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Na ongeveer een eeuw afwezigheid verscheen de

Eikenprocessierups op het einde van de jaren tachtig
weer in Limburg. De toename van de rupsen zotgde
meteen ook voor meer waarnemingen van parasieten
en predatoren. Dit artikel brengt de gevonden soorten
in kaart.

De Eikenprocessierups
en haar natuurlijke vijanden
De Eikenprocessierups is actueler dan ooit. In dit artikel hebben we

het echter niet over de rups zelf, wel over haar natuurlijke vijanden.

Ze heeft er meerdere, zoals ook uit het overzicht van Maksymov

(rsze) btijkt, 3 eiparasitoïden (sluipwespen) en een dertigtal rups- en

popparasitoïden (stuipwespen en stuipvliegen), waarvan er 7 soorten

in meerdere of mindere mate belangrijk zijn. Richten we de lens op de

predatoren, dan zien we 5 insectensoorten die zich voeden met

Eikenprocessierupsen enlof -poppen. We brengen de voor Limburg

relevante soorten onder de aandacht. Eerst bespreken we de para-

sieten, mee r bepaatd de P ales p ro cessi onae en CarceLia iLi aca als par a'
sietvliegen en dePimpla processionae als sluipwesp. Vervolgens bekij-

ken we de predatoren van naderbij, meer bepaald de wantsen Troilus

Luridus (F.), de Rhinocoris iracundus (Pod.) en de Rhinocorís annuLatus

(1.) en de kevers Dendroxena (=Xylodrepa) quadrimaculaia (Rupse-

naas kever), CaLoso ma i nquisitor (1.) (Kte i ne pop pen rove r) en de CaIo-

somd sycopha.nta (1.) (Grote poppen rover).

Parasieten

Pa\es processionae (Figuur r)

De eerste beschrijving van deze parasietvlieg dateert van r99o. Voor-

dien werd ze verward met de gewone en overal voorkomende Pcles

pavida.Devrouwtjes leggen tot 4 ooo eieren op eikenbladeren. Deze

vlieg is een endoparasiet. Dit wil zeggen dat ze als ei met het voedsel

door de gastheer wordt opgenomen. De soort telt z generaties per

jaar. Hoe echter een waardspecifieke soort z generaties per jaar kan

hebben, terwijt de gastheer zelf maar r generatie per jaar heeft, is nog

een mysterie. Welke gastheer de vlieg in het najaar kiest, is nog niet

geweten. De geschatte parasitering in Nederland kan oplopen tot
ongeveer 30 'Á (Zeegers, i997). In Vlaanderen hebben we deze waar-

de nog niet kunnen vaststellen. In de uitgekweekte nesten van 2oo7

vonden we maximaal enkele vliegen per nest. De vliegen waren erg

ktein, mogelijk door voedseltekort. Ook veeI Eikenprocessierupsen

waren in zooT kleiner dan normaa[, mogetijk door voedseltekort.

Opvattend was wel dat uit de nesten vele gewone vliegen (lvluscidae)

kwamen geslopen. Vtaanderen telt in feite slechts weinig gegevens

over de PaLes processionae- In Houthaten is op 3o apriI zoot een exem-

plaar gevangen in de Vatlei van de Mangelbeek en vervolgens waren

er in zooT waárnemingen in de gemeenten Bree, Bocholt en Maaseik

en in de provincie AntwerPen.

CarceLia iliaca

Deze vlieg parasiteert de Eikenprocessierups in het derde en het vier-

de rupsstadium. De rups is dan groot en hindertijk. Na parasitering

sterft de rups in het popstadium. De made van deze vlieg overwintert

in het nest, om in het voorjaar als vlieg tevoorschijn te komen. In mei

zooT zljn er in Bree en Bocholt verschillende exemplaren van de Car-

ceLiaiLiacagevangen, vaak in gezelschap van dePaLes processionae- Op

het moment dat dit artikel ter perse gaat, tellen verschitlende nesten

nog maden, mogelijk van de hier besproken soort. De geschatte

parasiteringsgraad in Nederland bedraagt r o v" (Zeegers,9g7)-

PimpLa processionae

Deze sluipwesp legt haar eitjes in de poppen. De wesp komt onge-

veer samen met de vlinder uit het nest. Ze overwintert als imago. De

eerste waarneming van deze soort dateert van zo06, in Bree' Ver-

schiltende sluipwespen volgden toen de activiteiten van de Eikenpro-

cessierups op de voet van een Zomereik. ln zooT was de soort a[ge-

meen aanwezig in de onderzochte gebieden in de gemeenten

Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Meerdan eenszag men vrouwtjes

spinselnesten binnendringen en poppen doorboren om eitjes te leg-

gen. In de aangrenzende gemeenten was er van de sluipwesp geen

spoor. Bij het uitkweken van de nesten doken meermaats andere klei-

ne s[uipwespen op: wetlicht d eTheronía dtaldntde, een hyperparasiet

die zich te goed doet aan poppen van Pimpla-sLuipwespen' Deze

determinatie is echter nog niet bevestigd.

