende plaatsen en hoogtes in de boomkroon uit te voeren. Dat betekent dat de inzet van een
hoogwerker nodig is om de boomkroon goed te kunnen bereiken. Daarom werd een protocol met
bemonsteringsschema opgesteld. Hierbij werd de boomkroon in 3 etages (1, Il, lil) en 3 kwadranten (A,B,C)
opgedeeld, waarbij per boom 3 X 3, dus totaal 9 te bemonsteren sectoren werden onderscheiden. Om
praktische redenen werd het verst van de weg liggende en moeilijkst bereikbare vierde kwadrant, niet in het
schema opgenomen (zie figuur 3.2.1).
Bemonsteren levende geleedpotigen met klopmonsters
Voor het verzamelen van geleedpotigen werd gekozen voor de beproefde methodiek van klopmonsters.
Hierbij is het van groot belang dat het blad droog is, om te voorkomen dat de dieren aan het blad blijven
kleven. Binnen elke sector werden steeds 2 klopmonsters genomen, door so cm vanaf buitenzijde boom
met een houten knuppel op een tak te kloppen (elke tak 3 keer slaan). Voor het opvangen van
geleedpotigen werd een plastic zak direct onder de te bekloppen tak gehouden. De plastic zak was om een
ijzeren ring (diameter van 36 cm) gebonden. Het gebruikte plastic was vooraf getest: het was niet
elektrostatisch en niet oplosbaar in azijnether. Per boometage werden de klopmonsters (totaal 2 takken x 3
kloppen = 6 monsters) samengevoegd. Tussentijds werd de zak steeds goed dichtgehouden om wegvliegen
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van dieren te verhinderen. Vervolgens werd een tissue met ca. s ml azijnether per zak toegevoegd om de
dieren te doden. In het laboratorium werd de inhoud van de zakken, na het uitselecteren van stukjes blad
etc., in potjes met 70% alcohol overgebracht ter voorbereiding van de determinaties.
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Figuur 3.2.1. De bemonsteringen werden binnen 9 sectoren van de boomkroon uitgevoerd.

Figuur 3.2.2. Om de boomkroon goed te kunnen bemonsteren is een hoogwerker noodzakelijk (foto: Leen
Moraal).
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Figuur 3.2,3. Met klopmonsters werden de geleedpotigen in een plastic zak opgevangen (foto: Leen Moraal).

Verzamelen van bladmonsters
Voor het verzamelen van bladmonsters werden kortloten, 50 cm vanaf buitenzijde van de boom geplukt.
Hiertoe werden per sector aselect 5 kortloten verzameld. Per etage werden de bladmonsters (totaal dus
3X5=15 kortloten) samengevoegd in één zak. Per boom zijn dus totaal 3 zakken gebruikt. Voor het
conserveren werden de bladeren in de diepvries bewaard.
Determinatie geleedpotigen in klopmonsters
Alle klopmonsters zijn uitgesorteerd onder de binoculair en verdeeld in potjes met 70% alcohol per monster
gesorteerd en gedetermineerd tot op orde. Op een later tijdstip zijn de aantallen arthropoden per orde
geteld en gesorteerd. Determinatie tot op soort valt buiten het kader van dit project. Wel worden de
monsters bewaard en hebben enkele taxonomen toegezegd om naar het materiaal te kijken.
Beoordeling vraatbeelden in het blad
Per etage (figuur 3.2.1) van een vooraf gekozen boom, zijn 5 kortloten met elk een lengte van 50 centimeter
verzameld. Na het verzamelen van de kortloten in plastic zakken, zijn de monsters vervolgens langere tijd
bewaard in een vriescel met een temperatuur van -28° Celcius. Bij het onderzoek zijn de bladeren handmatig
van de kortloten verwijderd en daarna stuk voor stuk visueel onderzocht en geteld. Waar nodig is gebruik
gemaakt van een loep of een binoculair.
Het totaal aantal bladeren varieerde van 91 tot maximaal 328 bladeren per bemonsterde etage. Het totaal
aantal bladeren van de 15 verschillende objecten (45 bomen) bedroeg 9274,
Er werd onderscheid gemaakt in de volgende vraatbeelden:
•
•
•
•
•

bladvraat
bladmineerders
bladgallen
diversen
gezond blad
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: fijn, grof, skeletteervraat
: slingermijnen/blaasmijnen/vouwmijnen
: diverse typen gallen
: kevers, rupsen
: geen visuele schade aan bladoppervlak
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Locaties
Om de betrouwbaarheid van de waarnemingen te vergroten, zijn de bemonsteringen op twee locaties
uitgevoerd - Gemeente Horst aan de Maas en Gemeente Oisterwijk. Door de grootte van de hoogwerker
was het steeds noodzakelijk de weg of het fietspad gedeeltelijk af te zetten. Bij de operatie is veel
medewerking ondervonden van de betreffende wegbeheerders.

Gemeente Horst aan de Maas
In deze gemeente zijn in het voorjaar van 2005 preventieve behandelingen tegen eikenprocessierups
uitgevoerd met zowel XenTari als met Dimilin. Besloten werd om op locaties van beide behandelingen
steekproeven te nemen. Drie dagen na hevige regenbuien is hier bemonsterd. De eerste bemonstering vond
plaats op 5 juli 2005, maar er moest door regen vroegtijdig gestopt worden, omdat bij het kloppen insecten
aan het natte blad kunnen blijven plakken. Op 6 juli traden ook buien op waardoor dit een verloren dag
was. Op 7 juli zijn de bemonsteringen bij droog weer afgemaakt.
De volgende bemonsteringen zijn (met wind, Beaufort 2-3) uitgevoerd:
•
•
•

XenTari (Reindonkerweg) - boomhoogte gemiddeld 15 meter.
Dimilin (Hazenkampweg) - boomhoogte gemiddeld 14 meter.
Onbehandeld (controle) (Wachtpostweg) - boomhoogte gemiddeld 13 meter.

Gemeente Oisterwijk
Langs de provinciale weg N65 zijn in het voorjaar van 2005 preventieve behandelingen tegen
eikenprocessierups uitgevoerd met alleen XenTari. De bemonstering van de bomen vond plaats op 13 juli
2005 (bij droog weer met vrij veel wind, Beaufort 2-3). De volgende bemonsteringen zijn uitgevoerd:
•
•

XenTari (Provinciale weg N65) - boomhoogte gemiddeld 14 meter
Onbehandeld (controle) (Spreeuwenburgweg- haaks op N65) - boomhoogte gemiddeld 15 meter

Per behandeling, dus per weggedeelte, werden steeds 3 aselecte bomen bemonsterd.
In Horst werden dus 3+3+3=9 bomen en in Oisterwijk werden 3+3=6 bomen bemonsterd.

3.2.3 Resultaten
Vangsten van arthropoden in klopmonsters
Er werden klopmonsters verzameld van bespoten (met Dimilin of XenTari) en onbespoten eiken. De
klopmonsters werden verzameld over drie etages in de bladloof laag. De totalen aan arthropoden over deze
drie etages verdeeld, is weergegeven in Tabel 3.2.1. De informatie over de aantallen arthropoden
gesorteerd naar orden gevonden in de klopmonsters van de verschillende niveau' sin de bomen, is
weergegeven in Bijlage 3.2.1. De aantallen in een bepaalde groep geven geen informatie over de
soortenrijkdom. Zo kunnen de aantallen toegeschreven worden aan meerdere families en genera of kunnen
ze afkomstig zijn van één bepaalde soort. Determinatie tot op soort valt buiten dit project. De verdeling van
de vondsten in percentages over de orden is weergegeven per boom in Bijlage 3.2.2.
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Er is een tendens dat de grootste aantallen gevonden worden in de laagste etage. De vondsten aan de NGs
(behandeld) en de haaks daarop staande Spreeuwenburgweg (onbehandeld) wijken hiervan af. In Tabel
3.2.2 wordt een overzicht gegeven over de verdeling in gemiddelde percentages van de vondsten
gegroepeerd naar orde. De vondsten worden gedomineerd door aantallen mijten (onder andere
mosmijten), maar deze kwamen in veel mindere mate voor bij de monsters van de NGs en de
Spreeuwenburgweg. Dit kan geen effect van de behandeling zijn - het effect is bij onbehandeld en
behandeld op de locatie Oisterwijk aanwezig. Een verklaring kan zijn dat het te maken heeft met een
interactie met de omgeving waar de bemonstering heeft plaatsgehad. Dit was namelijk een drukke
provinciale weg met veel verkeer, met een belendende weg waar de bemonstering voor onbehandeld heeft
plaatsgevonden. De invloed van wegverkeer kan te maken hebben met een gevoeligheid voor
luchtverontreiniging. De mijten zouden gevoeliger voor luchtverontreiniging kunnen zijn dan de andere
organismen.
De percentages van Homoptera zijn vergelijkbaar met 11.9 %, 13.1% en 10.4% voor respectievelijk de Dimilin
(Hazenkampweg), XenTari (Reindonkweg) en Onbehandeld (Wachtpostweg). Wanneer men de percentages
Hymenoptera vergelijkt van de onbehandelde bomen aan de Wachtpostweg, een gemiddelde van 10.2 , met
de behandelde bomen (Dimilin) aan de Hazenkampweg (gemiddelde 7.0) en met de behandelde bomen
(XenTari) aan de Reindonkweg met een gemiddelde van 8.6, geeft dit een tendens van een lager percentage
van Hymenoptera in de behandelingen. De objecten van NGS en Spreeuwenburgweg hebben aanzienlijk
hogere percentages Homoptera. Ook de groep van Hymenoptera vertoont hier hogere percentages, die
vermoedelijk in verband staan met een hoger aantal bladluisparasieten gerelateerd aan de aanwezigheid
van bladluizen , die tot de orde van Homoptera behoren.
Wat betreft de spinnen lijkt er een tendens te zijn dat verhoudingsgewijs meer spinnen in de monsters van
onbehandeld werden aangetroffen dan in de monsters van behandeld.
Wat betreft de Lepidoptera werd er weinig gevangen en de gemiddelde percentages van Lepidoptera in de
monsters waren dan ook laag. Er lijkt wel een tendens te zijn: onbehandeld met 3.5 % en 2.1% versus
Dimilin met 1.7% en XenTari met 0.5% en 1.5%.

Vraatbeelden in het blad
De bladeren zijn bekeken op schade, bijvoorbeeld de aanwezigheid van bladmijnen en bladgallen en vraat.
In Tabel 3.2.3 zijn de percentages gezond blad weergegeven. Je zou in de onbehandelde bomen een lager
percentage gezond blad verwachten indien er een effect van XenTari /Dimilin op " schadelijke" arthropoden
is te verwachten, maar dit is niet eenduidig uit de resultaten te concluderen.
Gezien de waarnemingen van grotere aantallen insecten in de onderste etage van de bomen zou je ook
vergelijkenderwijs in de onderste etage een lager percentage gezonde bladeren verwachten. Ook dit is niet
eenduidig het geval.

September 2006

Pagina 34 van 83

Plantenziektenkundige Dienst

landbouw, natuur en
voedselkwalltelt

Tabel 3.2.1 De verdeling van de gevonden aantallen geleedpotigen over de bladetages per boom
Behandeling

etage Totaal#
insecten
Boom" 1"
1
18

Totaal# insecten
Boom "2"

Totaal #insecten
Boom "3"

