GEWONE WESPEN
(Paravespula vulgaris, L.)
Een nadere kijk op één van de sociaal levende wespen.
Publikatie van Harry N. Whiteley (,,Pest Control Inspector, Bradford Metropolitan District
Council, England"), in het blad "Environmental Health" van september 1977, bewerkt met
toestemming van de redactie.
Het hierna beschreven nest behoort tot de algemeen voorkomende wespensoort; Paravespula
vu!garis L. Deze soort is vindingrijker dan de meeste andere sociaal levende wespen, daar zij in
de grond nestelen, maar ook op elke andere geschikte plaats, tot soms op 10 m hoogte. Het nest
had behalve een hoofdingang nog 3 andere nestingangen. Bij verdelging van het nest (in
septem ber) met een insektenspray, kwam bij de behandeling van de hoofdingang een eindeloze
stroom wespen naar buiten. Bij bespuiting van de andere ingangen kwam een stroom jonge
koninginnen te voorschijn.
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Details van het nest
In september 1974 gevonden in Baildon, Yorkshire.
Grootste breedte 34 cm; grootste diepte 28½ cm; 4 nestingangen; dikte van het dak 6 cm;
nestwanden 2- 3 cm.
Details van de raten
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aantal hangers
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1134
733
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3383

aantal
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300
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2246
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147
Onder de koninginnen moet er een massale sterfte plaatsvinden, daar 99,9% er niet in slaagt om
met succes het volgend seizoen een kolonie te vestigen. De massale produktie van koninginnen in
dit nest zou voor het volgend seizoen de kansen hebben vergroot op één of twee extra nesten in
dat gebied.
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*) Deze afmetingen zijn genomen van de grootste lengte en breedte der raten, vaak zijn de raten
onregelmatig van vorm, oppervlakten moeten apart uitgewerkt worden.

De bouw van het nest werd ongeveer in mei door de koningin aangevangen in de zitting van een
armstoel in een verlaten kas. Daar het nest gauw te klein was, werd het canvas onder de stoel
doorgebeten en verwijderd, waarna het kon worden uitgebouwd.
Om het nest te vergroten, wordt het omringende nestomhulsel voortdurend van binnenuit
naar beneden getrokken: de bouwstof, zg. ,, houtpap", wordt gebruikt om de buitenwand te
verdikken en ook voor de vervaardiging van raten. Het omhulsel (de omringende nestwand)
beschermt de insekten en larven tegen mogelijke natuurlijke vijanden en isoleert het nest
tegen klimatologische invloeden.
In september had het nest waarschijnlijk haar uiteindelijke afmetingen bereikt, met 8 raten die
een totaal van 11.872 cellen bevatten. Eén opvallend facet van dit nest was de grote produktie
van in totaal 3.383 "koninginnecellen" op de onderste 4 raten. ,, Koninginne-cellen" worden
gemakkelijk herkend door hun grotere afmetingen; ze zijn bijna een derde groter dan de
,, werkster-cellen".
14

Bouw van het nest

'
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Het nest is geheel gefabriceerd van "wespepapier", alhoewel het gebruik van andere materialen
niet vreemd is.
De gewone wespen (Paravespu/a vulgaris L.) geven de voorkeur aan zacht of rot hout. dat zij
afraspen met hun krachtige kaken; het hout wordt dan vóór het aanbrengen op het nest met
water of speeksel tot een kneedbare massa gekauwd.
Het omhulsel van het nest is vervaardigd van een reeks samengevoegde schelpvormige deeltjes
en is vele lagen dik; in dit nest was het dak van het omhulsel 6 cm dik. De strookjes worden
afzonderlijk aangebracht, de verschillende kleuren ervan kunnen duidelijk worden onderscheiden, elke kleine strook vertegenwoordigt één vrachtje houtpulp, verzameld en opgebracht
door de wespen. De inwendige nestconstructie is gemaakt van hetzelfde materiaal. De raten zijn
onder elkaar opgehangen aan hangers, waarbij elke raat de andere eronder steunt. Als nesten
groot zijn en vol broed zitten wordt er veel druk uitgeoefend op de steunen van het nest. In dit
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nest waren ze buitengewoon groot, 2 tot 3 mm dik en meer dan 40 mm lang. Deze hangers of
pilaren die de ruimten scheppen tussen de raten zijn gemaakt van veel compacter "wespepapier"
en bevatten waarschijnlijk andere materialen, om ze te versterken. Elke pilaar neemt naar het
midden in dikte af, op die manier minder ruimte innemend tussen de raten, doch een maximale
verankering gevend aan de twee uiteinden. De ruimten tussen de raten vergemakkelijken het
voeden van de larven, de verplaatsing door het nest en ze fungeren ook als rustruimte,als het nest
vol wespen zit gedurende de uren van duisternis. De inwendige raten zijn meestal niet zo groot
dat ze de zijkant van het nest raken, alhoewel enkele raten hier en daar een "verbindingsstukje"
hebben dat is vastgemaakt aan het omhulsel. De meeste raten zijn vrij opgehangen, slechts een
weinig ruimte overlatend voor verplaatsing tussen wand en raat. De cellen zelf zijn zeshoekig
van vorm en hangen in verticale positie; de larven hangen met de kop naar beneden. De bouw
van dit nest bracht verscheidene honderdduizenden reizen van de wespen met zich mee, waarbij
deze gehele bouwactiviteit in ongeveer vier maanden werd voltooid.

