OPGELET VOOR DE PROCESSIERUPS !
De processierups - een echt gevaar voor onze
huisdieren!
Deze rups is de larvale vorm van een mot
(Thaumetopoea
pityocampa
voor
de
dennenprocessierups of Thaumetopoea processiea
voor de eikenprocessierups).
Ze hebben brandharen. Ze leven in dennen, sparren,
ceders, Douglassparren en eiken waar ze zich in de
winter nestelen.
In het voorjaar, tussen maart en mei of zelfs begin
juni, afhankelijk van de regio en de temperatuur,
dalen de processierupsen van de bomen af en
verplaatsen ze zich in processie.
In België zijn ze vooral te vinden in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Maar het is
niet onmogelijk om ze ook in andere regio’s aan te treffen, wees dus voorzichtig en waakzaam. Deze
rupsen bevatten een brandende en necrotische stof in hun haar. Als je ze aanraakt, is het pijnlijk en
hoe meer je wrijft, hoe pijnlijker het is.
Wanneer dieren aan de rupsen likken of ze aanraken dan kan dat gevaarlijk zijn. Ze kunnen
verschillende symptomen vertonen zoals:
• braken
• prostratie
• koorts
• decubitus (het dier blijft liggen)

Contact hebben met processierupsen kan een veterinaire noodsituatie veroorzaken!
Als uw huisdier kwijlt of braakt, een gezwollen of paarsachtige tong heeft, moet u wrijven vermijden
omdat dit de irriterende stof verspreidt. U mag ook geen water of voedsel geven. U moet zo snel
mogelijk naar een dierenarts gaan die eerste hulp zal verlenen om de effecten van de prikkende stof
te beperken.

Tong
In het begin zal uw hond piepen omdat het pijn doet,
daarna zal hij beginnen kwijlen en zal de tong opzwellen en
zal de zwelling van de tong hard aanvoelen. Zonder
verzorging kan de tong donker of zelfs paars worden en kan
er af en toe necrose ontstaan. Een deel van de tong kan
afvallen. De eerste hulp bestaat uit krachtige
ontstekingsremmers en antihistaminica, soms antibiotica,
heparine, infusies, enz... en in het necrosestadium moet
soms rekening gehouden worden met een mogelijke
amputatie van een stukje tong.
Indien een dier plotseling een aanzienlijk ongemak in de
mond vertoont, zoals een vreemd lichaam, is dit een reden
om de tong te controleren en snel de dierenarts
raadplegen indien ze verhard is.
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Ogen
Andere tekens kunnen ook een waarschuwing zijn, zoals een oogletsel dat zich snel tot een
oogontsteking ontwikkeld. De brandharen kunnen in het weefsel zinken en blindheid veroorzaken.

Ademhalingswegen
Als het haar wordt ingeademd, zal het ook in de weefsels zakken en ernstige ademhalingsproblemen
veroorzaken.

Preventiemiddelen
Ten eerste moet u waakzaam zijn, maar dit is niet altijd gemakkelijk omdat dieren, vooral honden,
voortdurend overal snuffelen. Het is bovendien nodig om de aangetaste bomen in uw tuin te
behandelen.
Het is noodzakelijk om de nesten van de processierupsen die nog in de bomen zitten voor eind
februari te verwijderen, omdat de rupsen in maart hun nest verlaten.
Natuurlijke controle
De installatie van nestkasten in de buurt van, of op de stammen van, naaldbomen die het risico lopen
aangetast te worden: een familie van koolmezen kan tot 500 processierupsen per dag eten. Deze
nestkasten worden best geplaatst op bomen die waarschijnlijk besmet zijn (ceders) op een hoogte
van 2,50 m, met een oost-zuid-oostelijke of zelfs noordoostelijke oriëntatie. Plaats het nestkastje
nooit in de richting van de wind. Nestkasten worden in het vroege najaar geplaatst. De koolmees,
ongevoelig voor de brandharen, is het enige roofdier dat zich kan voeden met processierupsen in alle
stadia van zijn evolutie en hoofdzakelijk als larve. Het is de ideale oplossing voor volkstuinen.
Helaas bestaat er geen manier om de rupsen definitief uit te roeien. Zelfs al worden alle rupsen op
een bepaalde plaats vernietigd, dan nog zullen de bomen het jaar daarna opnieuw door vlinders van
enkele kilometers verderop worden aangetast.
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