Totaal per
etage

24
31
86

11
34
126

53
99
275

43
88
81

109
237
383

32
35
13

123
58
73

31
11

169
180
263

Dimilin
Hazenkampweg
Horst

Il
111

34

XenTari
Reindonkerweg
Horst

1
Il
111

22
13
129

44

XenTari
N65
Oisterwijk

1

68

Onbehandeld
Wachtpostweg
Horst

63

136
173

Il

22

23
1

111

49

11

1

34
28
54

104
141
165

44

25
33
41

18
21
9

19
30
16

Il
111

Onbehandeld
1
Spreeuwenburgweg Il
Oisterwijk
111

62

84
66

De percentages bladmineergangen (het aantal bladeren met mineergangen gedeeld door het totaal aantal
bladeren per boom) die gevonden zijn, geeft geen duidelijke verschillen te zien, die gerelateerd kunnen
worden aan de behandelingen (Figuur 3.2.1 en Bijlage 3.2.3). Het percentage is in de onbehandelde
objecten iets lager dan in de behandelde, maar de variatie is groot. In het algemeen werden de
mineergangen veroorzaakt door lepidopteren en men zou dus een hoger aantal gangen verwachten bij
onbehandelde bomen. Er is evenwel geen controle uitgevoerd of de larven binnen in de gangen dood of
levend waren. De bladmonsters werden na afloop van het veldwerk opgeslagen in de diepvries en op een
later tijdstip bekeken.
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Tabel 3.2.3 De percentages gezond blad per etage per boom
locatie

etaqe

boomnr

Percentaqe qezond blad

Totaal aantal bladeren

1

4
4
4

76
85
83

170
156
157

DIMILIN
Hazenkampweg

Il

Gemiddeld%

111

81.3
Hazenkampweg

1
Il
111

9
9
9

Gemiddeld
Hazenkampweg

70
74

253
242
227

54
66.0

1
Il
111

13
13
13

Gemiddeld%

71
72

284
250
230

57
66.6

XenTari
Reindonkerweg

1
Il
111

3
3
3

Gemiddeld%
Reindonkerweg

1
111

5
5
5

Gemiddeld%
1
111

12
12
12

Gemiddeld%
1
111

1
1
1

Gemiddeld%

111

1
Il
111

September 2006

70
63
79
59

233
215
317
236
158

79
65
70

2
2
2

70
61

3
3
3

80

Gemiddeld%

Gemiddeld%

156
165
239

181

71,3
1
Il

N65

n
n

67.0
Il

N65

55

74,6
Il

N65

275
180
252

59.0
Il

Reindonkerweg

61
61

152
290
132

70
67.3

229
274
125

78
67
75.0
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ONBEHANDELD

Wachtpostweg

1

Il
111

3
3
3

Gemiddeld%
Wachtpostweg

1

11

77

Il

11

111

11

73
83

323
328
311

59
67.6

207
185
191

77,6

1

111

1
1
1

Gemiddeld%

230
156
176

40
50
49
46.3

1

Il
111

2
2
2

Gemiddeld%

91
108

84
75
83

149

80.6
1

Il
111

Gemiddeld%

72
72

1

Il

Spreeuwenburgweg

250

111

Gemiddeld%

Spreeuwenburgweg

70

7
7
7

Gemiddeld%

Spreeuwenburgweg

64

176
216

65.3
Il

Wachtpostweg

62

3
3
3

10

36
70
76

197
123

6o.6

9,---------------------~
8

boomnr1
■ boomnr2

Oboomnr3

1
0

dimilin

Xentari 1 Xentari 2

onbeh 1

onbeh 2

Figuur 3.2.4 Percentages bladmijnen over het totaal aantal bladeren per boom.
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3.2.4 Conclusies en aanbevelingen
Tijdstip van bemonstering
De eik is een voedselbron voor zeer veel soorten bladvretende, zuigende, minerende en galvormende
geleedpotigen. Omdat de concentraties van tannine in het eikenblad in de loop van het groeiseizoen
oplopen moeten veel soorten geleedpotigen al vroeg in het voorjaar actief zijn. De bemonsteringen in de
bomen konden echter vanwege project start in juni niet eerder dan in juli worden uitgevoerd. Dat betekent
dat dit voor een aantal insecten, met name Lepidoptera, een ongunstig (te laat) tijdstip is geweest.
Het verdient aanbeveling om toekomstige bemonsteringen in het voorjaar, net voor en een week na de
bespuitingen uit te voeren.Veel rupsen komen voor in de periode van april tot juni en daarna neemt deze
groep aanzienlijk af in aantal.

Locatie keuze
De keuze van de locaties is belangrijk. In dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het beeld bij de N6S
en de belendende eiken anders was dan van de andere locaties. Hierbij kan het wegverkeer met de
bijbehorende luchtvervuiling een invloed uitoefenen, die de analyse van bestrijdingseffecten vertroebelt. De
locaties dienen met zorg te worden gekozen, liefst met informatie met betrekking tot het voorkomen van
bepaalde Lepidoptera en de geschiedenis van het voorkomen van eikenprocessierups en de methoden van
behandeling in voorgaande jaren. Locaties waar in voorgaande jaren ook is gespoten, zijn interessant om
mee te nemen om eventuele langere termijn effecten te bepalen.

Methode van bemonstering
Het uitzoeken van de monsters heeft erg veel tijd in beslag genomen, en gezien de soortenrijkdom en
natuurlijke variatie die aanwezig kan zijn, is het met dit soort eenmalige inventarisaties moeilijk om
duidelijke effecten te herkennen. Uit dit vooronderzoek komt naar voren dat klopmonsters goed gebruikt
kunnen worden in de evaluatie. Het nemen van bladmonsters heeft voor onze vraagstelling weinig
opgeleverd. Het is te verwachten dat met het gebruik van klopmonsters en daarbij toevoegend lichtvallen
voldoende monsters verzameld kunnen worden. Men dient zich dan wel te concentreren op de vangsten
van Lepidoptera, gerelateerd aan de impact van de middelen op niet-doelgroep lepidopteren. Het valt te
overwegen om ook Hymenoptera, kevers, gaasvliegen en wantsen mee te nemen bij studie van de effecten
van Dimilin omdat hiervan nevenwerking op deze groepen is gedocumenteerd (Zie Hoofdstuk 3.1) (Butler &
Kondo, 1993, Butler et al., 1997).
Bij het gebruik van klopmonsters werden hoogwerkers ingezet en specialisten voor veldwerk. Met deze
inzet moet gedegen rekening worden gehouden bij de kostenbegroting. In de bemonstering dient de
eventuele ondergroei ook meegenomen te worden, aangezien deze biotoop bij behandeling van de bomen
onvermijdelijk ook bedekt wordt met het toegediende middel.

Evaluatie van neveneffect
Uitgebreid onderzoek naar de nevenwerking van Badllus thuringiensis preparaten is voorhanden in de V.S.
Daaruit komt naar voren dat wat betreft de lepidopteren niet een bepaalde familie of geslacht gevoelig is
maar dat tevens binnen een geslacht of familie variatie in gevoeligheid kan optreden (Rastall et al., 2003.
Peacock et al.,1998). Wel wordt duidelijk uit de literatuur, dat de familie van Lasiocampidae (spinners, "
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tent" caterpillars) gevoelig is voor Bt (XenTari). De eikebladvlinder behoort tot deze groep en zal daarom
een negatief effect van bespuitingen kunnen ondervinden.
Het is aan te bevelen om met behulp van de informatie uit Amerikaans onderzoek een aantal" richtspecies"
te definiëren waarvan bekend is dat Badllus thuringiensis preparaten een negatief effect kunnen hebben.
Voor methoden en lijsten met Lepidoptera en effect van Bt wordt verwezen naar Krieg & Langenbruch,
(1981), Butler en Strazanac (2000), Raimondo, Strazanac & Butler (2004), Rastall et al. (2003) en Peacock et al.
(1998) en referenties in deze artikelen. Bij de selectie dient rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van de rupsen in het seizoen. Ook kunnen soorten meegenomen worden die in de
onderbegroeiing van de eikenbomen voorkomen. Het gevolg van de bespuitingen is niet alleen dat
eikenblad bedekt wordt met het middel, maar het is niet te vermijden dat de onderbegroeiing als het ware
mee behandeld wordt.
Aanvullende vragen
Eikenprocessierups wordt bestreden in de tijdspanne dat de eiken ook bloeien (mei). Informatie over de
effecten van bespuitingen op Hymenoptera (en honing en stuifmeel) zou ook in de vervolgstudie moeten
worden opgenomen.
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Tabel 3.2.2 De verdeling van de totale aantallen per locatie in gemiddelde percentages over drie bomen weergegeven per orde.
BEHANDELING
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Hoofdstuk 4 Literatuurstudie effectiviteit natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups
4.1 Inleiding
In Nederland is nog maar heel weinig bekend over de effectiviteit van natuurlijke vijanden op de
plaagregulatie van de Eikenprocessierups (EPR). Het is hierbij van belang om de effectiviteit van natuurlijke
vijanden in de oorspronkelijke gebieden van Midden- en Zuid-Europa te kennen en die met de Nederlandse
situatie te vergelijken. Op deze wijze kunnen we nagaan wat de belangrijkste natuurlijke vijanden van de
EPR zijn en welke soorten we wellicht in Nederland kunnen stimuleren of herintroduceren.

4.2 Werkwijze
Er werd een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups (EPR).
Hierbij werd met zoekmachines gezocht in de databases van CAB, Biologica! Abstracts, Tree-cd, Current
Contents en Zoological Records. Hierbij werden de volgende trefwoorden gebruikt:

Thaumetopoea processionea in combinatie met natura[ enemy, predator, nematode, fungus, parasite en
parasitoid - en hun meervoud. In een later stadium werden de zoekopdrachten gericht uitgevoerd met de
Latijnse namen van de belangrijkste natuurlijke vijanden. Daarnaast verstrekte Dhr. M. Kenis van het
Zwitserse instituut CABI een lijst met de belangrijkste parasitoiden in Europa. Verder werden interviews met
deskundigen gehouden over de effectiviteit van bepaalde natuurlijke vijanden.

4.3 Resultaten
4.3.1 Vogels en kleine zoogdieren
Volgens de literatuur zijn vogels en kleine zoogdieren onbelangrijk bij de regulatie van de EPR.

4.3.2 Micro-organismen
In de databases werden geen vermeldingen gevonden over het optreden van entomofage nematoden en
entomopathogene schimmels bij de EPR.

4.3.3 Parasitoiden
In zijn overzicht noemt Maksymov (1978) als natuurlijke vijanden van de EPR 3 eiparasitoiden (sluipwespen)
en ongeveer 30 rups- en popparasitoiden (sluipwespen en sluipvliegen) waarvan er 7 soorten meer of
minder belangrijk zijn. Daarnaast heeft Marc Kenis, van het Zwitserse instituut CABI Bioscience Centre, op
ons verzoek een overzicht gemaakt van de belangrijkste parasitoiden van de EPR. Hierbij is uitgezocht welke
belangrijke parasitoiden in Europa, en welke in Nederland optreden of juist ontbreken.

4.3.3.1 Parasitoiden in Europa

landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

Tabel 1. De belangrijkste parasitoiden van T. processionea in Europa
(uit specifieke en betrouwbare studies - pers. comm; Kenis, 2000)
Biology Spedficity
Braconidae
Larval
Polyphagous
Meteorus versicolor Wesmael
Encyrtidae
Egg
Mono or oligoph.
Ooencyrtus masii (Mercet)
Eupelmidae
Egg
Polyphagous
Anastatus bifasdatus Geoffroy
lchneumonidae
Pupal
Pimpla spp.
See remark below
Tachinidae
Larval
Blondelia nigripes (Fallén)
Polyphagous
(Ratzeburg) (= C. Larval
Mono or oligoph.
iliaca
Carcelia
processioneae (Ratzeburg)
Larval
Polyphagous
Compsilura condnnata (Meigen)
Larval
Pales processioneae (Ratzeburg)
Mono or oligoph.
Mono or oligoph.
Phryxe semicaudata Herting
Larval
Zenillia libatrix (Panzer)
Polyphagous
Trichogrammatidae
Egg
?
Trichogramma sp.
There are of course much more names of parasitoids related to T.processionea in catalogues (E.g.
Thompson, 1947; Herting; 1976, Yu, 1999; Noyes, 2002) but many spedes are taken only /rom taxonomie
papers or /rom very old studies, and many of these records are doubtful. Therefore, 1have not listed them in
the table (pers. comm. Marc Kenis).

De gegevens uit tabel 1 werden gebruikt om hun effectiviteit bij EPR elders in Europa vast te stellen en om
na te gaan of deze parasitoiden ook in Nederland optreden; zie par. 4.3.3.2 en 4.3.3.3.
4.3.3.2 Parasitoiden aanwezig in Nederland
Rupsparasitoiden

Ratz. (Dipt, Tachinidae). Deze parasiteert de rupsen in het derde en vierde
stadium. De rups sterft in het voorpopstadium. De Tachinide overwintert als larve en het imago komt in
apriVmei tevoorschijn. Het gaat hier om een monofage soort en is daarmee een van de belangrijkste
parasitoiden van de EPR, mede omdat er geen hyperparasitisme optreedt (Maksymov, 1978). De soort plant
zich voort middels zogenaamde macrotype eieren waarvan er 100-200 op de gastheer worden afgezet. Om
er voor te zorgen dat de volgende generatie vliegen pas uitkomt wanneer er weer processierupsen zijn, gaat
de pop in het nest in diapauze en verschijnt de vlieg pas weer in het volgende voorjaar. Er is een generatie
per jaar. De parasiteringsgraad in Nederland is op grond van de beperkte gegevens niet nauwkeurig vast te
stellen, maar wordt rond de 10% geschat (Zeegers, 1997). C iliaca komt ook voor in Turkije maar bereikt
daar bij de Cederprocessierups T. ispartaensis slechts 0.3% parasitering, over de biologie en habitatseisen
worden geen bijzonderheden gegeven (Avd, M. & K. Kara, 2002).

Carcelia iliaca (processioneae)
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(Ratz.) (Dipt, Tachinidae). Deze soort werd tot voor kort nog verward met de gewone
Pales pawda (Meigen). Daarom beschrijft Huang (1981) de soort ten onrechte nog als zeer polyfaag en als
gemakkelijk te kweken op een alternatieve gastheer zoals Galleria mellonella. Pas in 1990 stelde Herting
definitief vast dat de Pa/es-parasieten van de Eikenprocessierups tot een andere soort behoren, die hij in
1980 als Pales opulenta beschreven had (Zeegers, 1997). De vrouwtjes leggen microtype eieren waarvan ze
mogelijk wel 4000 op het blad kunnen afzetten. Het is een endoparasitoid die als ei met het voedsel door de
gastheer wordt opgenomen. P. processioneae heeft t.o.v. Z. libatrix het voordeel van een snellere
ontwikkeling waardoor concurrentie met andere soorten wat meer vermeden wordt. In Moldavië kunnen
beide soorten een parasitering van 56% bereiken (Maksymov, 1978). In tegenstelling tot Carcelia iliaca komt
P. processioneae zowel in het voorjaar als in de nazomer voor, zij het in de laatste periode veel talrijker.
Klaarblijkelijk zijn er twee generaties per jaar. Het is echter nog een mysterie hoe een waardspedfieke soort
twee generaties per jaar kan hebben terwijl de Gastheer zelf maar een generatie per jaar heeft. De
geschatte parasiteringsgraden in Nederland lopen op tot rond de 30% (Zeegers, 1997).
Pafes processioneae

Zenilia libatrix Panz.

