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Inzet van vogels die de eikenprocessierupsen eten.

We hebben waargenomen dat rupsen van de eikenprocessierups gegeten werden
door koolmees, pimpelmees, grote bonte specht, groene specht en boomklever.
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Vorig jaar is een proef gedaan met het uitzetten van kleine rupsen op voederlocaties van vogels.
Wanneer de vogels de eikenprocessierupsen ontdekken op de voedertafels eten ze deze op.

Daarbij is gebleken dat de focus voor het vinden van voedsel verlegd wordt, en de rupsen opgegeten
worden tot boven in de bomen.
In 2018 zijn er op 5 locaties net uitgekomen rupsjes uitgezet boven in de eiken.
Van de 2000 rupsen welke zijn uitgezet zijn er 1800 opgegeten .
In 2019 waren de resultaten wat minder maar nog steeds veel belovend omdat meer
dan de helft was opgegeten. De reden dat er minder rupsen opgegeten werden is dat
in het begin van het rupsen seizoen er ook een grote populatie grote, en kleine wintervlinder was .
Daardoor was er minder predatie op eikenprocessierupsen.
Wanneer op de voedertafels op het juiste moment het vogelzaad wordt verwijderd en de vogels
processierupsen voorgeschoteld krijgen, blijkt uit deze proeven dat de omliggende bomen voor een
belangrijk deel gezuiverd kunnen worden door vogels. Zo zal de druk van nieuwe nesten fors kunnen
dalen.
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Om ontsnappen van rupsen te voorkomen werken we met een waterslot.
Daardoor kan er nooit een rups ontsnappen.
We werken met een vaasje met onderin een blok oase.
Het vaasje wordt half gevuld met water.
Rupsen kunnen niet door het water dus zijn ze gevangen in het takje. Daar
vormen ze een makkelijke prooi voor vogels. De vogels gaan daarna op zoek naar de
eikenprocessierupsen in het wild, en reguleren de plaag.

Jeuk:
De laatste week van maart of de eerste week van april komen de rupsen uit het ei.
De proef duurt tot de laatste week van april tot de eerste week van mei.
In die periode hebben de rupsen geen haren die jeuk kunnen veroorzaken.
Daarom is er geen kans op overlast tijdens deze proef.

Als u nu vragen heeft dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,

A.H.J. Stokwielder

Gecertificeerd european treetechnician
Geregistreerd taxateur van bomen
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