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Het is niet gemakkelijk om een verklaring te

Regelmatig verschenen wespen uit nestope-

geven voor het massaal optreden in een betrek-
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de pers

ningen waarbij men kon zien, dat ze een bolletje

kelijk korte periode. Het is bekend, dat in augus-

tussen de kaken hadden. Ze vlogen er over vrij

tus de nesten worden uitgebouwd voor de ontwik-

grote afstand mee weg. Wespen zonder bolletje

keling van nieuwe koninginnen, maar dit vindt
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botanische tuinen en Herba rium

kropen weer het nest in. Het transport kon wor-

meestal niet zo opvallend plaats.
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"We reldberoemde Wageningse

den gezien zover als ons oog reikte, het

Door het koude voorjaar en de slechte zomer is

gebeurde namelijk niet alleen bij het grondnest

het voor veel insektensoorten geen goed seizoen

dat werd onderzocht, maar massaal bij grond-

geweest. Door deze weersomstandigheden had-

Milieudienst lost mysterie

als ondersteuning voor onderwijs en onderzoek,

nesten in heel Hoogvliet. Uit de hele wijk ontving

den de wespenvolken wellicht nog niet de volle

kleikorrels op

maar het kan ook gezien worden als een uniek

men in totaal 30 telefonische klachten over klei-

omvang bereikt en werden in de medio augustus

Het Herbarium is, dat zal duidelijk zijn, onmisbaar

museum.

bolletjes op auto's. Ook in andere wijken is het

optredende periode met zonnige dagen en hoge

Rotterdam - De milieudienst Rijnmond (DCMR)

fenomeen aangetroffen. Na de uitzending van

temperaturen de omstandigheden plotseling aan-

heeft het raadsel van de uit de lucht vallende

besmetting van de collectie met kevers die de

RTL zijn bij de Milieudienst Rijnmond waarnemin-

trekkelijk voor een versnelde uitbouw van het

kleikorrels opgelost*). Niet de Duitse industrie

planten opeten. Om dat zo veel mogelijk te voor-

gen gemeld uit Eenum (Gr), Leeuwarden, Assen,

nest.

maar wespen blijken verantwoordelijk voor het

komen gaat elke week een deel van de collectie

Emmen, Nijkerk, Duiven, Alkmaar, RotterdamCharlois, Rijswijk, Rozenburg (ZH), Delft, Schie-

A.E. Brink en A. Balkstra.

dam, Voorburg, Berkel en Rodenrijs en Breda.

Een grote zorg voor de staf van het Herbarium is

bijzondere fenomeen.

in grote diepvriezers. Twee tot drie dagen wordt

De Milieudienst werd dinsdagavond na een

het materiaal diepgevroren op een temperatuur

nieuwsuitzending van RTL4 platgebeld door

van min 25 graden C; de rest van de week wor-

Nederlanders die kleikorreltjes op hun auto's

den de planten opgewarmd tot 19 graden C.

hadden aangetroffen. De aanleiding voor de uit-

Zo moet de hele collectie in een jaar aan de

zending waren enkele tientallen klachten uit met

beurt komen. Planten die binnenkomen ter deter-

name de Rotterdamse wijk Hoogvliet over kleikor-

minatie gaan gedurende twee dagen in een

rels op auto's en wasgoed. Na de uitzending bel-

gewone huishouddiepvries. Hele kleine pakjes

den tientallen mensen uit Groningen, Emmen,

gaan in de magnetron.

Assen, Zeeland en Brabant dat ze ook kleikorrels
hadden aangetroffen. De korrels worden door
wespen uit wespenesten mee naar buiten genomen en daar gedumpt.

*)

De waarnemingen waren gedaan door een bewoner
uit de wijk (Red.).
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