Predatoren
Hieronder bespreken we 3 soorten wantsen die verschi[[ende soorten

rupsen aanvalten langs zonnige bosranden en houtkanten. De boom-

soort blilkt niet zovee[ belang te hebben.

TroiLus Luridus

Deze boomwants is een vrij algemene soort in Vtaanderen, Op ktop-

Figuur l-Pales processionae, een parasietvlieg. (Foto: Atbert Hermans)
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stalen uit de aangetaste eikenbomen troffen we deze soort regelma-
tig aan.

Rhinocoris iracundus en Rhinocoris annulatus zijn grole roofwantsen.
Beide soorten zijn voornamelijk warmteminnend. In Limburg zagen

we ze voorlopig enkel in Neeroeteren (De Bek) en Riemst.

Ten slotte nog 3 kevers

D endroxena quadri maculata (Ru psenaaskever)

De larve van deze opva[lende kever voedt zich met rupsen zoals de

Eikenprocessierups. De soort is op het terrein onmiskenbaar aanwe-
zig (Figuur z). We klopten de kever verschi[ende malen uit bomen
waarook Eikenprocessierupsen paradeerden. Laterop het jaarzat de

kever vaak in de zakvormige spinsels van de Eikenprocessierups. In
Betgië is de verspreiding gepubliceerd in Leclerq (rSZ6), met veet

informatie van vóór 1950, aangevuld met recente waarnemingen
(Figuur:). Voor Limburg is de Vatlei van de Ziepbeek relevant, met
gegevens uit 1984. Sinds 1999 is de soort regelmatig gevonden in Lim-

burg, zij het enkel in de Kempen (Bilzen, Dilsen- Stokkem, Hechtel-
Ekse[, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode) (Figuur a).

Calosoma i nq uisíto r (Kleine pop pe n rover)

Dit is een dagactieve loopkever die op de bodem voorkomt, maar ook
in bomen ktimt. De levensduur bedraagt z tot 3 jaar. De adulten jagen

in boomkruinen en struiken op rupsen. In het voorjaar van zooT is in

Kinrooi een exemplaar waargenomen dat kleine Eikenprocessierup-

sen aan het verorberen was. De Kleine poppenrover is iir Vlaanderen

een zeldzame soort , met slechts enkele recente waarnemingen uit
Neeroeteren (Jagersborg), Voeren (Teuvenerbos), Geraardsbergen

(Raspaittebos) en Leuven (Meerdaalwoud).

Caloso ma sy cophanta (Gr ote poppen rover)

De Grote poppenrover kan, als hij voldoende aanwezig is, de popu[a-

tie van de Eikenprocessierups met 9z oÁ decimeren (Maksymo4

rsZ8). Etk keverpaar consumeert 2oo rupsen per seizoen. Etke larve

eet tot 4o rupsen en r3 poppen per seizoen. De vrouwtjes leggen ver-
schi[[ende malen per jaar zo'ntoo eitjes, afhankelijkvan hetvoedsel-

Figuut 2. Dendroxena quadrimaculdta (Rupsenaaskever). (Foto: Frank Kóhler)
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aanbod. Deze kever was tot in de jaren vijftig een vaak geziene gast

in onze contreien. De laatste waarneming in Betgië dateert van t965.

Bij een tichtvangst door Maarten Jacobs in het Stamprooierbroek

(Kinrooi) werd in zoo6 een mannetje van de Grote poppenrover aan-

getokt. In 2oo7 waren er geen me[dingen. De soort verbtijft meestal

in boomkruinen, maar is bij hogere dichtheid in het buitenland ook

op de grond opgemerkt.

Besluit
Sinds de terugkeer van de Eikenprocessierups is er een duidetijke

toename in de waarneming van parasieten en predatoren' De litera-

tuur toont aan dat deze dieren voor een belangrijke reductie van het

aantal Eikenprocessierupsen kunnen zorgen. De Grote poppenrover

zou in dit verhaal een hoofdrol kunnen spelen. Gericht onderzoek

levert mogelijk nieuwe gegevens op voor de verspreiding van de

Grote poppenrover en voor ziin overlevingskans in eikenprocessie-

rupsengebied. Aangepast beheer van bosranden en houtkanten is

wellicht een gunstige zet voor de poputatie Grote poppenrovers.

Deze soort kan dan 'in rui['zorgen voor een stabilisatie van de popu-

latie Eikenprocessierupsen.
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Figuur 4. Verspreiding van Dendroxena quodrimaculatain Limburg na t999.Figuur 3. Verspreiding van Dendroxena quadtímaculata (Rupsenaaskever)

in Betgiê.
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