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ABSTRACT. — Outbreak of Lymantria dispar (Linnaeus) in the eastern part of the province 

of North-Brabant. Quite common in the greater part of the Netherlands formerly, the species 

has become much scarcer over the last 30 years. But a number of reports received from 

correspondents made it quite clear that in the last few years an outbreak has been built up in 

part of North-Brabant, roughly lying east of the town of Eindhoven. In 1979 tens of thousands of 

females were seen on trunks of American oak (Quercus rubra L.), Common oak (Q. robur L.), 

Birch and other deciduous trees and even Fir trees (Pinus sylvestris L.). Especially Quercus rubra 

suffered badly from the myriads of caterpillars, many trees being completely bare. A much 

smaller increase was observed in part of the province of South-Holland. In the rest of the 

country the species was scarce or absent. 

Mijn vraag hoe het op het ogenblik gesteld is met het voorkomen van Lymantria dispar in Ne¬ 

derland (1979) had een verrassend aantal reacties tot gevolg. Daaruit bleek dat de laatste jaren 

een sterke vermeerdering in het oosten van Noord-Brabant en het aangrenzende gebied van 

Limburg heeft plaatsgevonden, terwijl zich een kleinere minder opvallende haard in het West- 

land ontwikkeld heeft. 

In 1971 vond C. Ottenheijm rupsen in de Grote Peel bij Ospel, waaruit hij acht mannetjes en 

vier wijfjes kweekte. Al in 1975 had zich in dat gebied een flinke rupsenplaag ontwikkeld. Vooral 

bij de ingang van het reservaat waren ze zeer talrijk. In augustus 1976 vlogen er overdag talrijke 

mannetjes rond (M. Franssen). In datzelfde jaar werden zeer veel vlinders aangetroffen langs de 

provinciale weg van Someren naar Heeze. Sommige bomen (Amerikaanse eik, zomereik, berk) 

waren volkomen kaal gevreten, andere waren door vraat sterk aangetast (W. Geraedts). In het¬ 

zelfde gebied werden op 16 mei 1979 honderden rupsennesten aangetroffen, de meeste op Ame¬ 

rikaanse eik, enkele op Lijsterbes (J. Snel). Op 4 augustus ging de heer Snel er met een pas uitge¬ 

komen wijfje in een kooitje naar toe. Binnen een kwartier vlogen er 25 mannetjes omheen. Op 
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Stam van beuk, dicht bezet met wijfjes van Lymantria dispar. Venray, 2.VIII. 1979. 

Foto G. L. van Eyndhoven. 

de bomen zaten toen honderden wijfjes, waarvan vele de eieren al afgezet hadden, niet alleen op 

lijsterbes en eik, maar ook op berk en den. Er werden meer dan 100 wijfjes geteld, die bezig wa¬ 

ren op de grond in het gras hun eilegsel te deponeren. Op één stam van Amerikaanse eik werden 

liefst 53 wijfjes geteld. 

In het Buntven bij Helmond troffen G. L. van Eyndhoven en G. Kruseman op 29 juli 1979 tij¬ 

dens een botanische excursie een volkomen kaalvraat van Amerikaanse eik aan. De vlinders wa¬ 

ren er bij duizenden aanwezig, terwijl de eilegsels in groot aantal te vinden waren, ook op den. 

In 1978 kwam in de Mariapeel (ten zuiden van Griendtsveen) in een 60 ha groot gebied opval¬ 

lend veel vraat voor op berk. In 1979 vonden vandaar uit emigraties plaats naar noordelijker en 

oostelijker gelegen delen van het reservaat (W. P. Cruysberg). Eveneens in 1977 was de vlinder 

talrijk tussen Griendtsveen en Vierlingsbeek en werden ook veel legsels aangetroffen op boom¬ 

stammen. Deze legsels waren nogal eens leeg gegeten, mogelijk door mezen (K. Alders). Dat de 

vogels overigens niet in staat zijn een abrupt einde te maken aan de plaag bleek wel in 1979, toen 

de Plantenziektenkundige Dienst rupsen toegezonden kreeg uit Venray, waar ze kaalvraat ver¬ 

oorzaakten op eik en ook gesignaleerd waren op naburige tweejarige Corsicaanse dennen (Pinus 

nigra Arnold subsp. laricio (Poir.) Palibin). Dat Venray niet voor niets alarm sloeg bleek 2 augus¬ 

tus, toen Van Eyndhoven er tijdens de botanische excursie arriveerde. Ook hier trof hij toen 
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tienduizenden wijfjes aan op de bomen, nu ook op beuken. Van de foto’s die hij er maakte wordt 

hier één gepubliceerd als illustratie van de hevigheid van de plaag. Op een andere foto van een 

haast even dicht bezette stam liggen tientallen reeds dode wijfjes op de grond aan de voet van de 

stam. Overigens had de Plantenziektenkundige Dienst reeds in 1978 rupsen ontvangen uit 

Schijndel, waar ze voorkwamen op Acacia (Robiniapseudoacacia L.) (L. W. de Goffau). Tenslot¬ 

te was L. dispar reeds in 1977 gewoon bij Son (ten noorden van Eindhoven), terwijl ook daar in 

1979 talrijke legsels op boomstammen werden aangetroffen (L. J. van Deventer). Ook bij Liessel 

werd dispar in 1979 in aantal gevonden (M. F. van der Donk). 