(Dipt, Tachinidae). Een endoparasitoid die als ei met het voedsel door de gastheer
wordt opgenomen. Minder belangrijke soort vanwege polyfagie en concurrentie met Pales processionea
(Maksymov, 1978). Reeds lang in Nederland aanwezig maar slechts in kleine aantallen uit EPR gekweekt
(Zeegers, 1997).

(Dipt, Tachinidae). Reeds lang in Nederland aanwezig maar slechts in kleine
aantallen uit EPR gekweekt. De parasiteringsgraad wordt geschat op 1-2% (Zeegers, 1997). Minder
belangrijke soort vanwege polyfagie.

Blonde/ia niqripes (Fallén)

Meteorus versicolor Wesm.

(Hym., Braconidae). Deze soort heeft een tweede gastheer nodig zoals de
Satijnvlinder, leucoma salids of Bastaardsatijnvlinder, Euproctis chrysorrhoea om te overwinteren. Mede
door het optreden van hyperparasitoiden is de werking van deze soort beperkt (Maksymov, 1978).
Meig. (Dipt, Tachinidae). Een polyfage soort en afhankelijk van een winterwaard.
Mede door het optreden van hyperparasitoiden is de parasitering van deze soort beperkt (Maksymov, 1978).

Compsilura condnnata

Aanvulende informatie van Theo Zeegers.
Phryxe semicaudata is strikt mediterraan. Compsilura komt in ons land voor en is ook daadwerkelijk
gekweekt uit Thaumetopoea. Ik ben niet op de hoogte van recente relevante veldwaarnemingen. De echte

specialisten, de eerste twee soorten, worden vrijwel uitsluitend gekweekt, dus na 1997 heb ik geen beesten
meer gezien. Blonde/ia nigripes en, in iets mindere mate, Zenillia libatrix zijn sterk polyfaag, de eerste is ook
zeer algemeen. Het heeft daarom geen zin je die waarnemingen te sturen (Blonde/ia zit bijv. veel in Pieris).
Wat de effectiviteit van bestrijding betreft, ik geloof er (op mathematische gronden) niet zo in. Een parasiet
met micro-eieren, zoals Pales op Thaumetopoea, kan de groei van de plaag wel afremmen, maar kan niet
zorgen voor uitsterving.Gevolg: door de introductie duurt de plaag langer. Er zijn zelfs situaties met stabiele
evenwichten tussen prooi - predator mogelijk. Mogelijk antwoord op jouw vraag wat te doen: Beperk je
aandacht niet tot deze parasitoid in grote aantallen (Pales), maar kijk ook goed naar de actief-gastheerzoekers, in casu Carcelia iliaca. Die zijn juist effectief bij lage dichtheden, waar Pales het laat liggen.
Popparasitoiden
Pimpla rufipes (Miller) (syn. P. instigator F.)

(Hym, lchneumonidae). De belangrijkste popparasitoid van de
EPR. In Moldavië werd (samen met P. turrionellae L.) een parasitering van 37% vastgesteld (Maksymov,
1978). In Nederland werden in 1997, 25 nesten van de EPR verzameld. In de periode 5-23 augustus werden
daaruit 23 exemplaren gekweekt (Zwakhals, 2005).
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Pimpla turrionellae. In Nederland 32 exemplaren uit 25 nesten; zie verder bij P. rufipes (Zwakhals, 2005).
Pimpla processjoneae. In Nederland 92 exemplaren uit 25 nesten; zie verder bij P. rufipes (Zwakhals, 2005).

Naar aanleiding van de vraag of de effectiviteit van de Pimpla-soorten verhoogd kan worden door een
ander bermbeheer, of een andere berminrichting zoals inzaaien nectar/stuifmeelplanten etc. etc., is het
antwoord van Zwakhals: "P. rufipes is zeer polyfaag en parasiteert ook dieren in de kruidlaag. P. turionellae
is eveneens zeer polyfaag waarbij ik de indruk heb dat die soort toch vooral in struiken en bomen zijn
gastheren zoekt (maar niet uitsluitend). P. processjoneae lijkt mij een soort die op P. processjonea
gespecialiseerd is. Mijn indruk was destijds dat P. processjonea in de loop der tijd de andere Pimpla-soorten
terug drong, maar uit de begintijd zijn niet veel gegevens bekend zodat ik dat niet echt hard kan maken".
4.3.3.3 Parasjtojden niet aanwezig in Nederland
Eiparasitoiden
Anastatus bjfasdatus Fonsc. (Hym., Eupelmidae). Deze soort is een bekende eiparasitoid van de

Dennenprocessierups, Thaumetopoea pjtyocampa, in Zuid-Europa. Er zijn slechts een paar meldingen over
de parasitering van de EPR. De parasiteringsgraad bedraagt ten hoogste 15% (Maksymov, 1978). In MiddenItalië bereikt deze soort slechts een zeer lage parasiteringsgraad. De soort is niet specifiek voor de EPR maar
juist afhankelijk van andere gastheersoorten omdat alleen mannetjes uit de EPR-eitjes worden gekweekt
(Tiberi & Bin, 1988).
0oencyrtus mas# (Mercet) (Hym., Encyrtidae). Slechts zeer lage parasiteringsgraad in Midden-Ualië (Tiberi &

Bin, 1988). Deze soort wordt genoemd als eiparasitoid van de Ringelrups, Malacosoma neustria,
de Plakker, Lymantria dispar en de Eikenprocessierups, Thaumetopoea processjonea en de
cederprocessierups, Traumatocampa ispartaensis. De eiparasitoid komt voor in China, Bulgarije,
Spanje, Italië, Kazakstan, Oekraïne, Turkije en Marokko (Natural History Museum London, 2005).
0oencyrtus masii komt bijvoorbeeld niet in Duitsland voor (Zoologische Staatssammlung
München). Van 0. masii zijn alle genoemde gastheersoorten (behalve T. ispartaensis) in
Midden en Noord-West Europa, en ook in Nederland aanwezig. Desondanks is de eiparasitoid
0. masii alleen maar uit Zuid-Europa bekend. Het is dus niet aannemelijk dat deze eiparasitoid
zich naar onze streken kan uitbreiden.
Trichoqramma sp. (Hym., Trichogrammatidae). Slechts een zeer lage parasiteringsgraad in Midden-Italië

(Tiberi & Bin, 1988).
Rupsparasitoiden
Phryxe semicaudata Hertig (Dipt, Tachinidae). Een belangrijke mono- of oligofage parasitoid in het

mediterrane gebied. De larve overwintert in de vlinderpop. Deze soort is niet in Nederland aanwezig; hij
ontbreekt op de lijst van Zeegers (1998).
4.3.34 Conclusie parasitoiden

In Nederland zijn de belangrijkste parasitoiden: Carcelia iliaca (parasitering max. 10%) en Pales
processioneae (parasitering ca. 30%). De effectiviteit van P. processioneae is op theoretische gronden niet te

verhogen.
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Van de monofage sluipvlieg Carcelia maca met een parasitering tot 10% is zeer weinig bekend. Het is een
actief-gastheer-zoeker die daardoor juist effectief zou kunnen zijn bij lage dichtheden eikenprocessierups,
waar Pales processioneae het laat liggen.
In de literatuur worden een aantal eiparasitoiden genoemd die voornamelijk actief zijn in Zuid-Europa. Het
is niet aannemelijk dat deze soorten zich naar onze streken kunnen uitbreiden.

4.3.4 Predatoren - wantsen en kevers
In zijn overzicht noemt Maksymov (1978) als belangrijkste predatoren van de EPR 6 insectensoorten (kevers
en wantsen). Deze voeden zich met rupsen en/of poppen van de EPR.
Wantsen
•
•
•

Troilus luridus F.
Rhinocoris iracundus Pod.
Rhinocoris annulatus L.

Bovengenoemde wantsen zijn wel als predatoren genoemd maar ze spelen nauwelijks een rol bij de
populatiedynamica van EPR-plagen - ze zijn daarom niet verder belicht.
Kevers
•
•
•

Xylodrepa quadripunctata L. - Vierstipaaskever
Calosoma sycophanta L. - Grote poppenrover
Calosoma inquisitor L. - Kleine poppenrover

Van de kevers zal enige aandacht worden geschonken aan de wat minder belangrijke predator Kleine
poppenrover, Calosoma inquisitor, die in ons land sporadisch voorkomt. In de literatuur wordt als verreweg
de belangrijkste predator de Grote poppenrover, Calosoma sycophanta genoemd. Deze soort is niet meer in
Nederland aanwezig maar zal hieronder uitvoerig worden besproken omdat er wellicht mogelijkheden voor
herintroductie kunnen zijn. De soort werd indertijd met succes vanuit Europa in de USA ge1htroduceerd.
4.3.4.1 Kleine poppenrover

De Kleine poppenrover, Calosoma inquisitor, is een dagactieve loopkever die op de bodem voorkomt maar
ook in bomen klimt. De ovipositie vindt plaats vanaf eind mei waarbij ca 50 eitjes in de bodem worden
gelegd. De ontwikkeling van het ei duurt ongeveer 10 dagen, die van de larve slechts 18-24 dagen. Het
popstadium duurt ca. 2 weken waarna de jonge kevers medio juni verschijnen maar tot het volgend
voorjaar in de bodem blijven. De levensduur is 2-3 jaar. De adulten jagen in de boomkruinen maar ook wel
in struiken op rupsen van Geometridae en Tortricidae. De soort is meer oligofaag dan de Grote poppenrover
(Turin, 2000).
De Kleine poppenrover komt in Nederland voor in bosgebieden (vroeger ook in duinbossen) (Figuur 4.1). Hij
wordt in de literatuur opgegeven als een lokale en periodieke verschijning. Gedurende de laatste decennia
beperkt tot enkele plaatsen op de Veluwe, in Twente en Drenthe. Aanvankelijk zeer sterk achteruitgegaan,
maar sedert 1994 geleidelijk weer wat toegenomen, waarschijnlijk ten gevolge van enkele grote
rupsenplagen van de Kleine wintervlinder, Operophtera brumata en de Groene eikenbladroller, Tortrix
viridana. De kever komt bij ons vooral voor in oude eikenbossen (ook wel in beukenbossen). In Nederland
een zeer bedreigde soort, waarschijnlijk door het verdwijnen van oude loofbossen. Het is opvallend dat de
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kever vooral wordt aangetroffen in dezelfde gebieden waar ook het Vliegend hert, Lucanus cervus,
voorkomt (Turin, 2000).

Figuur 4.1 De vroegere verspreiding van de Kleine poppenrover, Calosoma inquisitorin Nederland en
Europa. Tegenwoordig komt de soort alleen nog voor op enkele plaatsen op de Veluwe, in Twente en
Drenthe (bron: Turin, 2000)
De Kleine poppenrover zit niet alleen in bossen want hij is ook actief in boomgaarden in de Oekra1·ne. Daar
worden tot 20% van de rupsen en poppen van de Kleine wintervlinder, Operophtera brumata en de Grote
wintervlinder, Erranis defoliaria (poppen ondergronds) gepredeerd door de Kleine poppenrover samen met
andere roofkevers (Lapa & Tkachev, 1992). In Roemenië voedt de kever zich alleen met rupsen van de
Plakker (Constantineanu & Constantineanu, 1996).
In Oostenrijk kwam de Kleine poppenrover tijdens de plaag van de EPR eind jaren tachtig massaal in
bosgebieden voor. Bij iedere excursie konden er wel duizenden worden waargenomen. In bossen zonder
EPR kon in een periode van 5 jaar slechts één kever worden gevonden. Jaren later werden, in het eerder
door de EPR aangetaste bos, af en toe groepjes van s-10 kevers van de Grote poppenrover gevonden
(www.free.pages).
4.342 Grote poppenrover

De loopkever Grote poppenrover, Calosoma sycophanta (carabidae) predeert verschillende soorten rupsen
zoals de Eikenprocessierups, Thaumetopoea processionea, Dennenprocessierups, T. pinivora, Nonvlinder,
Lymantria monacha, Bastaardsatijnvlinder, Euproctis chryssorhoea, Dennenspinner, Dendrolimus pini, en de
Gestreepte dennenrups, Panolis flammea. Maar de belangrijkste prooi is de Plakker, Lymantria dispar.
Vermoed wordt dat, bij afwezigheid van Plakker-plagen, ook rupsen van de vaak massaal aanwezige rupsen
van de Groene eikenbladroller, Tortrix viridana, worden gepredeerd (Trautner, 1996). Alle hiervoor
genoemde soorten kunnen periodiek plaagdichtheden bereiken.
De Grote poppenrover is zelfs in New-England (USA) in 1905/1906 geïntroduceerd (zie par. 3,4.5) voor de
biologische bestrijding van de Plakker(= Gypsy moth) (Weseloh, 1985a). Volgens vele bronnen (o.a.
Oudemans, 1900; Dissescu & Ceianu, 1968; Maksymov, 1978; Luciano & Roversi, 2001) is de Grote
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poppenrover de belangrijkste predator van de EPR; deze kever kan de populaties van EPR tot 92%
decimeren (Maksymov, 1978). De volwassen Grote poppenrover is een 25-35 mm grote kever met mooie
metallic koperkleurige dekschilden. De larve is zwart en kan bijna 40 mm lang worden. Voor een
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar Villemant, 1989 in: Custers, 2003).

