HOE INSECTEN EN BIJEN HELPEN?
Hoewel sommige insecten ons en/of onze dieren soms overlast kunnen bezorgen, zoals
beschreven in het vorig artikel, blijft het een feit dat alle insecten nuttig zijn voor het
ecosysteem dat ons allen aangaat!
In Noord-Europa gaat het heel slecht met de insectenpopulaties. Uit onderzoek blijkt dat er
half zo veel motten en kevers zijn als twintig jaar geleden. De oorzaken voor de vermindering
van insectenpopulaties zijn veelvoudig, maar ze hebben één iets gemeen: ze zijn het gevolg
van menselijke activiteiten!! Het verdwijnen van insecten zou rampzalig zijn!
Sommige insectensoorten zijn met uitsterven bedreigd!
Het aantal hommels neemt af. Van de 31 soorten die in het begin van de 20 ste eeuw in België
leefden, zijn er nog maar acht waar te nemen! De andere soorten zijn zeldzaam geworden en
zeven ervan zijn zelfs verdwenen.
Bijen worden ook getroffen. Zeven verschillende soorten bijen werden toegevoegd aan de
lijst van bedreigde soorten.
De bestuiving van deze insecten is uiterst belangrijk, vooral die van de bijen. Inderdaad,
dankzij hen kunnen we voedsel consumeren dat rijk is aan vitaminen en van de bloemen
genieten. Als de bijen verdwijnen dan verdwijnen aardbeien, avocado’s, koffie, … alles
verdwijnt. Het is dus noodzakelijk om de bijen te helpen.
Hieronder kan u lezen hoe u kan helpen:
•

•
•

•

Gebruik geen pesticiden meer in uw tuin. Ten eerste vergiftigen ze het milieu en ten
tweede vallen ze het zenuwstelsel van insecten aan, desoriënteren ze de bijen en
verzwakken ze bestuivende insecten.
Plant in uw tuin, of in uw bloembakken indien u in de stad woont, bijenvriendelijke
planten met een hoge stuifmeelwaarde. Op deze manier biedt u bijen gevarieerd en
kwaliteitsvol voedsel aan. Als dank zullen ze uw moestuin en fruitbomen bestuiven.
Verwelkom wilde bestuivers door het plaatsen van
insectenhotels. Deze hotels, gemaakt uit lokaal hout en
gebouwd in beschermde werkplaatsen, zullen onderdak
bieden waardoor u ze gemakkelijk zal kunnen observeren.
o Op de website van Natuurpunt vindt u de nodige
informatie
om
zo’n
hotel
te
bouwen:
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-jewilde-bijen-je-tuin
Steun lokale imkers door hun honing te kopen, in plaats van
in supermarkten. Dit zal het milieu en uw gezondheid ten
goede komen.

Het is onze plicht om zorg te dragen voor ons milieu. We hebben de bijen nodig en zij
hebben ons nodig!
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