Ten oosten van het genoemde gebied, in het Maasdal en omgeving, was de vlinder echter veel 

minder gewoon, zoals blijkt uit de opgaven van de heren C. Ottenheijm en J. H. G. Peeters. Ge¬ 

combineerd luiden die als volgt: te Arcen een $ en een eilegsel in 1977, te Lomm drie wijfjes in 

1977, te Velden een rups in 1977 en een Ç pop in 1979, te Tegelen twee mannetjes in 1979, te 

Baarlo in 1977 en 1979 telkens een 9, te Belfeld drie mannetjes in 1972 en één in 1978, te Reu¬ 

ver in 1975 twee mannetjes en vier wijfjes gekweekt uit rupsen en in 1978 nogmaals een 9, te 

Beesel een 9 in 1977, te Swalmen één rups in 1975 en twee in 1977 die alle wijfjes opleverden, te 

Linne drie wijfjes in 1968 en twee in 1970, aan de Meinweg drie mannetjes op licht in 1979 en 

tenslotte te Vlodrop vier mannetjes op licht in 1979. Bovendien ving M. Franssen te Melick een 

$ op licht in 1977 en twee in 1979. Ottenheijm vermeldde bovendien, dat de soort de laatste ja- 

ren in zijn omgeving sterk achteruitgegaan is. Hoewel de vermelde aantallen inderdaad klein 

zijn, is echter toch wel een duidelijke toename in periode 1977-1979 te zien. 

Uit het midden en westen van Noord-Brabant kwamen weinig meldingen binnen: te Oister- 

wijk in 1979 een rups op smeer, die daar heel duidelijk van at, op 7.VIII een wild vliegend man¬ 

netje op de Kampinaheide en ’s avonds een ander op licht (J. Snel). Te Chaam werd 11 .VIII. 1975 

een $ op licht gevangen (W. Poppe). Te Bavel werden in 1977 vijf wijfjes op beuk aangetroffen, 

te Etten-Leur werden in 1978 twee exemplaren waargenomen en in 1979 kwamen er acht man¬ 

netjes op licht, te Dorst werden 8.IX. 1978 twee exemplaren gezien (R. Schouten). 

Een veel kleinere haard dan de Brabantse ontwikkelde zich in het Westland en omgeving. 

Hierover berichtte de heer A. M. van Oosten. In het begin van de vijftiger jaren was dispar regel¬ 

matig te zien te Delft en omgeving. De rupsen waren steeds te vinden en de mannetjes vlogen 

overdag rond en zaten op de ramen van verlichte etalages in de buitenwijken. Daarna volgde 

echter een periode van grote schaarste. Er werd in de jaren 60 regelmatig op licht gevangen in 

het Nootdorpse plassengebied, maar alleen in 1961 werd nog één 9 aangetroffen. In 1973 echter 

vond een plotselinge zeer sterke toename in Delft-Zuid plaats. De wijfjes zaten overal op diverse 

struiken tot in de woonwijken toe. Van een 30-tal wijfjes werden de achterlijfskliertjes in een 

hexaan-oplossing geïsoleerd. Hiermee was het jarenlang mogelijk om mannetjes aan te lokken. 

Een geringe hoeveelheid van de oplossing op een filtreerpapiertje in de tuin was daarvoor vol¬ 

doende. Deze proeven werden in Van Oostens tegenwoordige woonplaats Maassluis genomen. 

Vanaf 1974 werd ook hier dispar geregeld aangetroffen. Diverse rupsen worden in de tuin regel¬ 

matig op Prunus-soorten gevonden, terwijl elk jaar een 30-tal mannetjes overdag vliegend of 

’s avonds op licht wordt aangetroffen. De toename in dit gebied is dus wel duidelijk, maar toch 

niet te vergelijken met die in oostelijk Noord-Brabant. 

Van andere plaatsen kwamen slechts incidentele meldingen binnen, die steeds betrekking 

hadden op geringe aantallen vlinders of rupsen. In 1979 werd een dode rups in een spinsel in een 

tuin te Rotterdam gevonden, zat een $ tegen een muur in het Botlek-gebied en werd een $ op 

licht te Oostvoorne aangetroffen (N. W. Elfferich). Te Oegstgeest werden in 1974 twee man¬ 

netjes op licht gevangen, in 1979 werd een cocon gevonden waaruit later een 9 te voorschijn 

kwam, terwijl een paar mannetjes vliegend werden waargenomen. Te Abbenes (in de zuidpunt 

van de Haarlemmermeerpolder) werd in 1974 een rups gevonden (deze opgaven alle van I. A. 