Figuur 4.2 Grote poppenrover, Calosoma sycophanta adult en larve (bron: Villemant, 1989 in Custers, 2003).
De kevers beginnen in juni, na een korte foerageertijd, vrij snel met de voortplanting. De vrouwtjes kunnen
verschillende malen paren en zo'n 100 eitjes per jaar produceren gedurende twee achtereenvolgende jaren
(Villemant, 1989 in: Custers, 2003). De eitjes worden in kleine holletjes in de grond gelegd. De
eiontwikkeling duurt ca 10 dagen. De larven ontwikkelen zich zeer snel, binnen totaal 2-3 weken. In de
grond wordt op een diepte van 10-20 cm een poppenkamer gemaakt waar de pop twee weken verblijft. De
jonge kevers verschijnen in augustus maar blijven in de grond om er te overwinteren. Ze komen pas
volgend jaar juni tevoorschijn. Ongeveer 30% van de kevers overwintert een tweede keer, een fractie een
derde keer (Turin, 2000).
Wanneer ze een prooi pakken, grijpt de kever deze met z'n grote kaken. Dan laat de kever zich op de grond
vallen om de prooi beter de baas te kunnen. Na de maaltijd loopt de kever snel de boom in voor een nieuwe
prooi, vaak wordt de eerste prooi niet eens helemaal opgegeten. Elk keverpaar consumeert 80 - 120 rupsen
per seizoen. In de periode van reproductie kan het aantal rupsen oplopen van 200-240. De larve kan in het
derde (en laatste) stadium bijna 40 rupsen en 13 poppen eten. Hun activiteit is erg belangrijk in het onderste
deel van de stam waar ze tot 70% van de poppen kunnen doden; in de kroon is dit 30-35% (Villemant, 1989
in: Custers 2003). Volgens Maksymov (1978), kan de predatie tot wel meer dan 90% bedragen. Volgens
Villemant (in: Custers, 2003), kunnen de kevers zeer goed vliegen - maar ze doen het niet graag. Hun
verspreiding en reproductiecapaciteit neemt toe met een toenemend aanbod van rupsen. Wanneer er
weinig prooien zijn, kunnen de volwassen kevers in de grond meerdere jaren overleven. De kever was tot de
jaren 1950 in Nederland aanwezig. Het is onduidelijk waarom de kever hier is uitgestorven. Mogelijk kan
herintroductie van deze effectieve predator plaatsvinden. Om deze afweging te ondersteunen zijn nadere
ecologische gegevens over de kever verzameld. Daarnaast zijn deskundigen uit binnen- en buitenland
geraadpleegd (zie Bijlagen 4.1 tot en met 4.5).

September 2006

Pagina 47 van 83

Plantenziektenkundige Dienst

landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

4.3.4,3 Conclusies predatoren

Van de in de literatuur genoemde predatoren is de Grote poppenrover de belangrijkste predator. Deze soort
is sinds ca 1950 in Nederland, mogelijk door o.a. insecticidegebruik, uitgestorven. Maar in Midden- en ZuidFrankrijk is de kever nog zeer algemeen (soms massaal) aanwezig. De kever is indertijd in de VS
geïntroduceerd en daar is veel onderzoek aan de levenswijze en effectiviteit uitgevoerd. Het loslaten van 20
kevers had al een merkbaar lokaal effect op een plaag van Plakker-rupsen.
In Nederland zou herintroductie van de Grote poppenrover kunnen worden overwogen. De kever kan
weliswaar goed vliegen, maar kan niet meer dan ca 6 km per jaar overbruggen. Uitgaande van grote en
vitale populaties in Midden Frankrijk zou het dan 150 jaar kunnen duren voordat de kever hier op eigen
kracht kan komen. Waarbij nog onbekend is, of inmiddels ruimtelijke isolatie kan zijn opgetreden. Het is
ook nog de vraag of de kever zich in onze streken blijvend zou kunnen vestigen. In de bijlagen 1-5 wordt
verdere ecologische informatie over de Grote poppenrover gegeven om een zinvolle discussie over een
eventuele herintroductie mogelijk te maken.

4.4

Algemene conclusies

1)

In Nederland zijn natuurlijke vijanden niet in staat om de populatiedichtheden van de
Eikenprocessierups (EPR) zodanig laag te houden dat er een minimale overlast voor het publiek
optreedt.

2)

Over het optreden van populatieregulerende micro-organismen zoals entomopathogene
schimmels, bacteriën en nematoden bij de EPR werden in de literatuur geen relevante vermeldingen
gevonden.

3) In Zuid-europa zijn enkele eiparasitoiden sporadisch actief die niet in Noord- en Midden-Europa
voorkomen. Het zijn mediterrane soorten waarvan het niet aannemelijk is dat ze zich in onze
streken kunnen vestigen.
4) Van de popparasitoiden bereiken de drie Pimpla-soorten (lchneumonidae) in Nederland slechts zeer
lage parasiteringsgraden. Het is niet te verwachten dat de effectiviteit van deze polyfage soorten
gestimuleerd kan worden.
5) Op dit moment is de sluipvlieg Pales processionea (Tachinidae) de meest effectieve natuurlijke
vijand in ons land. Deze monofage sluipvlieg is nieuw in ons land sinds de plaag van de EPR. Er
worden parasiteringsniveaus gehaald van bijna 30%. Deze sluipvlieg heeft mogelijk samen met
andere factoren een rol gespeeld bij de tijdelijke instorting van de plaag in 1997. De effectiviteit van
P. processionea is echter op mathematische gronden niet verder te verhogen.
6) Een andere in Nederland belangrijke sluipvlieg is Carcelia iliaca (Tachinidae) met een parasitering
tot 10%. Van deze monofage sluipvlieg is zeer weinig bekend. Het is een actief-gastheer-zoeker die
daardoor juist effectief zou kunnen zijn bij lage dichtheden EPR, waar Pales processioneae het laat
liggen. Veldonderzoek in relatie met habitatkenmerken en andere factoren zou moeten uitwijzen of
de populatiedichtheden eventueel gestimuleerd kunnen worden.
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7) De Grote poppenrover, Calosoma sycophanta, kan een zeer effectieve natuurlijke vijand zijn met
een predatie van wel 90%. Helaas is deze soort sinds 1950 niet meer in Nederland aanwezig.
8) De uitgevoerde literatuurstudie heeft slechts een oriënterend karakter met het doel de belangrijkste
natuurlijke vijanden te identificeren. In een vervolgstudie moet met veldonderzoek meer
biologische informatie worden verzameld om hun effectiviteit bij de bestrijding van de EPR nader te
bepalen.

4.S

Aanbevelingen

Onderzoek naar de Grote poppenrover
Mede uit de Bijlagen 4.1 tot en met 4.5 blijkt dat de Grote poppenrover een belangrijke en uitermate
effectieve natuurlijke vijand, van ondermeer de EPR is. Deze kever is sinds de jaren 1950 in Nederland
uitgestorven. De reden hiervoor is onduidelijk; er is wel gesuggereerd dat deze keversoort zeer gevoelig is
voor insecticiden die vroeger werden gebruikt. Is de kever inmiddels in Zuid-Europa te gei"soleerd geraakt en
kunnen we hem weer herintroduceren? Het introduceren van uitheemse soorten als bestrijders van plagen
kan verschillende risico's oproepen (Loomans, 2000). In het geval van de Grote poppenrover zou het slechts
om herintroductie van een inmiddels uit ons land verdwenen soort betekenen, en dan zullen eventuele
risico's vele malen kleiner zijn. Er zouden theoretisch nadelige effecten door predatie van zeldzame
insectensoorten kunnen optreden. Maar uit onderzoek is gebleken dat bij onvoldoende prooiaanbod door
afwezigheid van grootschalige Plakkerplagen de kevers soms enkele jaren in de grond in diapauze gaan. Ze
zijn dan jarenlang niet meer als actieve kever vindbaar. Het zijn kennelijk gelegenheidsjagers die het op zich
voeden met prooisoorten die hoge dichtheden bereiken en niet met weinig of zeldzaam voorkomende
rupsensoorten.

Maar het klakkeloos invoeren van de Grote poppenrover is niet aan te bevelen, eerst moet een antwoord
worden gevonden voor de oorzaak van het verdwijnen. Is het klimaat voor deze predator ongunstig
geworden? Laboratoriumexperimenten met verschillende klimaatregimes kunnen hierin inzicht geven. In de
VS is gebleken dat het uitzetten van 20 kevers al een meetbaar effect heeft in bossen met hoge dichtheden
van Plakkerrupsen. Het is nog onbekend of onze wegbermen een geschikte overwinteringhabitat voor de
kevers zijn. Experimenteel veldonderzoek kan hier uitsluitsel over geven. Hierbij moeten type inrichting en
beheer (beschrijving habitat) van de bermen worden betrokken. Indien nodig kan door het aanbrengen van
een mulchlaag rondom de bomen of het laten liggen van maaisel het habitat mogelijk verbeterd worden.
Misschien worden jagende volwassen kevers door het verkeer doodgereden. De kevers zijn goed te kweken
en wellicht zouden dan beter de keverlarven gericht in de bomen losgelaten kunnen worden. Bij
herintroductie zou een blijvende vestiging het doel zijn. Maar wanneer dat niet zou lukken kan het uitzetten
vanuit een kweek (door een gespecialiseerd bedrijf) desnoods elk jaar kunnen plaatsvinden - zoals dat nu
ook gebeurt met het jaarlijks uitzetten van gekweekte inheemse lieveheersbeestjes tegen de Lindebladluis.
Wat de kosten betreft - bedacht moet worden dat elk jaar grote sommen geld aan bestrijding met
ongewenste middelen wordt uitgegeven. In 2004 was dat 1,4 miljoen euro (van Riet, 2004).
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Onderzoek naar de effectiviteit van de sluipvlieg Carcelia iliaca
Van de monofage sluipvlieg CarceUa iliaca met een parasitering tot 10% is zeer weinig bekend. Het is een
actief-gastheer-zoeker die daardoor juist effectief zou kunnen zijn bij lage dichtheden EPR, waar de andere
belangrijke sluipvlieg Pales processioneae het laat liggen. Om hierin inzicht te krijgen is veldonderzoek naar
de levenswijze en habitatskeuze van deze sluipvlieg noodzakelijk.
Hier doemt echter een praktisch probleem op. Het kan wel eens moeilijk zijn om onderzoekers of studenten
bereid te vinden om, i.v.m. de irriterende haren van de Eikenprocessierups, onderzoek naar de parasitering
te doen.
Invloed groenbeheer op effectiviteit van natuurlijke vijanden?
Wegbeheerders merken soms op dat, in hetzelfde gebied, in sommige eikenlanen meer
Eikenprocessierupsen voorkomen dan in andere. Een interactie tussen inrichting en beheer van eikenlanen
en zowel rupsen als natuurlijke vijanden lijkt aannemelijk. Oftewel de EPR, oftewel de natuurlijke vijanden,
doen het plaatselijk beter of slechter. Zijn er relaties te leggen met het type wegbeplanting zoals
samenstelling kruid-struiklaag? Zijn er relaties met het 'achterland' in de vorm van bijv maisakkers of bos
etc? Zijn er relaties met bermbeheer zoals maai-intensiteit etc?

