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Aantekeningen bij enige Nederlandse Wegwespen 

(Hymenoptera, Pompilidae) 

door 

P. BENNO 

Hoewel ik mij de afgelopen jaren weinig ex professo met deze wespengroep 

heb beziggehouden, kunnen toch de volgende waarnemingen wellicht iets bijdragen 

tot meer kennis van deze familie. Deels mogen zij als een aanvulling gezien wor¬ 

den op de uitstekende monografie van Wilcke (1943), die een samenvatting gaf 

van wat er tot dan toe omtrent de verspreiding der soorten in ons land bekend was. 

I. De Nederlandse soorten van het genus Agenioideus Ashmead 

1. Ag. apicalis v. d. Linden. Deze soort, waarvan Wilcke (1943, blz. 43) zegt: 

„In Nederland zeer zeldzaam, op oude muren; juli.” en waarvan hij slechts twee 

vindplaatsen kende, nl. Valkenburg en Vught, werd onlangs door Br. Virgilius 

Lefeber van meer plaatsen in Zuid-Limburg vermeld (vgl. Ent. Ber. 26 : 210). 

Sinds mijn verblijf in Nijmegen heb ik de soort hier elk jaar waargenomen, nl. 

12.VIII.1965 ( $ ); 16.VIII.1966 (?) en 20.VIII.1966 ( $ +2 SS); 17.VI. 

1967 ( $ ), 20.VI.1967 ( $ ), 23.VIII.1967 ( $ ) en 10.IX.1967 ( $ ). Blijkbaar 

mag men dus de vliegtijd stellen op midden juni tot begin september. Alle vang¬ 

sten werden gedaan aan de zonnige zuidkant van het huis op de muur, evenals de 

omgeving overwegend nieuwbouw van het afgelopen decennium. Er valt echter 

langs deze huizen een overvloedige spinnenfauna waar te nemen, ook van Salti- 

cidae (Springspinnen), waarmee Agenioideus bij voorkeur proviandeert. 

Wat ons, gezien het totale aantal gevangen individuen (7 9$ + 2 SS), 

bijzonder trof, was de sterk uiteenlopende grootte der 9 9 : de maat, door Wilcke 

aangegeven (7—10 mm), wordt soms royaal overtroffen. Gemiddeld zijn de 9 9 

groter dan bv. die van Auplopus carhonarius Scopoli, die zoals overal ook hier de 

gewone Pompilide is tegen zonnige huismuren. De maat, door Wahis (1957) 

opgegeven in zijn overzicht der soorten van België, lijkt mij dan ook juister, nl. 

7—13 mm. 

Alle auteurs beschrijven deze soort als geheel zwart: alleen de $ $ met meer 

of minder roodgekleurde achterdijen, soms ook de achterschenen. Overigens 

echter zonder enige vlekkentekening. Een der beide bovengenoemde $ $ , tege¬ 

lijkertijd met een 9 gevangen onder een raamkozijn, vertoont echter een duidelijk 

wit vlekje op het 7e tergiet; de achterdijen in de eindhelft donkerrood. Bij het 

andere exemplaar zijn ook de achterdijen geheel zwart. 

2. Ag. cinctellus Spinola. Deze soort blijkt veel minder zeldzaam dan men uit 

de sporadische opgaven zou vermoeden. Wilcke (1943) vermeldt slechts een 

7-tal vindplaatsen, nagenoeg alle van Midden-Nederland. Behalve in oude muren 

of mergelwanden (vgl. P. MARécHAL in Nat. Mbl. 37 : 12 en Br. Virgilius in 

Ent. Ber. 26 : 210, St.-Pietersberg) nestelt zij ook in steile, loodrechte zandwanden. 

In de Drunense duinen trof ik van 1950—-1953 elke zomer de soort vrij talrijk 
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aan op dergelijke wanden, vooral als deze voldoende zonnig waren gelegen. In 

Grave heb ik ze regelmatig waargenomen op een oud kerkje, van 1954—1958. In 

Babberich (Gld.) vond ik ze in 1961 nestelend in een oude tuinmuur. Als vroeg¬ 

ste vangdatum noteerde ik 15 juni; als laatste 16 augustus. Hoewel de kleur der 

poten meestal lichtrood is, kan ik de opmerking van Haupt (1927) toch volledig 

beamen, ook voor onze Nederlandse individuen (vgl. Wilcke, blz. 44) : sommige 

$ $ vooral zijn bijna volledig zwart, terwijl de vlekkentekening gereduceerd is 

tot een paar witte stippen aan de top der achterschenen. Door de vrij grote varia¬ 

biliteit in kleur en tekening, die overigens ook bij andere, niet-inlandse soorten 

opvallend is, zou eine tellus gemakkelijk te verwarren zijn met de donkere vormen 

van nubecula Costa of usurarius Tournier. Beide laatste zijn echter tot nu toe 

slechts éénmaal in België en niet noordelijker dan Luik aangetroffen (vgl. Wahis, 
1957, blz. 307, 310). Geen van mijn exemplaren kan m.i. tot een dezer beide 

soorten worden gerekend. 

