
Heeft Cameraria ohridella een vijand?

Net als vele anderen hoorden ook wij in 2000 over de ra-
zendsnelle opmars van Cameraria ohridella Deschka &
Dimic. Het was inderdaad verrassend gemakkelijk vast te
stellen dat de paardekastanjes (Aesculus hippocastanum) in
onze woonplaats Dordrecht behoorlijk aangetast waren en
een niet florissante aanblik boden. Omdat C. ohridella niet
inheems was en hier nog geen vijanden had, werd het wach-
ten op de parasieten die de opmars wel zouden volgen.

Gelukkig zijn de bomen in onze historische binnenstad
nu wat minder zwaar aangetast. Al vanaf het begin hebben
we ons afgevraagd waarom zo'n ontzettend rijke voedsel-
bron niet door onze inheemse vogels werd aangesproken,
maar nooit zagen we vogels foerageren op de zwaar aange-
taste bomen.

Afgelopen jaar echter, op 21 juli 2004, liepen we rond in
het park Dordtwijk. Ook daar staan diverse paardekastanjes.
Rond de stammen vlogen in de vroege ochtend zeker hon-
derd imago's en je zag de vlindertjes ook zitten op de stam.
Hier, voor het eerst, zagen we een gemengde groep van
kool-, pimpel- en staartmezen foerageren op de aangetaste
bomen. De vogels hadden het niet makkelijk: zij zaten vooral
boven op de bladeren, die duidelijk weinig houvast boden,
waardoor ze af en toe naar beneden gleden. Helaas kon niet
worden waargenomen of de mezen larven, cocons of uitge-
komen vlinders aten. Wel was duidelijk dat de mezen doel-
bewust op de bovenzijde van de bladeren aan het foerageren
waren.

We vragen ons af of dit verschijnsel door meer mensen is
waargenomen. Hebben onze inheemse vogels moeten leren
dat de aangetaste donkere bladeren voedsel bevatten in de
vorm van larve en cocon? Hierbij valt te denken aan het
melkflessen-openen door pimpelmezen in Engeland om de
melk af te romen (in de tijd dat de melkboer nog flessen met
een aluminium dop buiten neerzette), waarbij het leergedrag
zich razendsnel over het land verspreidde.
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Summary
Does Cameraria ohridella have an enemy?

In the early morning of 21 July 2004 the authors saw a flock of
great, blue and long-tailed tits feeding on Cameraria ohridella in
a city park in Dordrecht, Zuid-Holland. The birds were taking the
food - with difficulty - from the upper side of the leaves. The au-
thors were unable to establish whether the tits were eating the
adults, the caterpillars or the pupae, but there was an abundance
of adults available. This appears to be the first observation of
birds opportunistically feeding on Cameraria in The Netherlands.