De vraag is dus: kunnen we met een bepaalde inrichting en beheer van lanen de leefomgeving voor de EPR
ongunstig en die voor natuurlijke vijanden juist gunstig maken? Voor meer inzicht moet het volgende
onderzoek worden uitgevoerd. Vergelijken van eikenlanen met veel en weinig rupsen door het beschrijven
van o.a. microklimaat door beschaduwing struiken, maairegime, aanwezigheid van nectarplanten als
voedselbron voor sluipwespen etc. Daarna identificatie van enkele hierboven genoemde factoren die
mogelijk een positieve rol kunnen spelen bij een aangepaste inrichting en beheer van bomen en hun
groenstroken.
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Hoofdstuk s Eindconclusies en aanbevelingen
5.1 Veldmonitoring bijdrage voor duurzaam omgaan met inzet van

middelen
Het aantal gemeenten en andere beheerders, die worden geconfronteerd met eikenprocessierups, neemt
toe nu dit insect zich over Nederland uitbreidt. In de enquête uitgevoerd door Bureau Medische
Milieukunde (van Riet, 2005) kwam men op een totaal van 46% van de respondenten, die Badllus
thuringiensis preparaten hadden toegepast. Belangen ten aanzien van overlast voor burgers en recreanten
(toerisme) spelen in de afweging een belangrijke rol. Er zijn nog veel hiaten in de kennis over de
eikenprocessierups. Het insect is lastig te bestuderen vanwege de gezondheidsaspecten. Studies in het
laboratorium komen dus nauwelijks in aanmerking en men is afhankelijk van waarnemingen in het veld.
Deze worden door de verschillende betrokkenen wel gedaan, maar er dient meer structuur in deze
waarnemingen aangebracht te worden om daadwerkelijk informatie te verkrijgen over de verspreiding en
plaagdruk van eikenprocessierups.
Er is behoefte aan een centraal orgaan die deze informatie verzamelt en interpreteert, waarbij tevens
ondersteuning kan worden gegeven bij hantering van de beslisboom. Omgevingsfactoren zoals
beplantingssamenstelling, ondergroei, ouderdom van de eiken, bermbeheer, klimatologische variatie etc.
hebben hun invloed op de ontwikkeling van de plaag en van de natuurlijke vijanden. In het kader van
ondersteuning van beheersstrategieën voor eikenprocessierups moet informatie over de invloed van deze
factoren verzameld worden. Hierbij kan een zorgvuldig afgestemde enquête naar de beheerders toe, een
bijdrage leveren.
Daarnaast moeten aanvullend op een aantal locaties gericht nauwkeurige waarnemingen worden
uitgevoerd met betrekking tot ontwikkeling, overleving, natuurlijke vijanden en klimatologische
omstandigheden. Zodoende kan ook bekeken worden of er mogelijkheden zijn om in de toekomst een landelijk dan wel lokaal- waarschuwing - en bestrijdingsadvies te kunnen laten uitgaan, gebaseerd op deze
veldwaarnemingen. Onnodige of onprofessionele bestrijdingsactiviteiten kunnen op deze manier
voorkomen worden. Daarnaast kan de inzet van feromoonvallen in het najaar belangrijke gegevens
opleveren met betrekking tot de verspreiding en de plaagdruk van eikenprocessierups in het
daaropvolgende groeiseizoen.

5.2 Literatuurstudie inzet van XenTari (Bacillus thuringiensis aizawai)

en Dimilin (diflubenzuron)
Bij keuze tussen Dimilin en Badllus thuringiensis preparaten, moet de voorkeur gegeven worden aan Bt
preparaten. Uit literatuur blijkt dat zowel aquatische populaties als bodempopulaties weinig effect
ondergaan na bespuitingen met Bt. Diflubenzuron, daarentegen, heeft echter een breder
werkingsspectrum, en de verwachting is dat bij bespuitingen met diflubenzuron het neveneffect op nietdoelwit organismen groter is dan bespuitingen met Bt.
Bt heeft over het algemeen een specifieke werking op een bepaalde groep van insecten. Bt aizawai en Bt
kurstaki zijn beiden werkzaam op de Lepidoptera. Afhankelijk van de vlinder of motsoort werken beiden
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stammen dodend op rupsen van Lepidoptera. Dit betekent dus ook dat niet-doelwit Lepidoptera gedood
worden bij bespuitingen met Bt in eik ter bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast kan dit invloed
hebben op het voorkomen van parasitoiden van deze lepidopteren en op de hogere organismen waarbij
deze lepidopteren een functie hebben in hun voedselketen. In hoeverre dit betekent dat de vlinder - en
mottenpopulaties in eik zullen afnemen op de lange termijn is moeilijk in te schatten. Meeste risico' s lopen
Lepidoptera die:
• alleen voorkomen op eik. Er is een kleinere kans op herintroductie van de soort vanuit de omgeving
vergeleken met soorten die een grotere habitat hebben dan alleen eik.
• aanwezig zijn in de vegetatie om en rond de eiken. De toepassing vindt plaats door middel van een
hoge druk spuit met luchtondersteuning, hierdoor is het niet te vermijden dat er drift in de
omliggende en onderliggende omgeving terechtkomt.
• ieder jaar bloot worden gesteld aan de preparaten. Herstel van de populaties over de jaren heen
blijft dan achterwege
Er zijn zeer weinig gegevens gevonden over effecten op andere groepen dan Lepidoptera. Uit de gegevens
kan men alleen voorzichtig concluderen dat andere groepen geen nadelige gevolgen zullen hebben van
bespuitingen met Bt.

5.3
Vooronderzoek veldstudie nevenwerking XenTari (Bacillus
thuringiensis aizawai)_en Dimilin (diflubenzuron)
Het vooronderzoek in het kader van de uitvoering van een veldstudie over de nevenwerking van Xentari en
Dimilin is uitgevoerd in juli na de periode waarbij XenTari en Dimilin is toegediend. De gebruikte techniek
van bladmonsters nemen en klopmonsters verzamelen op verschillende plaatsen uit de bladkroon met
behulp van een hoogwerker, is een goede methode voor vervolgonderzoek. Bij dit onderzoek kwamen geen
duidelijke effecten in samenstelling van de aantallen bemonsterde insecten en mijten naar voren
gerelateerd aan het al of niet voorheen behandeld zijn van de eiken met XenTari of Dimilin. Dit heeft te
maken met de timing van de bemonstering die heeft plaatsgevonden na de periode dat insecten aanwezig
waren die blootgeteld waren aan de toegediende middelen.
Desondanks werd een lichte tendens naar lagere gemiddelde percentages Lepidoptera in de monsters van
Dimilin en XenTari behandelde bomen in vergelijk met monsters van onbehandelde bomen, waargenomen
en dat is een interessant gegeven. Helaas waren in juli de vangsten van Lepidoptera in de klopmonsters wel
laag. De percentages Hymenoptera vertoonden ook een tendens van lagere aantallen bij de behandelde dan
bij de onbehandelde bomen. Uit de resultaten zijn geen eenduidige effecten te halen, maar dit was ook niet
verwacht gezien het tijdstip van bemonstering. Wel is dit een goede manier geweest om proef te draaien voor
het komend seizoen.
Een aantal factoren moeten bij het vervolgonderzoek worden meegenomen:
• Keuze van onderzoekslocaties: onderling vergelijkbaar maar op verschillende plaatsen in Nederland:
Onbehandelde en behandelde bomen zoveel mogelijk op dezelfde locatie maar op gepaste afstand
van elkaar in verband met drift effecten. Informatie moet bij voorkeur voorhanden zijn met
betrekking tot het voorkomen van bepaalde Lepidoptera en de geschiedenis van het voorkomen
van eikenprocessierups en de methoden van behandeling in voorgaande jaren.
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•

Tijdstip van bemonstering: in het voorjaar, net voor de bespuiting tot en met 1 a 2 weken na de
bespuitingen uit te voeren.

•

De verwachting is dat met het gebruik van klopmonsters met inzet van hoogwerkers en lichtvallen
voldoende monsters verzameld kunnen worden. Men zal zich moeten concentreren op Lepidoptera
en Hymenoptera. Mogelijk kunnen ook gaasvliegen, kevers en wantsen in het onderzoek worden
betrokken. Voor determinatie zal men de gevangen rupsen vaak moeten uitkweken in het
laboratorium (zie ook Rastall et al., 2003).

•

Aanvullend laboratorium onderzoek kan gedaan worden door een aantal mogelijk vatbare
Europese soorten Lepidoptera van eik te selecteren aan de hand van (veelal Amerikaanse)
literatuurgegevens over neveneffecten van Bt op Lepidoptera en deze op hun gevoeligheid te
toetsen door ze in een bioassay bespoten eikenblad als voedsel aan te bieden (zie ook Peacock et
al., 1998).

•

Aanvullend op nevenwerkingonderzoek op arthropoden moet men ook betrekken: de mogelijke
effecten van de bespuitingen op de Hymenoptera die de bloeiende eiken in die periode bezoeken
voor stuifmeel ed.

5.4
Literatuurstudie effectiviteit van natuurlijke vijanden van
eikenprocessierups
In Nederland zijn natuurlijke vijanden niet in staat om de populatiedichtheden van de Eikenprocessierups
zodanig laag te houden dat er geen overlast voor het publiek optreedt. Toch zijn er natuurlijke vijanden
actief.
Entomopathogenen
•

Over het optreden van populatieregulerende micro-organismen zoals entomopathogene
schimmels, bacteriën en nematoden bij de eikenprocessierups werden in de literatuur geen
relevante vermeldingen gevonden. Wel is het opmerkelijk dat in het veld zieke rupsen zijn
waargenomen. Dit biedt perspectieven en dient verder onderzocht te worden (zie Hoofdstuk 2). Een
entomopathogeen virus is meestal zeer selectief en kan daarom als heel goed alternatief dienen van
inzet van Bt. In de V.S. wordt de plakker Lymantria dispar, met succes bestreden met inzet van het
product Gypchek, een plakker-selectief kernpolyeder virus. Dit soort producten zou ook in de
groene ruimte kunnen worden ingezet. In Nederland is een kernpolyeder virus tegen Floridamot,
Spodoptera exigua, een plaag in kasgewassen, ontdekt en dit heeft geleid tot de ontwikkeling van

het effectieve biologische bestrijdingsmiddel Spod X.
Parasitoiden
• In Zuid - Europa zijn enkele eiparasitoiden sporadisch actief die niet in Noord - en Midden -Europa
voorkomen. Het zijn mediterrane soorten waarvan het niet aannemelijk is dat ze zich in onze
streken kunnen vestigen.
•

Van de popparasitoiden bereiken de drie Pimpla-soorten (lchneumonidae) in Nederland slechts zeer
lage parasiteringsgraden. Het is niet te verwachten dat de effectiviteit van deze polyfage soorten
gestimuleerd kan worden.

•

Op dit moment is de sluipvlieg Pales processionea (Tachinidae) de meest effectieve natuurlijke
vijand in ons land. Deze monofage sluipvlieg is nieuw in ons land sinds de plaag van de
eikenprocessierups. Er worden parasiteringsniveaus gehaald van bijna 30%.
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•

Een andere in Nederland belangrijke sluipvlieg is Carcelia Uiaca (Tachinidae) met een parasitering
tot 10%. Van deze monofage sluipvlieg is zeer weinig bekend. Veldonderzoek in relatie met
habitatkenmerken en andere factoren zou moeten uitwijzen of de populatiedichtheden eventueel
gestimuleerd kunnen worden.

Predatoren

•

De Grote poppenrover, Calosoma sycophanta, kan een zeer effectieve natuurlijke vijand zijn met
een predatie van wel go%. Helaas is deze soort sinds 1950 niet meer in Nederland aanwezig.
Mogelijkheden tot herintroductie moeten overwogen worden.

Vogels

•

In het literatuuroverzicht zijn vogels niet aangetroffen als belangrijke predateren, maar in het veld
zijn waarnemingen van door vogels toegebrachte schade aan spinselnesten gemeld (zie Hoofdstuk
2 en Storix, 2005). Dit verschijnsel vraagt om verder onderzoek om na te gaan of vogels inderdaad
bijdragen tot mortaliteit van eikenprocessierups.

De uitgevoerde literatuurstudie heeft slechts een oriënterend karakter met het doel de belangrijkste
natuurlijke vijanden te identificeren. In een vervolgstudie moet met veldonderzoek meer biologische
informatie worden verzameld om hun effectiviteit bij de bestrijding van de eikenprocessierups nader te
bepalen.
In dit kader sluit het onderzoek naar wegbermvegetaties en bermbeheer, etc. genoemd bij hoofdstuk 2
nauw aan op de factoren die onderzocht dienen te worden om meer te weten te komen over het
voorkomen van natuurlijke vijanden en eventuele mogelijkheden om natuurlijke vijanden van elders hier te
(her)introduceren.

