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STUDENT ONTDEKT BIJZONDERE WESP
Het beestje op de foto is een schildwesp. Het was
nog nooit in Nederland gespot. Biologiestudent Eva
Drukker had de primeur.
Drukker trof de Idiasta dichrocera afgelopen augustus
aan op het 25 meter hoge dak van het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam. Daar was ze voor haar stage bij
van Bureau Stadsnatuur Rotterdam. ‘Ik onderzocht welke insecten je nog aantreft op groene daken op 100 meter hoogte.’ Omdat Nederland geen groene daken op die
hoogte heeft, pakte Drukker het anders aan. ‘Ik heb wel
een gebouw van 70 meter hoogte gevonden. Vervolgens
heb ik gebouwen van verschillende hoogtes gezocht om
een gradiënt te maken en dan te extrapoleren naar 100
meter.’ Ze bracht uiteindelijk de flora en fauna op 21
groene daken in kaart
‘Op een gegeven moment was ik naar mijn insectjes
aan het kijken en zag ik dus deze schildwesp’, vertelt ze.
‘Maar ik had geen idee wat het was.’ Het insect werd een
paar maanden geleden herkend door bioloog Kees van
Achterberg van Naturalis. Radioprogramma Vroege Vogels kreeg zondag 14 april de primeur.

De schildwesp leeft voor zover
bekend in landen als Zweden, Duitsland, Tsjechië, Rusland en China.
Het Nederlandse exemplaar is een
vrouwtje. Ze is opgenomen in de
collectie Dode dieren met een verhaal
van het Natuurhistorisch Museum
van Rotterdam.
Drukker vond overigens inderdaad een relatie tussen de hoogte
van gebouwen en de biodiversiteit
aan insecten. ‘Op daken met sedum neemt het aantal
insecten af met de hoogte. Op daktuinen met bomen

‘Ik onderzocht welke insecten
je aantreft op groene daken’
en veel vegetatie vond ik niet zo’n verband. Duidelijk is
in elk geval dat insecten tot op grote hoogtes prima daken kunnen koloniseren. Een mooie vondst, gezien de
huidige achteruitgang van insectenpopulaties.’ RK

EMERITUS SCHRIJFT BOEK
OVER NUT SCHELPDIEREN
Schelpdieren hebben meer in
hun mars dan hun eetbaarheid.
Emeritus hoogleraar Aad Smaal
stelde een boek samen om die
functies onder de aandacht te
brengen.
Smaal liep ‘al lang met het idee
rond om eens op een rijtje te zetten waar we schelpdieren allemaal voor gebruiken’. Nu is er
Goods and Services of Marine Bivalves, een kloek overzichtsboek
over al het goeds dat schelpdieren brengen. Smaal: ‘Schelpdieren zijn niet alleen interessant als
voedsel, maar hebben ook functies in de kustverdediging en de
waterzuivering. Ook zijn ze cultureel interessant. Denk aan parels
en verzamelingen.’
De positieve aandacht is volgens Smaal hard nodig. ‘Er is bijvoorbeeld polemiek over de
kweek van schelpdieren in de
Waddenzee. Sommigen vinden

dat de mens er vandaan moet blijven. Ik vind dat onzin. Er is altijd
menselijke invloed. En duurzaam
gebruik van de zee kan verrijkend
zijn.’
De 23 wetenschappelijke, peer
reviewed artikelen in het boek zijn
onder meer geschreven door onderzoekers van Wageningen Marine Research. Het boek wordt
donderdag 18 april gepresenteerd op de Hogeschool Zeeland
in Middelburg, ter gelegenheid
van Smaals inauguratie als lector
Aquacultuur. Het wordt uitgegeven door Springer en kost 54,99
euro, maar het is ook gratis te
downloaden. RK
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We Day 2019: doe dit jaar weer mee met dé middag vol sportactiviteiten voor alle medewerkers! Kom Kickboksen, doe een Trail dóór
WUR gebouwen op de Campus of ontspan bij de Workshop muziek,
voor en door het WUR Orkest! Kijk voor meer info op de We Dayintranetpagina en schrijf je in.
Locatie We Day: Wageningen Campus, Sports Centre de Bongerd
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