Raat met .,pilaren".

Nest; omhulsel verwijderd.

Nest ingang.
De bewoners van het nest

Daar dit nest overdag verdelgd werd, zullen vele wespen afwezig zijn geweest op zoek naar
voedsel; vele andere wespen vluchtten tijdens de verdelgingsactie, dus kon het totaal aantal
volwassen insekten dat het nest bevatte alleen worden geschat.
Tellingen van andere kolonies zouden uitwijzen dat de kolonie iets meer dan tweeduizend
bewoners had. Het grotere aantal koninginnecellen verklaarde de massale uittocht van
koninginnen tijdens de verdelging van het nest.
16

17

EEN MERKWAARDIG WESPENNEST
Met toestemming van de auteur, dr. A.M. Voûte, volgt hieronder een gedeelte uit een artikel van
zijn hand, gepubliceerd in "de Levende Natuur" van november /976.
Bij een huis met aangebouwde plantenkas had een kolonie Duitse wespen (Paravespu/a
germanica F.) bezit genomen van genoemde kas, waar zij zich onder de vloer hadden gevestigd.

V.l.n.r. jonge koningin, werkster, dar, kop van een koningin - vooraanzicht.
Drie kastes waren in het nest aanwezig, werksters, darren en een groot aantal pas uitgekomen
koninginnen.
De grondlegster of oude koningin werd niet gevonden en moet het nest hebj)en verlaten tijdens
de verdelging. In het nest werden alle ontwikkelingsstadia gevonden, eieren, larven, poppen,
maar de grootste aandacht van de wespen was in deze periode van het jaar gericht op de
produktie van koninginnen, teneinde de overleving van de soort voor het volgend jaar te
verzekeren.
Als dit nest ongemoeid was gelaten, dan zou het nog gedurende enige tijd actief zijn gebleven. Bij
het inzetten van kouder weer zou deze activiteit snel achteruitgaan, de oude koningin zou
sterven en alleen de jonge bevruchte koninginnen zouden het nest verlaten om in winterslaap te
gaan.
Ongelukkigerwijs gaat veel van de activiteit van de wespen als natuurlijke vijand en verdelger
van andere hinderlijke insekten ongemerkt voorbij, terwijl de hele buurt het weet als er iemand
door een wesp gestoken is. Daarom dienen nesten, die geen direct gevaar opleveren voor mens en
huisdier, ongemoeid te worden gelaten.

Door een kier tussen twee zware vloertegels hadden de dieren zich toegang verschaft tot het
daaronder liggende gedeelte. Vanuit de huiskamer had men een schitterend gezicht op de wespen
die door de, 's zomers permanent openstaande deur van de kas af en aan vlogen. De kas kon niet
worden betreden zonder risico door de wespen te worden gestoken. De kolonie werd met rust
gelaten en ontwikkelde zich voorspoedig in de warme zomer van 1975. ln de herfst kwam, zoals
te verwachten is, het verval. De werksters stierven en grote aantallen darren en koninginnen
vlogen uit voor de "bruidsdans". Aan het begin van de winter 1975/ 1976 was geen activiteit
meer waar te nemen.
Bij nader onderzoek bleek zich onder de betontegels een keldertje van 90 x 50 x 40 cm te
bevinden, waarin een waterleidingbuis en twee verwarmingsbuizen liepen.
Merkwaardigerwijs waren de verwarmingsbuizen door de wespen " geïsoleerd". Bij voorzichtig
wegprepareren bleek dat de wespen rond de buizen drie à vier concentrische " isolerende"
mantels hadden aangelegd van hetzelfde materiaal als waarmee het nest werd gebouwd,
bestaande uit gekauwd plantaardig materiaal als hout, riet, e.d. Daar geen raatstructuren
werden gevonden wordt vermoed, dat het niet als nestruimte werd gebruikt, doch inderdaad als
isolatiemateriaal, te meer omdat de koude waterleidingbuis ongemoeid was gelaten. Het eigenlijke nest hing aan de verwarmingsbuizen en was min of meer bolvormig.
Als bijkomstige bijzonderheid zij vermeld, dat een waarschijnlijk hinderlijk spinneweb in één
der hoeken van de kelder, door de wespen werd bekleed met een aparte grillig gevormde plaat
vezel materiaal.

Referenties:
Wasps, J. Philip Spradbery.
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(Noot van de redactie: Het gebruik van een spuitbus kan, gezien de uittocht van de wespen, o.m.
voor de bestrijder gevaar opleveren. Onzerzijds wordt indien de bestrijding van wespen noodzakelijk is toepassing van een poedervormig insekticide geadviseerd).
A. Balkstra
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