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IMKERERVARINGEN
Frans Roskam

Bijen, hommels of wespen
Prrring! Prrring! De telefoon: 'Meneer, er zitten bijen
in m'n tuin. Kunt u even komen om ze weg te halen!?'.
Eerlijk gezegd, de meeste mensen weten niet goed
wat het verschil is tussen een hommel, een bij of een
wesp. Alles wat zoemt en er een beetje bruin uitziet,
is een bij! En een bij steekt!!
Zeker in het vroege voorjaar zijn het bijna steeds
hommels die ergens met een nest beginnen. Dan
altijd even vragen: 'Waar zitten ze?', 'Hoe zien ze er
uit?'.
Zitten ze in de (spouw)muur, of in een vogelkastje, of
in de grond onder het konijnenhok? Zijn het van die
bruine, harige bolletjes die een paar kleurige banden
op hun achterlijf hebben? 'Maar mevrouw (of meneer)'
zeg je dan, 'ik weet bijna zeker dat het hommels zijn.
Meestal laat ik die zitten, want hommels zijn gewoon
lieve beestjes, je kunt ze bijna aaien en ze steken
haast nooit. Trouwens, zo'n hommelnest houdt
gewoon op te bestaan, ergens in augustus/september.
Hebt u er echt last van? Dan kom ik ze even
weghalen'.
Eigenlijk ga ik er altijd wel heen. Even uitleggen wat
dat nou zijn: hommels. Dan heb ik Thiemes 'Nieuwe
Insekten Gids' bij me en een stel bijenfolders.
Wanneer je de mensen laat zien wat het verschil
tussen al die insekten is, zijn ze meestal helemaal
gerust. En als die hommels werkelijk last veroorzaken,
dan ruim ik dat hommelnestje netjes op. Wat later in
het jaar (mei-augustus) zijn het vaker toch wel bijen.
Die hangen dan als 'een grote tros in de struiken', of
in een boom, of tegen een muur onder de goot, of
aan de onderkant van het tuinbankje of onder het
deksel van het compostvat, of ... wat kunnen die bijen
toch wonderlijke plekken opzoeken om 'te gaan
hangen'. Ook dan ga ik altijd even kijken. Vaak zijn er
allerlei mensen uit de buurt bij, want het is toch een
hele belevenis, zo'n zwerm. Ook dan leg ik uit wat
zwermen eigenlijk is, waarom bijen zoiets doen. ledereen vindt dat steeds hardstikke leuk en interessant.
Dan moet je zo'n zwerm nog 'even weghalen'.
Natuurlijk inclusief de koningin, want anders zijn ze zo
weer vertrokken! Het 'scheppen' op zich is voor
iedereen al een heel avontuur: de zwerm afschudden
in een kieps, of in een gewone korf of in een zesramertje. Als je er goed bij kunt komen, is dat niet
zo'n probleem, maar soms hangt de zwerm hoog in
een boom of hoog tegen een huis. Dan moet je
halsbrekende toeren uithalen om er bij te kunnen! En
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keer is het me zelfs gebeurd dat ik er beslist niet bij
kon. En in de hele buurt geen lange ladder te vinden!
Dus, de brandweer gebeld; zij hebben altijd wel
een lange ladder en zij vinden het ook best leuk om te
komen voor zoiets! Als je overdag de zwrrn schept, is
het verstandig om de korf met daarin de bijen pas 's
avonds weg te halen (want dan zijn al de bijen immen
'thuis'). En attijd krijgt de aanbrenger van de
bijenzwerm een potje honing.
Heel soms is het echt onmogelijk een zwerm weg te
halen: bijen onder de dakpannen van het huis, in een
spouwmuur e.d. Dan moet er helaas, helaas, toch maar
een man komen met de gifspuit (poeder, contactgif).
Dat is ook het geval als je ergens wespen tegenkomt.
Dat is meestal in de nazomer en ook wespen zitten
vaak op heel lastige plaatsen: onder de rommel achter
in de schuur of ergens op zolder. Wespen zijn nuttig,
maar toch lastig agressief. Ondanks dat die wespen
aan het eind van de zomer vanzelf verdwijnen
(éénjarig!), moeten ze maar -met de gifspuit- worden
verwijderd.
Ach, zo kom je nog eens ergens!
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Determinatietabel uit de 'gids van Bijen, Wesperren Mieren',
H. Bellmann. Tirion luita.).
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