3. Ag. serieeus Vander Linden. Hoewel deze soort oorspronkelijk van België 

werd beschreven en Wahis (1957) van België haast evenveel verspreide vind¬ 

plaatsen vermeldt als bij de vorige, is zij tot nu toe mij nog alleen bekend van 

Roermond (vgl. Sanders, 1949). Zij mag dus, minstens van de zuidelijke pro¬ 

vincies, meer verwacht worden, 

ol .! 

II. Een merkwaardig nest van Anoplius caviventris Aurivill.(?) 

In februari 1954 vond ik te Grave op drassig broekland langs een der weinige 

daar nog overgebleven Maaswielen een nest, dat klaarblijkelijk van een Pompilide 

afkomstig was. Het bevond zich in een verdorde overjarige stengel van Cirsium- 

palustre Scop., die ongeveer y2 m boven de voet was afgemaaid. Hij was tot onge¬ 

veer de bladknoop uitgehold en bevatte 4 afgewerkte cellen: boven en onder met 

een plm. 13 mm lange cocon, de beide middelste met een vrij grote verdroogde 

spin ( $ $ — ?Dolomedes). Het geheel vertoonde een opvallend regelmatige en 

verzorgde aanleg: op een 15—20 mm lange onderlaag van plantaardig materiaal 

was telkens een vrij dik tussenschot van stevige klei aangebracht, terwijl de boven¬ 

ste sluitprop van klei bijna 1 cm dik was, op ongeveer 2 cm van de stengelope- 

ning (fig. 1). Het plantaardig materiaal bestond deels uit lange bastvezels, maar 

vanaf de onderste cel hoofdzakelijk uit ruig-hakerige zaden, grotendeels van de 

daar talrijk groeiende Umbelliferen, als Angelica, Daueus, e.a. of van Valeriana. 

Deze vormden een vrij compacte ineengedrongen prop, maar niettemin luchtig 

genoeg om het de uitkomende imagines gemakkelijk mogelijk te maken er door¬ 

heen te breken naar de uitgang. Beide cocons waren ondoorzichtig grijsbruin en 

op de celbodem bevestigd. Er bevonden zich in die cellen nagenoeg geen voedsel- 

resten meer. 

Tot mijn spijt zijn echter ook de beide cocons niet volledig tot ontwikkeling 

geraakt. Toen ik in het najaar de cocons opende, bleek de bovenste een verschrom¬ 

pelde larve te bevatten en de onderste was in het nymfe-stadium blijven steken, 

echter wel geheel gepigmenteerd. De nymfe was eenkleurig diepzwart. Gezien 

nestwijze en omgeving moest het ongetwijfeld een Anoplius zijn, omdat voor 
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zover het de Nederlandse Pompiliden-fauna 

betreft alleen de zwarte soorten van Anoplius 

s.str. in plantestengels nestelen. Welke van 

de drie inlandse soorten het betrof, was 

echter niet met volledige zekerheid vast te 

stellen! Het lijkt mij echter hoogstwaar¬ 

schijnlijk An. caviventris Aurivill. Hoewel 

deze in onze streken nog maar zelden is 

opgegeven, pleiten hiervoor de volgende 

aanwijzingen. Ten eerste: alleen van deze 

soort is mij uitdrukkelijk bekend, dat zij 

cel-scheidingen metselt van klei of leem. 

Van Zwitserland werd de nestwijze o.a. uit¬ 

voerig beschreven door Julliard (1948), 

die ze talrijk kweekte uit rietstengels. Van 

I beide andere Nederlandse soorten, An. ni- 

^ gerrimus Scop. en concinnus Dahlb., heb ik 

weinig nadere details betreffende de nest- 

bouw kunnen vinden, hoewel deze veel ge¬ 

woner zijn in ons land. Ten tweede: het 

speciale en voor Pompiliden ongewone bio- 

toop, nl. drassige natte terreinen met riet en 

verdere oevervegetatie, wel voor caviventris, 

maar niet voor andere soorten vermeld, mag 

zeker typerend heten voor deze soort. Jul¬ 

liard vond al zijn materiaal (±60 nesten!) 

