Onderzoek

Waarom we van bijen houden en
wespen haten
Why we love bees and hate wasps (Sumner et al., 2018), een titel die
direct aanspreekt omdat veel mensen dit daadwerkelijk zo voelen.
Bijen worden steeds geliefder bij de mens, terwijl de meesten wespen
niet kunnen uitstaan en hun nesten vaak direct worden verdelgd.
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Superhelden
In de natuur spelen bijen, maar zeker ook wespen, een
belangrijke rol. Bijen zijn als bestuivers van veel wilde
planten en gewassen onmisbaar voor ons als mens. Wat
veel mensen niet weten of lijken te vergeten, is dat wespen net zo belangrijk voor ons zijn. Ze jagen op andere
insecten om hun broed te voeden. Ze vangen bijvoorbeeld veel muggen weg en behoeden ons dus eigenlijk
voor het gevaarlijkste dier ter wereld (de mug). Ook vangen ze vliegen en andere plaaginsecten weg. Hoe kan het
dat wij deze superhelden zo haten?

Onbekend maakt onbemind
Deze studie heeft 750 mensen geïnterviewd over hun perceptie van insecten, waaronder bijen en wespen. Hieruit
bleek (niet geheel onverwacht) dat mensen erg negatief

over wespen denken, terwijl er positief
wordt gesproken over bijen en hun functie. Het lijkt erop dat onwetendheid, een
gebrek aan interesse en gebrek aan inzet
door wetenschappers de oorzaken zijn.
Het publiek weet inmiddels dat bijen erg
belangrijk zijn, dat het slecht met ze gaat
en dat we ze moeten helpen. Er worden
gratis bijenmengsels aangeboden en er
worden volop insectenhuisjes opgehangen. Aan wespen wordt weinig aandacht
besteed. De meeste mensen zijn bang om
gestoken te worden en moeten niets van
wespen weten. Als we op een terrasje zitten en de wespen op zoetigheden afkomen is de eerste reactie van veel mensen
om de dieren weg te slaan. Dit triggert een
agressieve respons. Eigenlijk heel logisch.
Hoe zouden wij reageren als we nietsvermoedend in het gezicht worden geslagen?

Sumner staat een quote van Aristoteles uit het jaar 300
voor Christus: “Hornets and wasps […] are devoid of the
extraordinary features which characterize bees; this we
should expect, for they have nothing divine about them
as the bees have”. Toen al werd er slecht over wespen
gedacht. Maar zelfs nu we weten welke belangrijke rol ze
spelen in de natuur wordt er nog steeds negatief naar ze
gekeken. We zullen moeten werken aan het imago van
de wesp en het publiek moeten laten zien hoe nuttig ze
zijn en wat er gebeurt als we deze prachtige dieren niet
meer om ons heen hebben. Zodat mensen leren wespen
te waarderen!

BRODIGO-PASTA
Voor de bestrijding van de huismuis, bruine rat en zwarte rat.
Werkzame stof: Brodifacoum

De volgende keer dat u weer een wespennest aantreft,
denk nog eens aan alle voordelen die de wespen kunnen bieden. Hangt het nest op een rustige plek? Lekker laten zitten en de wespen hun nuttige werk laten
doen!

Bron: Sumner, S., Law, G. &
Cini, A. (2018). Why we love
bees and hate wasps. Ecological Entomology 43(6), 836845.
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Negatief imago
Wespen zijn erg slecht begrepen en dit is
al duizenden jaren zo. In het artikel van
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Wespen vangen veel muggen en vliegen voor ons
weg. Hier Bembix oculate
met zijn prooi.
Foto: Alvesgaspar (CC BY-SA 3.0)
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