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Inleiding 

Thaumetopoea processionea (Linnaeus) is vol¬ 
gens de meest recente uitgave van de naamlijst 
van de Nederlandse Lepidoptera (Lempke, 
1976) in Nederland uitgestorven. Sinds 1987 
wordt de processierups echter weer in de om¬ 
geving van Reusel, Noord-Brabant, waargeno¬ 
men (Lempke, 1989; H. Spijkers, mondelinge 
mededeling). T processionea is bekend van¬ 
wege de processies en berucht, omdat de rup¬ 
sen duizenden brandharen bezitten, die hevige 
irritatie kunnen veroorzaken bij mens en dier. 

Massaal optreden in 1991 in Nederland en 
België vormde de aanleiding om de gegevens 
over deze interessante soort op een rij te zetten. 

Levenswijze 

Thaumetopoea processionea (fig. 1 en 2) heeft 
één generatie per jaar (Ter Haar, 1924). De 
vliegtijd valt in augustus (Maksymov, 1978). 
Na de paring worden de eieren (30-300) door 
de vrouwtjes vooral in de toppen van eikebo- 
men op één- of tweejarige scheuten afgezet 
(Maksymov, 1978). De eieren worden door het 
vrouwtje met haren van het achterlijf afgedekt. 
De overwinterde eieren komen ongeveer eind 
april uit. De eirupsjes zijn oranjeachtig van 
kleur en leven in groepen bij elkaar. Vanaf het 

derde larvale stadium hebben de rupsen dor¬ 
saal op het elfde segment brandharen. In het 
vierde larvale stadium zijn ook brandharen 
aanwezig op het tiende segment, en in het vijfde 
en zesde larvale stadium komen daar het vierde 
tot en met het negende segment bij (Mak¬ 
symov, 1978). 

Tijdens de eerste drie larvale stadia vervaar¬ 
digen de jonge rupsen nog geen duidelijk nest, 
maar spinnen enkele bladeren en twijgen tegen 
elkaar, waar ze zich in terug kunnen trekken. 
Pas vanaf het vijfde larvale stadium ontstaan 
de voor deze soort typische nesten (fig. 3) tegen 
de stammen en dikkere takken. De nesten be¬ 
staan uit een dicht spinsel van haren, vervel- 
lingshuiden en uitwerpselen. De nesten kunnen 
een lengte van wel één meter bereiken (Mak¬ 
symov, 1978). Vanuit de nesten begeven de 
rupsen zich in de karakteristieke processies naar 
de toppen van de bomen op zoek naar voedsel. 
Bij gebrek aan voedsel gaan de rupsen massaal 
- in processie - op zoek naar nieuwe voedsel¬ 
bronnen. De verpopping vindt plaats in de 
nesten. De volwassen rupsen vervaardigen van 
spinsel en haren een stevige cocon, waarin de 
verpopping plaatsvindt. De cocons met poppen 
zitten dicht tegen elkaar, waardoor het geheel 
eruit ziet als een hommelnest (Ter Haar, 1924). 
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Fig. 1. Habitus mannetje Thaumetopoea processionea. Fig. 2. Habitus vrouwtje Thaumetopoea processionea. 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied van T processionea 

omvat geheel Zuid- en Midden-Europa. De 
soort komt volgens Maksymov (1978) ook in 
Engeland voor; Carter (1984) vermeldt echter 
expliciet dat T processionea niet in Engeland 
voorkomt. Het komt in verschillende landen 
regelmatig voor, dat de soort zich gedurende 
een aantal j aren massaal ontwikkelt en overlast 
veroorzaakt (Maksymov, 1978). 

Voorkomen in Nederland 

I processionea kwam de laatste decaden niet 
meer in Nederland voor. In de vorige eeuw is 
de soort hier echter meerdere malen massaal 
voorgekomen. In de literatuur zijn meldingen 
te vinden over grote aantallen vlinders in 1859 
rond ’s-Hertogenbosch, talrijk voorkomen in 
de zomer van 1877, en rond 1878 in de buurt 
van Nijmegen (Lempke, 1937, 1959). 

De vlinders die in Nederlandse collecties 
staan, zijn grotendeels afkomstig uit deze pe¬ 
rioden, maar er staan ook een aantal vlinders 
in, die net voor de eeuwwisseling rond Roer¬ 
mond gevangen zijn (tabel 1). 

