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Hoeveel weten we eigenlijk? :
. . .. en hoeveel weten we niet! ••
•
Hoe ver reikt onze kennis en in hoeverre klopt deze kennis met de prak- •
tijk? Je gaat er van uit dat alles van de plaagdieren waar we dagelijks mee •
•

uitzonderi n gen denkbaar zijn ...
Tientalle n wespen vlogen rond in de
slaapka mer, toen ik daar op die oktoberdag arriveerde. Tijden s h et onderzoek naar de open ing waardoor de
wespen naar binnen kwamen, ontdekte ik twee wespen clie aan het paren
waren.
De jonge koningin, een hele
te maken hebben, ons wel bekend is. Kennis die we gretig als een spons •
grote, en een slag kleinere dar. Er vloopzuigen als we weer eens een SVO-cursus volgen. Maar hoe kunnen we
gen n og meerdere koninginnen tegen
het raam en daar was ik eigen lijk best
controleren dat alles wat we leren klopt en volledig is? •
verbaasd over, want het was tenslotte
al oktober. Het waren cle nadagen voor de wespen want binnen
enkele weken zou hun heerschappij over zijn.
JE KUNT NIET ALLES WETEN

•
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'Je logisch verstand zegt: de cursus wordt
gegeven door vakmensen die weten waar ze
over praten. Mensen met een flinke bagage
theoretisch e kennis en een ruime praktijkervaring. Totdat je hoort dat ons
ovenvisje eigenlijk helemaal geen
ovenvisje is, maar een papiervisje. En
dat je hoort dat koni nginnewespen
en darren medio augustus worden
geboren en uitvliegen om hoog in de
lucht te paren, terwijl jij ze zelf op 8
oktober ziet rond vliegen. Dan weet je
weer dat kenn is belangrijk is, maar dat
inzicht dat ook is. En dat op elke regel
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TWEEDE LICHTING WESPEN
Een paar dagen na het voorval heb
ik toch voor de zekerheid Ton
Brink gebeld van h et KAD. Hoe
kon het dat er zo laat in het seizoen nog jonge koninginnen
en darren werden geboren?
Ton kwam met het aa nnemelij ke verhaal, dat vanwege de
mooie nazomer de wespen
langer productief gebleven
waren en ook de koninginnen
langer waren doorgegaan met
e ieren leggen. Dit zou de verklaring
kunnen zijn dat er als het ware een
tweede generatie jonge koninginnen en
darren waren geboren. Dit zou tevens de verklaring
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OOK ZOIETS 'VREEMDS' MEEGEMAAKT?
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Misschien heeft één van de collega's ook zoiets opvallends meegemaakt. Iets wat afwi jkt van wat je geleerd
hebt. Laat dit clan aan het KAD weten. Zo kunnen we
onze kennis en ervaring
met elkaar uitwisselen.
Mogelijk kunnen clan gedachten en vermoedens omgezet worden in wetenschappel ijk bewezen fei ten. Waar
we allen ons voordeel mee kunnen doen.'
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