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Onderstaand een samenvatting van het bericht wat we gepubliceerd hebben vanuit het Kenniscentrum
eikenprocessierups op Nature Today.

Feromoonvallen

Het aantal vlinders dat wordt gevangen in feromoonvallen blijkt een goede methode te zijn om inzicht te
krijgen in het te verwachten aantal eikenprocessierupsen het jaar erop. Al meer dan tien jaar wordt jaarlijks
op deze manier het aantal eikenprocessievlinders gemonitord. Inmiddels is een groot netwerk over
Nederland ontstaan met meer dan 2.500 feromoonvallen. Dit jaar bleek tijdens de eerste vluchten dat het
aantal gevangen vlinders sterk achterbleef bij het aantal dat werd aangetroffen in lichtvallen. Ook op basis
van het aantal eikenprocessierupsnesten met uitvliegopeningen werden meer vangsten verwacht. Dit
werd ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk geconstateerd. Gebleken is dat de lokstof, die chemisch
wordt samengesteld, instabiel was geworden. De Nederlandse producent, welke wereldwijd levert en
bekend is vanwege de kwaliteit, heeft hierop diverse nieuwe partijen geproduceerd. Een aantal
monitoringsbedrijven bleek gelukkig nog feromonen uit 2011, 2018 en 2019 in opslag te hebben. Uit een
vergelijking van vlindervangsten tussen vallen met de nieuwe feromonen en bewaarde feromonen bleek
dat ook de vangsten met de nieuwe feromonen nog steeds achter bleven. Gebleken is uit analytisch
onderzoek dat één van de grondstoffen een vervuiling kende welke in de kwaliteitscontrole niet is
waargenomen. Nadat dit bekend is geworden, is begin september een partij feromooncapsules
geproduceerd welke wel eikenprocessievlinders aantrok. Tegen die tijd liep het
eikenprocessievlindervluchtseizoen echter op het einde.
Na de constatering van de problemen met de feromonen
zijn verspreid over Nederland in totaal 96 feromoonvallen
geplaatst met de oude, goed werkende, feromonen. Helaas
waren onvoldoende oude feromonen beschikbaar om alle
2.500 feromoonvallen hiervan te voorzien. Met de 96 vallen
werden gemiddeld 37 vlinders per val gevangen. In de
gebieden waar deze vallen hingen, werden vorig jaar 52
vlinders per val gevangen. Dit is 31 procent hoger dan het
landelijke gemiddelde in 2019 van 40 vlinders per val.
We weten echter dat we een deel van de vliegperiode
gemist hebben. Vanaf 18 juli zijn de eerste vlindervluchten
waargenomen, tijdens de testen van nieuwe feromonen in
de eerste week van augustus waren zeer geschikte
vluchtomstandigheden. Tijdens deze periode zijn alle oude
feromonen geïnstalleerd en is een deel van de meest

Eikenprocessievlinder op popnest

µ»²²·-¿¬»´·»® ª±±®
¾±±³ »² ¾±¼»³

intensieve vluchtperiode gevangen. Het is moeilijk te bepalen welk deel van de vlucht gemist is en dat zal
per regio ook verschillen. Voor de veiligheid houden we een range aan tussen de 20 en 50 procent van
de vlinders dat gemist is. Dat zou betekenen dat het landelijk gemiddelde aantal vlinders per val uitkomt
tussen de 35 en 56 vlinders per val. Hieruit is af te leiden dat het aantal vlinders dat gevangen zou zijn,
dit jaar vergelijkbaar is met het aantal van 40 stuks per val dat vorig jaar gevangen werd.

