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Prachtige nestbouwers vogelvrijverklaard
A.+ -

8,.

Peter Elshout

Geregeld komen er vragen binnen over andere
vliesvleugelige insecten dan de honingbij, bijvoorbeeld over wespen. Meestal laat men zich nogal
negatief uit over wespen. Soms niet onterecht. Zo
zijn deze gevleugelde tijgertjes in staat de wettelijke bewoner van een huis letterlijk de woning uit
te werken door hun wat te dominante aanwezigheid. Anderen echter kunnen gefascineerd kijken
naar de schitterende bouwwerken van deze dieren
en zich afvragen, waarvan ze hun nest maken en
waar de verschillende kleuren vandaan komen. Zo
ook dhr. Evert van den Enden.
308 Er zijn echter ook vragen van ongediertebestrijders,
die beroepshalve ook geïnteresseerd zijn in wespen,
maar dan meer t.a.v. wat wel en niet mag bij de
bestrijding: 'welke insecten mag ik bestrijden
zonder een overtreding te begaan'.
Gezien de geïnteresseerdheid, zowel in positieve als
in negatieve zin, zal ik voor het volgende seizoen
een artikel wijden aan sociale wespen, maar vooruitlopend hierop geef ik kort antwoord op de
bovengestelde vragen.
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We kennen momenteel in ons land negen verschillende
sociale wespen. Iedere soort heeft zo zijn eigen
gewoonten maar ook zijn eigen wijze van nestbouw.
Wat betreft het toepassen van de gebruikte bouwmaterialen is de groep in tweeën te delen, en wel in
gebruikers van vermolmd en rot hout, en in gebruikers
die verweerd hout toepassen voor hun nestbouw. De
kleur van de nesten van de éérste groep is hoofdzakelijk asgrijs en, afhankelijk van de soort wesp,
wisselend geaderd met grijswitte, groene, bruine en
rode kleuren. De kleur van de nesten van de tweedc
groep (die alleen de gewone wesp en de hoornaar
bevat), is hoofdzakelijk okergeel. De nesten van deze
tweede groep zijn veel brozer en minder flexibel,
omdat gebruik is gemaakt van niet-vergaand hout. De
kleurverschillenin de nesten worden veroorzaakt
doordat vele wespen onafhankelijk van elkaar een
eigen 'houtbron' gebruiken, ieder met zijn eigen kleur.
Extreme kleuren komen in nesten voor die gelegen
zijn in een opgerold tapijt, een hangende overall,
kussens en dergelijke. Deze kleuren zijn dan afkomstig
van de gekleurde textielweefsels van het onderkomen.
De structuur en vorm van het nestomhulsel is eigen
aan de soort.
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Wel of niet beschermd?
Wat betreft de vraag in hoeivww genoemde instxîkn
bescherminggenieten, k b Ik ook mijn voelsprietciwp
moeten uitsteken. h o r a l wat betreft cb vraag of @k
wespen een beschemring genieten. Ook ikzeff heb.
altijd verondersteld dat soofte&k 8C) htmmw e e
wettelijke kchermimg genssen. Dat is bij clii~e
Oosterburen zeker zo, daar krijgen wespen wenalpde
bijen de waardering die ze verdienen. W p e n zijn -.
immers enorme opruimers van ochaidurlijk hsectenals
vliegen, muggen, rupsen en dergelijke. !n cms land
echter genieten wespen, vaofzover ik heb wetm te
achterhalen, geen enkele bescherm*, ook de
k j d heb beweerd lm
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