Figuur 5.1 Sluipwesp (Pimpla sp.) op nest van de Eikenprocessierups (foto; H.Lemmen).
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Bijlage 3.1.1 : Inventarisatie van op eik (Quercus spp.) voorkomende insecten

orde
Hymenoptera

familie

wetenschappelijke naam

Nlnaam

Cynipidae
(galwespen)

Biorhiza pallida
Neuroterus quercusbaccarum
Andricus kollari
Andricus fecundator
Neuroterus numismales
Cynips quercusfolii
Cynips longiventis
Andricus auercuscalicis
Caliroa annulipes

aardappelgalwesp
lensgalwesp
knikkergalwesp
eiken roosje
satijnen knoopjesgal
galappelwesp
stuitergal
eikenvruchtgalweso
lindenbladwesp

Anthribidae

Troideres albirostris

witsnuittor

Attelabidae

Attelabus nitens

eikenbladrolkever

Buprestidae

Agrilus biguttatus
Agrilus laticornis
Agrilus suldcollis
Chrysobothris affinis

tweestippige eikenprachtkever

Svmphvta

Tenthretinidae
(bladwespen)
Coleoptera

bronsprachtkever

Acmaeops collaris
Phymatodes testaceus
Plagionotus arcuatus
Plagionotus detritus
Rhagium mordax
Rhagium sycophanta
Exocentrus adspersus
Leptura sexguttata
Phymathodes alni
Pyrrhidium sanquineum

-

Chrysomelidae

Attica quercetorum

eikenaardvlo

Curculionidae

Rhynchaenussericeus
Rhynchaenus pilosus
Rhynchaenus quercus
Rhvnchaenus sianifer

-

Cerambyddae
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Rhynchitus cavifrons
Rhynchitus olivaceus
Coeliodes quercus
Coeliodes rubur
Curculio glandium
Curculio venosus
Curculio villosus
Magdalis flavicornis

-

Lynexylonidae

Lynexylon navale

scheepswerfkever

Platypodidae

Platypus cylindrus

-

Scolytidae

Dryocoetes villosus
Hylesinus crenatus
Hylesinus oleiperda
Leperisinus varius
Scolytus intricatus

-

Xyleborus dispar
Xyleborus dryographus
Xyleborus monographus
Xyleborus saxeseni

ongelijke houtkever
kleine zwarte timmerhout
schorskever
kleine houtkever

Xyloterus domesticus
Xyloterus signatus

beukenhoutboorder

-

Silphidae

Silpha atrata

zwarte aaskever

Tenebrionidae

Cvlindrinotus laevictostriatus

bronskleurige zwartlijfkever

Cecidomyiidae
(galmuggen)

Arnoldiola quercus

eikentopgalmug

Arctiidae
Cossidae

Hyphantria cunea
Zeuzera pyrina

Geometridae

Agriopis aurantiaria
Erannis defoliaria
Operophtera brumata
Eupithecia dodonaeata
Cvclophora porata

amerikaanse beervlinder
gestippelde houtvlinder, gele
houtrups
lariksspanner
grote wintervlinder
kleine wintervlinder
eikendwergspanner
eikenoogspanner

kleine eikelboorder
grote eikelboorder
eikengalboorder

-

zwarte essenbastkever
kleine zwarte essenbastkever
essen bastkever
eikenspintkever

Diotera

Leoidootera
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Gracillariidae
Lasciocampidae
Lymantriidae

Lycaemidae
Noctuidae

Phyllonorycter quercifoliella
Gastropacha quercifolia
Malacosoma neustria
Euproctis chrysorrhoea
Lymantria dispar
Orgyia antiqua

eikenvouwmijnmot
eikenbladvlinder
ringelrups
bastaardsatijnvlinder
plakker
witvlakvlinder

Satvrium ilicis
Orthosia cerasi
Dryobotodes eremita
Orthosia miniosa
Catocala promissa
Nycteola revayana
Spudaea ruticilla
Catocala sponsa

bruine eikenpaqe
voorjaarsuil
eikenuitlje
eikenvoorjaarsuil
eikenweeskind
variabele eikenuil
vroege eikenuil
karmozijnrood weeskind

Notodontidae

Phalera bucephala
Peridea anceps
Pyralidae
Acrobasis consociella
Svnanthedon vespiformis
Sesiidae
Tischeriidae
Tischeria ekebladella
Thaumetopoeidae Thaumetopoea processionea
Tortricidae
Tortrix viridana

wapendrager
eikentandvlinder
eiken lichtmot
eikenwespvlinder
eikenblaasmiinmot
eikenprocessierups
groene eikenbladroller

Aphididae
(bladluizen)
Cicadellidae
(cicaden)
Coccidae
(dopluizen)
Lachnidae
Phylloxeridae
(dwerg luizen)

Partenolecanium corni

gewone dopluis

Lachnus iliciphilus
Phylloxera coccinea
Phylloxera glabra
Phylloxera quercus

eikenkankerluis
eikendwergluis
eikendwergluis

Hemiptera

Homoptera
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Bijlage 3.1.2: Rode Lijst Dagvllnders

3

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Uitgestorven op wereldschaal
Duingentiaanblauwtje

Maculinea alcon ssp. arenaria

Verdwenen uit Nederland
Donker pimpernelblauwtje
Dwerg blauwtje
Pimpernelblauwtje
Dwergdikkopje
Groot geaderd witje
Kalkgraslanddikkopje
Keizersmantel
Klaverblauwtje
Moerasparelmoervlinder
Purperstreepparelmoervlinder
Rode vuurvlinder
Rouwmantel
Tijmblauwtje
Vals heideblauwtje
Woudparelmoervlinder
Zilverstreephooibeestje
Zilvervlek

Maculinea nausithous
Cupido minimus ssp. minimus
Maculinea teleius
Thymelicus acteon ssp. acteon
Aporia crataegi
Spialia sertorius ssp. sertorius
Argynnis paphia
Polyommatus semiargus ssp. semiargus
Euphydryas aurinia ssp. aurinia
Brenthis ino
Lycaena hippothoe ssp. hippothoe
Nymphalis antiopa
Maculinea arion
Plebeius idas ssp. idas
Melitaea diamina
Coenonympha hero
Boloria euphrosyne

Ernstig bedreigd
Tweekleurig hooibeestje
Bruin dikkopje
Grote ijsvogelvlinder
Grote vuurvlinder
Iepen page
Veenbesparelmoervlinder
Veldparelmoervlinder

Coenonympha arcania
Erynnis tages
Limenitis populi
Lycaena dispar ssp. batava
Satyrium w-album
Boloria aquilonaris
Melitaea cinxia

Bedreigd
Aardbeivlinder
Bont dikkopje
Bosparelmoervlinder
Duinparelmoervlinder
Grote parelmoervlinder
Grote vos

Pyrgus malvae ssp. malvae
Carterocephalus palaemon
Melitaea athalia ssp. athalia
Argynnis niobe
Argynnis aglaja
Nymphalis polychloros

3

De complete Rode Lijst is een publicatie van LNV (Besluit TRZJm004/5727)
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Grote weerschijnvlinder
Sleedoorn page
Veenbesblauwtje
Veen hooibeestje
Zilveren maan

Apatura iris
Thecla betulae
Plebeius optilete
Coenonympha tullia ssp. tullia
Boloria selene

Kwetsbaar
Bruin blauwtje
Bruine eikenpage
Bruine vuurvlinder
Gentiaanblauwtje
Heideblauwtje
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Kommavlinder

Aricia agestis ssp. agestis
Satyrium ilicis
Lycaena tityrus ssp. tityrus
Maculinea alcon ssp. ericae
Plebeius argus ssp. argus
Hipparchia statilinus
Limenitis camilla
lssoria lathonia
Heteropterus morpheus

Gevoelig
Heivlinder
Koninginnenpage

Hipparchia semele ssp. semele
Papilio machaon
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Bijlage 3.2.1 Aantal arthropoden in de klopmonsters per etage per boom per behandeling gesorteerd naar orde/groep
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Bijlage 3.2.2 Percentages arthropoden verdeeld per orde in gemiddelden over drie etages, per boom per locatie
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Bijlage 3.2.3 Aantal bladeren met bladvraat e.d. en percentage gezond blad per etage per boom
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Bijlage 4.1

Verspreiding Grote poppenrover in Europa

De Grote poppenrover kende vroeger een grote verspreiding. Tot ca 1950 was hij in onze streken een zeer
algemene loopkever. Het verspreidingsgebied omvatte toen het Europese deel van de USSR, Midden, Zuid
en Noordwest Europa (zuidelijke regio van Engeland en Zweden), noordwestelijke delen van Afrika en
Turkije. Nederland zat een beetje aan de rand van het verspreidingsgebied maar de kever was hier, vooral in
het zuidelijk deel van ons land, tot de jaren 1950 aanwezig. Het is onduidelijk waarom de kever hier is
uitgestorven. Ook in onze buurlanden zijn de populaties op veel locaties uitgestorven of sterk gereduceerd.
Ook in Engeland, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland is de soort niet of nauwelijks meer aanwezig. In onze
buurlanden staat de kever als bedreigde soort op de Rode Lijst. In Midden-Europa leeft de soort zowel in
naald- als loofbos. Bij voorkeur op eik in het laagland maar ook in de bergen tot 1500 m met uitzondering
tot 2300 m. In België werd in 1966 nog een exemplaar van de Grote poppenrover aangetroffen in de
Ardennen (Grafteaux, 1988). Ook in Bulgarije zijn de Grote en de Kleine poppenrover sterk bedreigd. Daar
zijn chemische bestrijdingen in het bos mogelijk de oorzaak voor het uitsterven van deze nuttige insecten
(Ganev, 1983).

De vroegere verspreiding van de Grote poppenrover, Calosoma sycophanta, in Nederland en Europa. De
soort is sinds ongeveer 1950 niet meer in Nederland aanwezig (bron: Turin, 2000).
Het is mogelijk dat deze algemeen geconstateerde terugtrekking van de noordgrens van het areaal verband
houdt met klimatologische veranderingen, maar ook (chemische) bestrijding van rupsenplagen kan de
oorzaak zijn. Mogelijk komt de soort in een warme periode weer naar het noorden (Turin, 2000). Inmiddels
is dat al lang met de EPR gebeurd maar de Grote poppenrover laat het afweten. Of de achteruitgang in onze
streken direct te koppelen is aan hedendaagse milieuproblemen is de vraag. De achteruitgang is al begin
1900 begonnen en na ca. 1930 versneld. Het is goed mogelijk dat veranderingen in de bosbouw zoals het
indertijd vervangen van gestructureerde oude loofbossen door productienaaldbossen en het gebruik van
pesticiden bij de bestrijding van rupsenplagen een rol hebben gespeeld (Turin, 2000). Bij de hiervoor
genoemde oude loofbossen verwacht men koele en vrij donkere bossen terwijl Trautner (1996) stelt dat de
Grote poppenrover juist een voorkeur heeft voor lichte warme bossen. In Duitsland is de kever overal zeer
zeldzaam geworden, maar in 1994 was er plaatselijk een massaal optreden in Rheinland-pfalz na een plaag
van de Plakker, Lymantria dispar.
In Europa is de Grote poppenrover een belangrijke predator van de Plakker. In Roemenië voedt de larve van
de kever zich vooral met Plakker-poppen maar ook met eitjes, rupsen en vlinders vol eitjes, de adulte kevers
voeden zich met vlinders vol met eitjes en met rupsen. De kevers doden ca. 15-20 rupsen per dag die ze niet
helemaal opeten. De levenscyclus van de kever is goed aangepast aan die van de Plakker. De adult leeft 2-3
jaar. De larven ontwikkelen zich in 2 weken, het popstadium duurt eveneens 2 weken. In een seizoen kan

landbouw, natuur an
voedselkwaliteit

een vrouwtje ongeveer 120-150 eitjes (max 650 stuks) in een holletje in de grond leggen. Na een aantal
dagen beklimmen de jonge larven de boomstammen en beginnen ze grote rupsen en poppen te vreten.
Larven van het derde stadium verpoppen in de grond en na 2 weken verschijnen de volwassen kevers die in
de grond overwinteren. In 2 weken blijkt een keverlarve ten minste 50 Plakkerrupsen en poppen op te
vreten. De larven zijn vooral actief bij de stamvoet waar ze 65-70% van de poppen doden. In augustus,
wanneer de eitjes van de Plakker gelegd zijn, laten de volwassen kevers zich niet meer zien. Ze zitten dan in
de buurt van de bomen op een diepte van 10-15 mm of cm? in de grond (Constantineanu & Constantineanu,
1996). In Roemenie zijn is de Grote poppenrover de belangrijkste predator van de EPR (Ceianu & Dissescu,
1966). In Nederland zijn na 1946 verschillende plagen van de Plakker, in Noord-Brabant opgetreden. De
laatste grootschalige plaag vond plaats in 1994 in Boswachterij Dorst waarbij 54 ha eikenbos werd
kaalgevreten (Moraal, 1995). Ondanks de aanwezigheid van enorme aantallen rupsen, zijn daar nooit kevers
van de Grote poppenrover waargenomen.
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Bijlage 4.2

Kweken van Grote poppenrover

In Turkije is de kever een belangrijke predator van de rupsen en poppen van de Dennenprocessierups,
Thaumetopoea pityocampa. Er werd een oriënterend onderzoek gedaan naar enkele biologische

eigenschappen van de kever om deze, na een eventuele massakweek, in te zetten bij een natuurlijke
bestrijding. In maart werden volwassen kevers uit het veld gehaald en bij constante omstandigheden (23 °C;
60-65 %RH; licht:donker - 8:16), in plastic dozen met gesteriliseerde grond geplaatst. De vrouwtjes gebruiken
de voor- en achterpoten om grond te verwijderen waarna ze hun achterlijf in de grond steken om de eitjes
te deponeren. Als ze er niet in slaagden om vochtige grond te vinden, leggen ze de eitjes op het oppervlak
van droge grond., maar dan droogden ze in. Een goede vochtigheid van de grond is belangrijk, want in te
droge of te natte grond, gaan de eitjes dood. Het eistadium duurt in deze omstandigheden 4-13 dagen.
De eitjes en uitgekomen larven werden dagelijks verzameld en individueel in bakjes geplaatst om
kannibalisme te voorkomen. De keverlarven werden elke 2 dagen gevoerd met larven de
Dennenprocessierups. De eilegperiode duurde 20-25 dagen tot medio april. Na 3 larvenstadia verschenen de
poppen rond medio mei; de adulten verschenen van eind mei tot medio juni. De levenswijze van de kever in
Turkije is goed aangepast aan de levenswijze van de Dennenprocessierups. In volgende onderzoeken
zouden de populatiedichtheden van de kevers in hun natuurlijke habitat moeten worden vastgesteld en de
mate van effectiviteit bij bestrijding van hun gastheer. Ook moet worden onderzocht hoe nieuwe kolonies
het beste kunnen worden gevestigd (Kanat & Toprak, 2005).
In de VS is voor het opkweken van larven een dieet met runderlever en kippenvlees ontwikkeld. Dit dieet
kan behulpzaam zijn als onderdeel van een programma om kevers op een goedkope manier te kweken - de
kweekmethode is uitvoerig beschreven (Weseloh, 1998). Het kweken of vangen van kevers waar ze
veelvuldig voorkomen om ze los te laten op locaties waar ze nodig zijn kan veel effect hebben. Het loslaten
van slechts 20 volwassen kevers heeft al een meetbaar effect op het aantal overlevende aantal rupsen en
poppen in bossen met hoge dichtheden van de Plakker (Weseloh, 1990).
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Bijlage 4.3