Voorspelling 2021

Dit jaar hebben veel boomeigenaren bespuitingen uitgevoerd. Die hebben er mede voor gezorgd dat de
plaagdruk en daarmee de overlast lager was dan in het rupsenpiekjaar 2019. Ondanks de intensievere
bespuitingen in het voorjaar en de inzet van meer ‘zuigcapaciteit’ gedurende de zomermaanden heeft
een substantieel aantal rupsen zich tot vlinder kunnen ontwikkelen wat dus resulteerde in een stabilisatie
van de populatie. Deze vlinders hebben weer eitjes afgezet waar volgend voorjaar de rupsen uit
tevoorschijn zullen komen.
Op basis van onze ruwe schatting dat het aantal vlinders vergelijkbaar is met vorig jaar concluderen we
dat we een stabiliserende plaagdruk hebben. Desondanks zijn de aantallen vlinders per val relatief hoog
als we naar de aantallen sinds 2012 kijken. In gebieden waar je geen goed beheer hebt van de
eikenprocessierups moet je rekening houden met een substantiële plaagdruk in 2021.

Eiken monocultuur met nagenoeg 100% aantasting op de stamvoeten
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Probleem met feromonen biedt onverwachte kans voor monitoring biodiversiteit
Normaal gesproken kunnen naast eikenprocessievlinders verschillende insectensoorten in de
feromoonval terecht komen. Het betreft meestal wespen, hoornaars en vliegen. Bij slecht weer ook wel
eens andere insecten die beschutting zoeken. Echter de alcoholverbinding die vrij kwam bij de
verontreinigde feromonen heeft geleid tot een enorme variëteit aan bijvangsten in 2020 waaronder ook
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Indirect is daarmee een onvoorziene screening van de
insectenrijkdom in de directe omgeving van de feromoonvallen mogelijk. Alle bijvangsten zijn op valniveau
geïnventariseerd. Onderstaande tabel laat de natuurlijke vijanden zien van 882 feromoonvallen. In 71%
van de vallen werden één of meerdere natuurlijke vijanden gevangen. In één feromoonval zijn zelfs zes
soorten natuurlijke vijanden vastgesteld. Daarentegen werd in 252 feromoonvallen geen enkele natuurlijke
vijand waargenomen.

Aantal feromoonvallocaties waarbij specifieke natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aanwezig waren (Bron:
Terranostra en Hellingman Onderzoek en Advies).

Feromoonvallen blijven waardevol

Ondanks de problemen met de feromoonproductie dit jaar blijft het een feit dat het uitzetten van
feromoonvallen waardevolle informatie oplevert die ondersteunend is bij beheerbeslissingen voor het
opvolgende jaar. Momenteel wordt er aan gewerkt om het uiteindelijk herstelde stabiele feromoon in de
praktijk te testen zodat volgend jaar de feromoonvalmonitoring weer plaats kan vinden. Hierbij is de
samenwerking met het internationale netwerk essentieel.

Afsluiting seizoen, voorbereiding op het nieuwe seizoen

Het eikenprocessierupsen seizoen is qua beheermaatregelen ten einde, echter het voorbereiden op het
komende seizoen is alweer volop aan de gang. Alle data is bij Terra Nostra binnen en de komende periode
zullen wij voor onze opdrachtgevers de beleidskaders, plannen van aanpak, beheerplannen, werklijsten
en handleidingen opstellen. Ook het EPR monitoring en beheersysteem via ArcGis is dusdanig ontwikkeld
dat we het breed kunnen inzetten. Kunnen wij u helpen bij het beheren van de eikenprocessierups dan
vernemen wij dat graag.
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Tip

U kunt hier het seminar terug kijken van het Kennisplatform processierups waar wij aan bijgedragen
hebben en welke een goed beeld geeft van de actuele stand van zaken rondom de ontwikkeling en het
beheer van de eikenprocessierups.
Wij hopen dat we u in deze nieuwsbrieven reeks van de juiste informatie hebben kunnen voorzien en
vernemen graag via onderstaand emailadres of u deze volgend jaar weer wilt ontvangen.

Heeft u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?

U kunt contact opnemen met Henry Kuppen op telefoonnummer 0184 – 69 89 93 of per e-mail
info@terranostra.nu.
Met vriendelijke groet,
Terra Nostra B.V.

H.H.J.M. Kuppen
Directeur
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