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Wllgenlvoutrups. Foto: Sytske D1jksen/Foto Fitis. 

Wat hebben abelen, rupsen, auto 's, azijngeur en 
de goudmantel met elkaar te maken op één van 
de uitvals vegen van Den Burg richting de boot. 
De auteur zal het geheim in dit artikel ontrafelen. 

Wat is er voor natuurmensen saaier 
dan een uitvalsweg voor bussen en 
andere voertuigen uit een middel- 
grote dorpskern? Een uitvalsweg, 
beplant met grauwe abelen. 
Maar ik had in 2006 een van mijn 
leukste natuurervaringen in een 
saai abelenlaantje. 

Herfst 2006. Ik sets naar het 
Texelse bos om paddestoelen te 

zoeken. Op de hoek met de 
Pontweg ruik ik een krachtige 
azijngeur. Halverwege de bocht 
naar rechts realiseerde ik me dat ik 
deze geur ken: 14'ilgen/zout:'ups- 
geur.' Ofwel, de lucht die een boom 
verspreidt wanneer die wordt 
bewoond door de wilgenhoutrups. 
Hier, op de hoek met de Pontweg? 
De bron van de geur was makkelijk 
te vinden: de laatste abeel op de 

hoek verspreidde de azijngeur. 
Fantastisch' Alweer een 6Cossus- 
I)00nI" Twee jaar eerder had ik, in 
de duinen nabij De Cocksdorp, ook 
al z o n  enorm geurende abeel 
gevonden. Die stond zwaar uit het 
lood en er waren ook wilgenhout- 
rupsen. Ze kropen ook over het 
fietspad, over de camping en ver- 
schrikten soms kampeerders. 
Navraag bij insectenman Ben 
Brugge leerde dat dit soort geval- 
len in de binnenduinrand vrij veel 
voorkomt. Het geval in De 
Cocksdorp is dus niet zo bijzonder. 
Maar ik had niet verwacht dat ze 
ook in z o n  dorps abelenlaantje zit- 
ten, nog wel op een plek. waar je 
op de sets of per bus tientallen 
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len en vliegen 
in de Gasthuisstraat • Vrouwüe van een goudmantelzye 

Ferdinandea cuprea. 
Foto: David Tempelman. 
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keren langskomt. Ik bleef even 
staan en ja hoor, daar kroop een 
wilgenhoutrups naar buiten. 

Bijzondere relaties 
Wilgenhoutrupsen zitten graag in 
abelen en ander zachthout. Ze 
leven drie jaar als larve en door- 
knagen daarbij hun hele gastboom 
met gangen. Daarna gaan ze ervan- 
door om ergens anders te verpop- 
pen (vandaar dat ze soms rondkrui- 
pend te zien zijn). De wonden die 
ze veroorzaken zorgen ervoor dat 
het boomvocht een onwelriekende 
azijngeur krijgt. wat door mensen 
op enige afstand zelfs nog te ruiken 
is. Insecten ruiken dat natuurlijk 
nog beter en die zaten er dan ook: 
veel atalanta9s, limonadewespen en 

dewespen. Blijkbaar is het wond- 
sap erg lekker voor veel insecten. 
Maar hoe komt onze abeel aan die 
wond? 

Oorzaak en gevolg 
De abeel staat op de hoek van de 
Gasthuisstraat en de Pontweg, de 
vaste route van bus 229. Ook ande- 
re voertuigen proberen de boot te 
halen, maar de bocht is krap beme- 
ten. Is de boom een keer geraakt op 
één van de duizenden keren per 
jaar dat een voertuig hier passeert" 
Het kan geen toeval zijn - de ande- 
re abelen mankeert niets. Een voer- 
tuig heeft de boom geraakt en een 
wond veroorzaakt. Toen volgde een 
kettingreactie. Een vrouwtje van de 
wilgenhoutrupsvlinder vond hier 

De wonden die wilgenhoutrupsen 
veroorzaken zorgen ervoor dat het boomvocht 

een onwelriekende azljngeur krijgt 

het goudmanteltje (Ferdinandea 
('11pI°(*c1). Deze mooie zweefvlieg 
had ik ook al op de abeel in De 
Cocksdorp gezien. Steeds zag ik 
vrouwtjes, zoals bij de meeste 
zweefvliegensoorten te herkennen 
aan hun door het voorhoofd 
gescheiden ogen. De mannetjes 
hebben grotere. aaneengesloten 
ogen. Eén goudmantelvrouwtje dat 
ik in De Cocksdorp zag, stulpte het 
achterlijf uit en porde dit in de 
bast, blijkbaar om er eitjes in te 
leggen. 

haar plekje en heeft er haar eitjes 
afgezet: de eitjes zijn uitgekomen, 
de boom begon te geuren en ver- 
volgens werd het goudmanteltje 
naar de Gasthuisstraat gelokt. Een 
andere verklaring. is er niet' 
En waarom zit er een gele plek 
onder de wond? Hebben ze de 
boom ontdekt, met gele verf 
gemerkt en gaan ze hem omhak- 
ken'* De Cocksdorp-abeel was een 
jaar later ook verdwenen. 

Met dank aan Sytske voor de mooie 
foto van een wilgenhoutrups. 

De voorlopige zweefvliegenatlas 
meldt dat de larven van goudman- 
teltjes in sapstromen van eik, 
esdoorn. paardekastanje, populier 
en wilg leven en dat hierbij vaak 
de gangen van de wilgenhoutrups 
worden gevonden (NJN, 1998). 
Enkele dagen later zag ik op de 
abeel tien atalanta9s en wat limona- 

Literatuur . NJN, 1998. Voorlopige atlas van de 
Nederlandse zweefvliegen (Syrphidae). 
EIS-nederland, Leiden en NJN, 
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De abeel, met wond en eronder de 
gele plek. Foto: David Tempelman. 
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De Gasthuisstraat in westelijk Den Burg, 
in herfsttooi. Foto: David Tempelman. 
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