Kaijadoe). Te Amerongen werd 18.VI. 1968 een $ op licht gevangen (J. Snel). Te Veenendaal 

werd 20.VIII. 1977 een 9 aangetroffen (W. Poppe). Te Utrecht werd in 1974 een $ gevangen en 

werden enkele vliegend gezien, terwijl in 1973 te Harderwijk een rups werd gevonden, die een 9 
opleverde dat een drietal mannetjes aanlokte (A. van Tuijl). Te Eerbeek werd 17.VII. 1976 een $ 

op licht gevangen, terwijl 1.VII. 1979 een rups op eik werd gevonden die later een 9 opleverde 
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waarmee in Noord-Brabant mannetjes aangelokt werden (J. Snel). Tenslotte nog enkele opga¬ 

ven uit de Achterhoek: 13.VII.1971 een $ te Ulft, 5.VIII.1979 een Ç op een muur te Wehl en 

13.VIII.1979 een $ op licht te Drempt (Ch. Naves). De heer W. Oord te Deventer schreef dat hij 

de vlinder nog in 1952 gekweekt had, maar daarna nooit meer gezien had. Ook verder noordelijk 

ontbreekt elke waarneming. Of de rupsen nog voorkomen in de rietvelden van het noordwesten 

van Overijssel (K. Martin, 1920) en van Friesland (Lempke, 1937: 281) is niet bekend. 

De vraag is nu natuurlijk hoe de plaag in het oosten van Noord-Brabant en aangrenzend Lim¬ 

burgs gebied zich verder zal ontwikkelen. Voor mededelingen over het verloop in 1980 houd ik 

me dan ook aanbevolen. Tenslotte bedank ik alle medewerkers ten zeerste voor hun inlichtin¬ 

gen. 

Overigens wil ik wel opmerken dat we weinig of niets van deze interessante toename van Ly- 

mantria dispar gehoord zouden hebben, als ik niet toevallig een korte mededeling over de soort 

geplaatst had. Redacties van Engelse tijdschriften zouden over zo iets een stroom van medede¬ 

lingen ontvangen hebben, doch hier niets van dit alles! 
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MALLOTA CIMBICIFORMIS (FALLÉN) (DIPT., SYRPHIDAE). Op 6.VII.1979 ving ik in 

het park van het Huis Sevenaer te Zevenaar een van Mallota cimbiciformis. Eén keer eerder 

werd deze soort in Nederland verzameld, namelijk te Barneveld op het landgoed ,,De Schaffe- 

laar” door de heer E. A. M. Speijer. In 1964 publiceerde Van der Goot deze vangst {Ent. Ber., 

Amst. 24: 60, 1964) van 13.VI.1943. 

Ik deed mijn vangst op eeVi niet erg zonnige middag, bij een temperatuur van 22 gr. C. Op een 

beschutte plek in het park ligt een composthoop en daar was het vrij warm. Er waren daar veel 

Zweefvliegen actief, hoofdzakelijk Syritta pipiens (Linné) en Eristalis pertinax (Scopoli). Eén 

„Eristalis” trok mijn aandacht door zijn betrekkelijk geringe activiteit: hij liep maar wat rond, 

vloog zelden en dan niet verder dan enkele centimeters en hij leek wel te sabbelen in plekjes 

vochtige rottigheid. Om hem te vangen moest ik mijn blote armen wagen aan de ter plaatse tal¬ 

rijke Brandnetels en daar had ik weinig zin in. 

Toen ik anderhalf uur later weer op die plek kwam, zat hij er nog, maar op een beter bereikba¬ 

re plaats. Ik kon constateren, dat hij werkelijk het bruine vocht rond een paar rottende uien op¬ 

nam, het althans langdurig met de tong aanraakte. De slanke bouw deed mij eerder denken aan 

Criorhina asilica (Fallén) dan aan een Eristalis. 

Ik probeerde het dier te vangen op de wijze, die op vlak terrein voor Zweefvliegen gebruike¬ 

lijk is: het net er overheen en dan de vlieg in het net laten opstijgen. Dit lukte echter niet, daar 

het dier hardnekkig op de ondergrond bleef rondlopen en zich door niets tot opvliegen liet prik¬ 

kelen. Ik moest hem uiteindelijk met de hand oppakken in een plooi van het net. Thuis bleek 

zijn ware identiteit. Hij bevindt zich in mijn collectie. 

A. Veltman, Schimmelpenninckstraat 23, 6904 BN Zevenaar. 