Na 1900 zijn er slechts twee exemplaren in 
Nederland gevangen: 12.viii.1946 te Geulem 
(Limburg), één leg. Botzen (Lempke, 1959) 

en 13.viii. 1953 te Amerongen (Utrecht), één <$, 
leg. Bentinck (Lempke, 1959). Vrijwel zeker 
zijn dit dwaalgasten geweest. 

In 1987 werd de soort in Reusel (Noord- 
Brabant) weer gevangen. Het betrof enkele 
tientallen vlinders, die door H. Spijkers aldaar 
op licht gevangen werden (Lempke, 1989). 
Ook in de jaren daarna werden door hem en- 

Tabel 1. Collectiegegevens van Thaumetopoea processi¬ 
onea tot en met 1900. 

Jaar Vindplaats Collectie 

1860 ’s-Hertogenbosch ITZ-Amsterdam/ 
RMNH-Leiden 

1861 Oosterbeek ITZ-Amsterdam 

1861 Nijmegen ITZ-Amsterdam 
LU-Wageningen 

1861 Dordrecht RMNH-Leiden 

1861 ’s-Hertogenbosch RMNH-Leiden 

1865 Dordrecht (Biesbosch) RMNH-Leiden 

1873 Arnhem ITZ-Amsterdam 

1875 Breda RMNH-Leiden/ 
Coll. Bentinck- 
Leiden 

1876 Nijmegen RMNH-Leiden 

1877 Oosterbeek ITZ-Amsterdam 

1897 Roermond ITZ-Amsterdam/ 
RMNH-Leiden 

1899 Roermond ITZ-Amsterdam/ 
RMNH-Leiden 

1900 Roermond ITZ-Amsterdam 
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Fig. 3. Nest van Thaumetopoeaprocessioned op Quercus 
sp. 

kele vlinders gevangen. Pas in juli 1991 werd 
duidelijk, dat de soort in Zuid-Nederland on¬ 
der de lijn Breda-Tilburg-Eindhoven (fig. 4) 
weer massaal voorkomt. Op 21 en 22 augustus 
werden door H. Spijkers te Reusel respectieve¬ 
lijk 218 en 248 vlinders op licht gevangen. Ook 
in België is er een concentratie van dieren waar¬ 
genomen: de Kempen in de omgeving van 
Turnhout en Poppel (Arijs, persoonlijke mede¬ 
deling). De soort wordt voornamelijk aange¬ 
troffen in wegbermbeplantingen van eik 
(iQuercus sp.). 

Discussie 

In ons land heeft T processionea zich waar¬ 
schijnlijk vanaf 1987 geleidelijk en onopge¬ 
merkt kunnen ontwikkelen. De uitbreiding is 
vrijwel zeker aan de aandacht ontsnapt, omdat 
geen kaalvraat optrad. Toch consumeren rup¬ 
sen tot ze volwassen zijn in totaal + acht bla¬ 

Fig. 4. Verspreiding van Thaumetopoea processionea in 
Nederland. Open cirkels: waarnemingen uit 1900 of eerder; 
kleine stippen: waarnemingen tussen 1900 en 1980; grote 
stippen: waarnemingen na 1980. 

deren (Maksymov, 1978). De waargenomen 
dichtheden in 1991 bedroegen in sommige be¬ 
plantingen van vijftienjarige eiken vier tot vijf 
nesten per boom. Bij tellingen bleken enkele 
nesten ruim 200 rupsen te bevatten. Dat bete¬ 
kent, dat per boom in totaal ongeveer 8000 
bladeren door de rupsen opgegeten zouden 
kunnen worden, wat normaal gesproken zou 
moeten leiden tot zichtbare schade. Dit is ech¬ 
ter ook in 1991 niet waargenomen. 

De oorzaak van de massale ontwikkeling is 
moeilijk te achterhalen, mogelijk zijn de vrij 
gunstige weersomstandigheden van de laatste 
jaren en het vermoedelijk nog ontbreken van 
voldoende parasieten en predatoren als be¬ 
langrijkste oorzaken aan te merken. Ook in het 
verleden heeft de soort zich een aantal malen 
massaal in ons land kunnen ontwikkelen, maar 
verdween vervolgens weer binnen enkele jaren. 
Het lijkt daarom waarschijnlijk, dat ook de 
huidige populatie geen blijvend probleem zal 
vormen. 

Uit oogpunt van de volksgezondheid zijn in 
1991 in verband met het risico dat de brandha- 
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ren vormen de verantwoordelijke overheden in 
de betreffende regio (gemeenten en provincie) 
op de hoogte gebracht van het voorkomen van 
deze soort. 
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