Introductie van de Grote poppenrover in de VS

De Grote poppenrover is in 1906 vanuit Europa in de Verenigde Staten, in de buurt van Boston,
gei'ntroduceerd om plagen, van de eveneens uit Europa afkomstige Plakker(= Gypsy moth), Lymantria
dîspar (zie par. 3,4.3), op natuurlijke wijze in bossen te bestrijden. Van daaruit zijn, in de jaren daarna, weer
kevers naar andere gebieden in de VS gebracht. De kever heeft zich inmiddels op vele locaties gevestigd
(Schaefer et al., 1999; Weseloh, 1995). Deze introducties hebben sterk bijgedragen aan de neergang van
plagen van de Plakker. Maar er is in het algemeen pas een effect vanaf het tweede jaar van de plaag. Het is
dus de vraag wat de invloed van de kever is bij lage dichtheden van de Plakker.
In de VS leeft de Grote poppenrover 3-4 jaar, overwintering vindt plaats in de grond waarna de kever begin
juni tevoorschijn komt. Er wordt weliswaar een verscheidenheid aan prooien gegeten maar de volwassen
kever is vooral te vinden op plaatsen en tijdstippen waar larven en poppen van de Plakker aanwezig zijn deze lijkt dus de voornaamste prooi te zijn. Volwassen kevers kunnen op een eiwitarm dieet leven zoals
nectar en honingdauw maar ze zijn meer actief wanneer ze hoogwaardig voedsel (rupsen en poppen)
kunnen vinden. Om reproductie mogelijk te maken is het van belang dat de volwassen kevers zeer snel na
het overwinteren goed voedsel krijgen. Er is wel waargenomen dat de kevers in jaren met weinig rupsen
niet eens uit de grond komen of juist lang bovengronds naar prooien zoeken. Bij afwezigheid van
voldoende voedsel zullen de kevers niet reproduceren en binnen enkele weken weer terug in de bodem
kruipen. De kevers kunnen goed vliegen maar het is bekend dat ze dat niet gauw doen (diverse auteurs in:
Spieles & Horn, 1998). Bij gemerkte volwassen kevers (met gaatjes in de dekschilden) bleek dat ze,
waarschijnlijk lopend, afstanden van 170 m kunnen afleggen (Weseloh, 1985b). Sinds de geplande
introductie in 1906 bij Boston, heeft de kever zich verspreid met een gemiddelde snelheid van 6 km/jaar
(Schaefer et al., 1999).
Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de kevers zich met diverse prooien kunnen voeden en het is
aannemelijk dat ze, bij lage dichtheden van Plakkerrupsen, dat in de natuur ook doen. Maar dit soort
waarnemingen is moeilijk uit te voeren - er is geen literatuur over. In een experiment werden door
keverpaartjes in 6 weken gemiddeld 300 Plakkerrupsen opgevreten en bedroeg het aantal nakomelingen
gemiddeld 162 keverlarven. Er zijn andere observaties van de Grote poppenrover waarbij een keverimago
24-330 rupsen, en een keverlarve gemiddeld 40 rupsen van de Plakker predeerde (Trautner, 1996). In een
ander experiment werden in 6 weken gemiddeld slechts 34 keverlarven per keverpaar geproduceerd. Het is
aannemelijk dat kevers die weinig prooien vinden na een tijdje in de grond kruipen zonder te reproduceren.
Wanneer dit een aantal opeenvolgende jaren gebeurt, is het aannemelijk dat de kevers lokaal uitsterven
(diverse auteurs in: Spieles & Horn, 1998). Echter, op locaties in de VS waar populaties van de Plakker
gedurende 7 jaar laag waren, werden toch nog kevers gevonden. Dit was tegen de verwachting omdat het
lokaal uitsterven of dispersie van kevers eerder voor de hand lag (Weseloh, 1990).
In een eikenbos zonder duidelijke vraat maar met een bezetting van o.8 Plakkerrupsen per 30 cm taklengte
bleken bij vang-terugvang experimenten maximaal 375 kevers per ha aanwezig te zijn. Naar schatting werd
totaal 40-70% van de poppen door de kevers weggevreten. De vraat van de keverlarven is af te leiden uit de
karakteristieke gekartelde weggevreten toegangsopening (Weseloh, 1985a). Wanneer er veel rupsen zijn
klimmen de volwassen kevers in de bomen om ze te zoeken. In juni leggen ze hun eitjes die beging juli
uitkomen. De larven hebben 3 stadia en groeien snel wanneer er veel prooi is. Het zijn actieve
boomklimmers en de larven eten vooral de poppen en rupsen die lager op de stammen zitten. Medio juli
zijn de larven al volgroeid en kruipen ze in de grond om er te verpoppen en er vervolgens als adult te
overwinteren (Weseloh, 1985a).
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Bijlage 4.4

Herintroductie Grote poppenrover In Nederland zinvol?

Behalve het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar de eventuele haalbaarheid van de Grote
poppenrover in Nederland, heb ik de mening van een aantal deskundigen in binnen- en buitenland hierover
gevraagd in de volgende email:

From the literature / have learned that you are an expert on the bfology of the predator Calosoma
sycophanta (Carabidae}. / take the freedom to put some questions to you, in the hope you can help with
some answers.
The beetle is an important predator of the Gypsy moth, lymantria dispar and according to the literature also
of the Ook processionary moth, Thaumetopoea processionea. Since 1991 we have in The Netherlands
problems with T. processionea in ook trees of all ages in road-side plantings. How can we minimize the
populations on an environmentally sound way? How can we stimulate the natura/ enemies? Calosoma
sycophanta hos been extinct here since 1950; the reason for this is not really known. In our neighbour
countries Germany and Belgium, the beetle is extinct too or placed on the Red list. France may still have
strong populations, I think.
The beetle is a forest spedes but in Eastern-Europe it hos been also reported /rom orchards. l'm thinking on a
re-introduction (!rom e.g. France} /rom the beetle to road-side plantings in The Netherlands. The vegetation
between the trees is mown 1-2 times a year.
Our questions:
• Do you think that the grassy vegetation of a road-side planting (width = some meters} can be a
suitable habitat for the beetle?
• Are there any chances for survival and reproduction in this kind of habitat? Can the beetle dig holes
there for depositing its eggs or overwintering of the adult?
lf you think there is a chance fora successful re-introduction:
• Should we prepare the road-side plantings area (with small heaps of hay for instance) to provide
hiding places to avoid low/high temperatures?
• How many beetles should we release at a minimum?
• What is the best stage for release: larva or beetle? Should we clip apart of the adult's /light wings to
prevent dispersion?
Any of your suggestions are welcome
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Bijlage 4.5

Deskundigenoordeel herintroductie Grote poppenrover

Marc Kenis - Cabi-Bioscience, Zwitserland

Regarding the oak processionary moth, indeed if outbreaks continue unabated, it means that there is
probably something wrong in the natura( control. We often have some populations here in the region, but
they are not that high and, especially, they tend to collapse quite quickly. 1will try to answer your questions
by number:
There is not that much known on natura! enemies, as far as I know. There are lists of species in various
publications, but little on their relative impact on moth population.

1.

As far as I know, the only place where people are presently studying the natura! enemies of the OPM is in
Holland, because it is there that the pest is the most damaging for the moment. There was some work done
on the egg parasitoids in ltaly in the 198o's, but not much since then, 1am afraid.

2.

3, T. p;tyocampa is indeed better known (not T. p;n;vora). Some of the natura( enemies are common and
some are specific to each species. 1am not sure what we can learn from T. p;tyocampa regarding natura(

enemies, except the fact that the highest mortality rate seems to be inflicted by egg parasitoids, which may
also be the case on the T. processionea (and which may be lacking in Holland). The two moths seem to have
specific egg parasitoids, thus may be good biocontrol agent. What we can certainly learn from P.
p;tyocampa is the invasion process. Alain Roques (INRA Orleans) and Andrea Battisti (Padova) are studying
the spread of the moth to the north and to higher attitudes due to climate change. Similar patterns could be
found with T. processionea.
4, 1definitely would advise a comparative study of the natura! enemies in the native region of the moth (CH,

F, 1, D?) and in Holland, to see what makes the difference, and if some of the main natura( enemies are
missing in Holland, to introduce them. Since these are all European insects, there should be no problem of
legislation. 1would particularly focus on egg parasitoids, since you seem to have already the main Tachinids
in Holland. (or as you suggest. look for predators as well). Of course, 1can help you if you want to study the
natura! enemies in centra! Europe. But I have to say that, at CABI, we are not core funded and have to cover
all our costs from projects, this means that I cannot work without funding. Maybe a joint proposal?
Please find attached the short literature review on parasitoids of T. process;onea. lf you think it is valuable,
maybe we can write a short paper, by developing further the biology of the parasitoids, adding predators
discussing further the potential for biologica! control. 1do not have much time this summer, so I did what 1
can in between other occupations.
Regarding Calosoma sycophanta, 1think they know better this species in USA than in Europe, because of its
use as biocontol agent against Lymantria d;spar. 1see that you are already in contact with Ronald Weseloh.
Another american entomologist who has worked on Calosoma is Paul Schaeffer. In Europe I must say I do
not know (1 see in my database that Kanat has published on Calosoma and the pine proc. moth, but you
know him already). 1am nota cara bid specialist myself. lntuitively, 1would say that it does not sound too
good if control needs to be achieved on road sides which are mown twice a year. C. sycophanta is mainly a
forest species. Larvae live also in nests, but I would think that the predator is polyphagous and needs to
hunt on the soil as well. Can't you try to release it in a forest area first to ensure its re-establishment?
Regarding release techniques, 1would say the more the better, but establishment of predators have already
been achieved with a few specimens. 1do not know anything about the dispersion biology of Calosoma. 1
will ask around for others who may know more about Calosoma and let you know in case I find something.
Paul Schaefer - USDA, VS

Thanks for your inquiry about Calosoma beetles. lt has been a long time since I have actually worked on
them but they are still a favorite. 1am sending a copy of my reprint of 1999 in case you find it useful. Since
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working on this beetle, 1have been most impressed by the tact that although the gypsy moth population
has been exceedingly low tor a period of about 15+ years, now as the population begins to make a
comeback, Calosoma beetles are still there. The question in my mind is just where has the beetle been
during times when the gypsy moth has been so low? Has the beetle been feeding on other forest
lepidoptera? lt is alla big question to me.
As for your questions, the habitat which I find Calosoma in most commonly is the typical deciduous forests
where the under story is minimal and leaf litter covers the forest floor. Therefore, the grassy areas would
seem to be a bit foreign to the Calosoma beetles but larval beetles released on the trees would likely survive
and feed on the host pupae. Perhaps loose bark or leaf mulch around the trees would be helpful but I think
the beetles would have no trouble in pupating in the soil or leaf litter. As the larvae are rather cannibalistic,
they should be reared separately and releases of larvae would be best as they can not disperse far. As you
know, the adult beetles are good fliers and can move some distance and it has been my experience, that
when ever or wherever a gypsy moth outbreak occurs, the beetles will find the larvae and prey on them
accordingly. lf the T. processionea are abundant enough, then I think the Calosoma will remain in
association with the food source. Lastly, the most critica! aspect is of the timing of just when larvae and
pupae of the prey are available. Since the beetles are found from late May to early July only, the T.
processionea must also be available at that time as this is the time that gypsy moth are available first as
larvae and then as pupae when the larvae of Calosoma are available to feed on the host pupae. lf I can be of
any further help, do not hesitate to ask.
Theodoor Heijerman - WUR, Nederland
De grote poppenrover, Calosoma sycophanta staat te boek als een belangrijke predator maar deze

loopkever is sinds de jaren vijftig in Nederland uitgestorven. In ondermeer Frankrijk komt deze soort echter
plaatselijk massaal voor. De kever kan weliswaar goed vliegen en het is de vraag of isolatie een factor van
betekenis is. Het is ook de vraag of de soort zich hier wel zou kunnen handhaven wanneer hij zou worden
ge1·ntroduceerd. Persoonlijk ben ik ben om allerlei redenen niet zo voor het uitzetten van beesten. Op zich
zijn de bezwaren voor de C. sycophanta misschien niet zo groot, omdat de soort hier wel voorkwam en
omdat de soort in Europa nogal mobiel schijnt te zijn. Wat wel interessant zou zijn om te weten is natuurlijk
waardoor de soort verdwenen is ... en hoe zit dit in andere landen?
Mijns inziens moet de eikenprocessierups gewoon als een inheemse soort beschouwd worden en het is de
vraag of je moet proberen om deze inheems soorten te elimineren, als dat al zou kunnen. Misschien is het
beter om je te concentreren op het in de hand houden van populaties daar waar ze voorkomen op plekken
waar men er last van heeft. Dus het effect van groenbeheer etc. is dan wel van belang. Nog wat losse
gedachten: de rupsen zitten vooral langs wegen. poppenrovers, zowel de imago's als de larven lopen in en
rond de bomen waarin de rupsen zitten, dus over de weg. Daar worden ze doodgereden! Heb ik Frankrijk
ook gezien. Vraag is ook of de plekken waar de rupsen voorkomen, geschikt zijn als overwinteringsplekken.
Over wat voor soort bermen hebben we het precies, wat is het achterland, hoe groot zijn de bermen etc.
etc. Ik denk ook niet dat de buitenlandse specialisten zullen kunnen weten of de kevers gaten kunnen
graven in Nederlandse bermen. Ik ben erg benieuwd naar hun reactie. En ook is het de vraag of ze kunnen
voorkomen / overleven / overwinteren op andere plekken dan de plekken waar de processierupsen
voorkomen.
Al met al: literatuuronderzoek naar de ecologie en verspreiding(sdynamiek) en de voedselrelaties etc, van
de grote poppen rover is natuurlijk altijd erg van belang, wat je ook wilt doen (of laten). Ook is het goed om
eerst te weten hoe het er in Amerika is toegegaan. De grote poppenrover is met succes geintroduceerd,
maar is men nu ook van het probleem af?
Antoon Loomans - P.D., Nederland
Ik heb begrepen dat in het voorstel over eikenprocessierups een inventarisatie van álle natuurlijke vijanden
een van de aandachtspunten is (ei-rups-popparasieten, sluipvliegen, Kleine poppenrover). Calosoma
sycophanta (Carabidae) is één van die natuurlijke vijanden. Een aantal opmerkingen (met de kanttekening
dat ik me er nog niet in heb verdiept!):
In je brief leg je sterk de nadruk op en spreek je de voorkeur uit voor Calosoma. Vallen de andere soorten al
af? Het is natuurlijk zeer aan te bevelen dat álle mogelijke natuurlijke vijanden worden ge1·nventariseerd,
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inclusief dat daarbij de voor- en de nadelen genoemd worden van introductie of herintroductie, voor zover
deze bekend of gekend dienen te worden. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat deze specifieke brief gericht is
om meer gerichte informatie te krijgen van deze natuurlijke vijand, meer informatie te krijgen van
deskundigen elders in Europa.
Vanuit het gezichtspunt van een nieuwe introductie, zoals van de Grote poppenrover (maar ook andere
natuurlijk vijanden), kunnen en dienen een aantal vragen te worden beantwoord. Enerzijds natuurlijk wat
betreft haar geschiktheid/ efficiëntie (1), anderzijds de mogelijk neveneffecten die het gevolg van zo'n
(her)introductie op de inheemse entomofauna (2).
1. Of ze succesvol kunnen worden geïntroduceerd als bestrijder van eikenprocessierups is mede afhankelijk
of de soort (populatie) zich in Nederland kan handhaven cq vestigen. Ik neem aan dat vestiging van de soort
een doel is, en niet dat ijaarlijkse) inundatieve bestrijding beoogd wordt. .. De vragen die je in de brief stelt,
zijn sterk op de optimalisering van het uitzetresultaat (handhaving, dispersie, reproductie ter plaatse en de
eisen die aan de habitat worden gesteld: habitatvoorwaarden) en niet zozeer op de synchroniteit
(fenologie) en effectiviteit als natuurlijk vijand zélf gericht.

2. Calosoma sycophanta (Carabidae) is een

generalist, zonder specifieke voorkeur voor een of
bepaalde poppen van een bepaalde soort. Ik verwacht dat dit type predateren met name effectief is in
haarden, dwz relatief hoge dichtheden. Een generatie per jaar, en foerageert in een bepaald type habitat
en leeft van daar aanwezige poppen: niet alleen schadelijk soorten, zoals eikenprocessierups, plakker,
m.a.w. ofwel soorten die de habitat in relatief grote dichtheden voorkomen - maar ook andere, niet
schadelijke of zelfs beschermde soorten in het betreffend habitat. Als onderdeel van de
literatuurinventarisatie is het aanbevelenswaardig, wat dáár specifiek over bekend is, op te nemen, bijv. aan
de hand van ervaringen uit de VS, waar deze soort ook is ingevoerd, of elders in Europa waar deze is
gebruikt. Dit principe geldt natuurlijk niet alleen voor de poppenrover, ook van de andere natuurlijk
vijanden en uiteindelijk op basis van een afgewogen oordeel op basis van voor- en nadelen, te komen tot
een advies.
Elke nieuwe introductie van een soort in Nederland gaat gepaard met een risico-beoordeling van de
invloeden op de inheemse flora en fauna (Flora en Faunawet, 2002). Het zou jammer zijn dat als resultaat
van evaluatie besloten wordt om de poppenrover te introduceren, als niet gekeken is naar de mogelijke
risico's voor andere prooisoorten. Dat zou verdere voortschrijding in die fase van het project kunnen
belemmeren. Als dat vanaf het begin wordt meegenomen, is de evaluatie (analyse) meer gebalanceerd en
afgewogen.

lrinel Constantineanu -lnst. Cerc. Biologice, Roemenië
Many years I did some projects about parasitoids and predators of gypsy moth, Lymantria dispar. In our
country, Romania, in our studies we observed in forests and in orchards large populations of Calosoma
sycophanta. In southern Romania, in oak woods with outbreaks of gypsy moth we did many observations
about all stages of Calosoma sycophanta .. Important for survival in the soit of populations of Calosoma
sycophanta is that the soit not be settled (like the grassy vegetation of road-site planting).
lt is too bad because Calosoma sycophanta has been extinct in The Netherlands. 1think that a best way to
limit the population of Thaumetopoea processionea is to re-introduce this efficient predator from another
countries.

a

lt's very hard to say that a width of some meters of the road-side plantings area is enough 11 Very important
is that that area not be settled. Thus wilt be any chance to maintain a re-introducing population of Calosoma
sycophanta there in The Netherlands. Also, near roads we don't know that it wilt be a good biota (habitat)
to maintain for a long time a population of Calosoma sycophanta. We think that the best stage for release is
the beetle. This month we won an national project with three partners about some main defoliators of oak
trees, including and gypsy moth. 1think that wilt be very good to have with you a joint project about
suppression of populations of the Oak processionary moth, Thaumetopoea processionea, using Calosoma
sycophanta as predator. 1can send to you some of my papers about predators and parasitoids which limit
populations of gypsy moth, Lymantria dispar.
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Hans Turin - N/OO, Nederland

Ik ben bezig om wat meer info te krijgen over deze soort bij een lt;:iliaanse collega die ik er van verdenk
meer te weten dan ik. Ik moet overigens wel kwijt dat ik een tegenstander ben van het introduceren van
een soort die (kennelijk) van meer dan 1000 km ver moet worden gehaald. Ik denk dat hij alleen in het
mediterrane gebied echt abundant is en dat er goede redenen zijn voor deze goed verbreidende soort, dat
hij hier meer wenst voor te komen. Ik begrijp de wens voor een biologische bestrijder wel, maar van al dat
goed bedoelde faunistische gehannes hebben we nou toch al wel genoeg ellende gezien. Als de soort al van
plan is om deze kant op te komen, hoop ik dat hij zijn eigen reisschema kan volgen .....zoals het hoort. Ik ben
niet geheel tegen de (her)introductie van een soort, maar dan moet het mi beperkt blijven tot het nemen
van een kleine barrière, een drempeltje, en dit is meer een luchtbrug (te ver).
Konjev Desender - Kon. Belgisch lnst. Natuurwetenschappen, België

Helaas ben ik niet echt een expert wat de biologie en ecologie van Calosoma sycophanta betreft, om de
eenvoudige reden dat ik deze soort nooit levend gezien heb of in onze bemonsteringen aantrof. In ons land
zijn er immers, zoals u zegt, alleen oude tot zeer oude waarnemingen. Wat ik wel weet is dat dit een zeer
goed vliegende soort is, dwz dat, m.i., de soort wel zou kunnen uitbreiden als de condities daarvoor gunstig
waren. Ik heb echter geen weet dat, meer in het zuiden (oa Frankrijk) er nog echt grote populaties zouden
voorkomen. De gevolgen van herintroductie zouden dan ook, denk ik, alle kanten opkunnen en zijn dus in
zeer hoge mate onvoorspelbaar. Zelf zou ik eerst echt onderzoek op natuurlijke populaties doen of bvb
gecontroleerde experimenten (bvb in afgesloten ruimtes) vooraleer zoiets te overwegen.
Louis-Michel Nageleisen -INRA, Frankrijk

For me, in the North East of France, Calosoma sycophanta is only a predator of lymantria dispar. In Lorraine
we have an outbreak of Thaumetopoea processionea since 4 years and we don't see one Calosoma
sycophanta. On the other hand, in Alsace, we can see this insect in many stand where lymantria is visible
Calosoma sycophanta is very abundant in the Mediterranean region (Corse, Herault, ... ) where lymantria is
in outbreak. 1don't know exactly the biology of Calosoma but I think it's an arboricol and forest carabid and
l'm not sure that it's very happy to live on linear plantation along road. 1hope that some of my French
colleagues have more information to you
Claire Villemant - Museum National Paris, Frankrijk

1worked fora long time on lymantria dispar in Morocco and Corsica and often saw Calosoma adults and
larvae destroying a great number of gypsy moth larvae but what I know on Calosoma biology mostly come
trom the literature!
Calosoma is a forest predator of caterpillars and I am not sure that it will be able to remain in road-side

plantings if no forest areas are in the vicinity. Could is activity in orchards of Eastern Europe be eventually
explained by the forest proximity?
By another way, 1am not sure that this beetle could be considered as extinct in a great number of West
European countriesl lt can be very rare when its preys are rare and become very numerous when the preys
are abundant! For example, we observed a gypsy moth outbreak in the Fontainebleau forest in 1994. The
last big infestation of the moth was recorded around 1900 and at that time Calosoma sycophanta was
abundant . lt was then considered as very rare and even extinct. However its population rapidly increase in
1994 when gypsy moth larvae became numerousl The same was observed in the Mamora forest in Morocco.
1supposed that Catosoma adult release in a site with great number of oak processionary moth could have a
relative success but I don't know how many specimens should be released as a minimum. Calosoina attacks
larvae as an adult (left ground) and reproduces. As the prey population is important, 1supposed that most of
the beetle wilt remain in the vicinity of the oak processionary moth population but I have no idea of the
minimum moth population size which is necessary to induce beetle reproduction in this site. The larvae of
the second generation principally eliminate the remaining moth pupae before pupating in the soil.
However, 1don't know what will happen latter and if the beetle will be able to remain in such your field
conditions! 1am sorry to be unable to better answer to your questions. 1remain at your disposal for any
additional information.
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You put some very interesting questions td me. 1am afraid that I am not able to answer them in a satisfying
way, at least without further enquiries/investigations.
In Centra! Europe the main habitats of the beetle are forests with a park-like structure and/or a high amount
of gaps in climatically favoured areas (comparatively high temperatures). lt climbs and uses also small trees
and bushes within these forests. lf your plantations are not too dense with a grassy vegetation between the
trees (as you wrote) and in sun-exposed situation, they could be a potential habitat. Nevertheless I do not
know populations of the beetle from small forest stripes or plantations along roadsides if they are not
directly linked with larger forests. Records of single specimens from more or less small, isolated groups or
stripes of bushes or trees may be accidental. The beetles are good 'dispersers'.
Regarding the egg deposition or overwintering I can not see any problem in your habitat types and I also do
not think, that specific hiding places or anything similar are limiting the habitat quality/suitability.
In my opinion the decrease of the species in Centra! European countries was mainly the result of changing
forest management and forest structure as well as chemica! treatments against moth calamities (until the
1970th). But I am not sure about the causes of decrease in the Netherlands because I do not know the forest
management history in your country. Also climatic factors may influencè the beetle.
lt is very difficult for me to evaluate the prospect of success for a re-introduction of the species to the The
Netherlands.
lf you would try to re-introduce it to one ore more specific large forest areas with a suitable habitat
structure and management, success is possible in my opinion.
But in the case of the roadside plantations I would expect high losses of the beetles by dispersal (walking or
flying adults) and also a comparatively high mortality by traffic. 1have some doubts, whether a reintroduction to this kind of habitat will be successful in the sense of a long(er) term survival and
reproduction in the field.
Keeping the species for breeding and the breeding itself should be no real problem. The main question is,
whether it will be efficient (regarding expense, results) if larvae or adults have to be released every year.
What about alternatives regarding parasites/parasitoids of Thaumetopoea (Diptera, Hymenoptera)?
1am

still not able to answer your question concerning the necessary number of beetles a. s. o. because I am
not werking in the field of biologica! control and by now did not deal with such questions, sorry! Releasing
larvae would in a first step minimize the losses by quick dispersal. (On the ether hand the larvae are the
more sensitive stage)
1would be interested in further information (and perhaps a co-operation) in the case of an experimental
approach to answer these questions or a further discussion !
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