op een soortgelijk terrein langs het meer van 

Genève. Merkwaardig is, dat Perkins in 

1917 van Engeland een ,,Pompilus car dut' 

als nova species beschreven heeft, eveneens 

uit distels gekweekt en door Chambers 

(1948) na vergelijking der typen als iden¬ 

tiek met caviventris vastgesteld. De laatste 

auteur kweekte zelf de soort ook uit een 

stengel van Cirsium palustre ! Ook Haupt 

en Wolf (1967) geven laagland met Phrag- 

mites-begroeïmg op als hèt biotoop van deze 

soort. Zij treedt weliswaar buiten het alpiene 

gebied slechts sporadisch op, maar is ove¬ 

rigens over heel Europa verbreid, van Zuid- 

Engeland tot Noord-Duitsland, Midden- 

Zweden en Finland toe! Alleen van België 

werd zij nog niet bekend. In 1896 werd zij reeds door Oudemans uit riet ge¬ 

kweekt en Pater Adriaanse schreef me in 1942, dat hij ze uit een braamstengel 

had gekweekt. Op deze beide vondsten, resp. van Oisterwijk en Udenhout, slaat 

klaarblijkelijk de vermelding van Wilcke (1943). Onlangs vermeldde Vegter 

Fig. 1. Doorsnede van het nest van 

Anoplius; a. tussenschotten van harde 

klei, b. proppen van plantaardige vezels 

en zaden, c. cocons, d. verdroogde 

wijfjes-spinnen. 
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de soort van Overijsel, blijkbaar óók langs de waterkant (vgL Ent. Ber. 28 : 4). 

Ik merk hierbij nog even op, dat deze soort door Wilcke (1943) en de meeste 

oudere auteurs werd aangeduid als „haereticus Tournier”, wat door de typen¬ 

vergelijking van de Beaumont (1946) onjuist is gebleken. Ter verduidelijking 

daarom de volgende synonymîa: An. caviventris Auriviliius 1907 (= haereticus 

Haupt 1927, Wilcke 1943, et al. Auct, nee Tournier 1889; = carbonarius Haupt 

1937; = cardui Perkins 1917). 

III. Hoe haalt een Pompilide haar prooi uit een web? 

<r— 

Menigmaal is onder belangstellenden 

(naar ik meen onlangs ook op een ledenver¬ 

gadering?) dit probleem aan de orde gesteld. 

Er is naast andere mogelijke hypothesen al 

eens verondersteld, dat Pompiliden op een 

of andere wijze „immuun” zouden zijn voor 

de vangdraden van een web, maar dit lijkt 

ons weinig aannemelijk. Aan zandhellmgen 

met een overvloedige Pompiliden-bevolking 

zag ik, naast diverse andere aculeata ook 

meermalen Pompiliden als prooi ingespon¬ 

nen in een web! Weliswaar zijn er maar 

betrekkelijk weinig soorten, die hun nest 

vooral fourageren met eigenlijke webspin¬ 

nen, als Araneidae e.a., welke zich bij voor¬ 

keur midden in het web ophouden, maar op 

de geëigende terreinen zijn deze toch ner¬ 

gens zeldzaam (Calicurgus, Auplopus, Epi- 

syron). Zodat het ons wel opviel in de ons 

bekende publikaties nergens een antwoord 

op deze vraag aan de hand van feitelijke 

waarnemingen te zijn tegengekomen. De 

volgende aantekening uit mijn dagboek van 

enkele jaren geleden mag misschien dit 

hiaat helpen aanvullen. Het bleef overigens 

de enige maal, dat ik er zelf iets over 

waarnam. 

Op 7.VIII. 1959 zag ik aan een zonnige 

bosrand van het landgoed De Nerée te 

Babberich (Gld.) een Pompilide heen en 

weer vliegen voor een groot web van een 

kruisspin, vermoedelijk de overal gewone Araneus diadematus CL Het web hing 

aan een eikestmik, ongeveer een y2 m boven de grond. De wesp vloog herhaalde- 

lijk tot op enkele centimeters recht voor het spinnewijfje, in het webcentrum, bleef 

een tot twee seconden stilhangen en stootte dan bliksemsnel op de spin, zonder het 

web aan te raken (fig. 2). Nadat dit drie- of viermaal was herhaald, liet de ver- 

Fig. 2. Een Calkurgus-wijfje stoot op 

een kruisspin in het web. 
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ontraste spin zich snel naar beneden vallen aan een spindraad, zoals men dat 

gewoonlijk kan waarnemen bij kruisspinnen in het web, wanneer ze gestoord wor¬ 

den. Ze verdween toen in de lage bodemvegetatie en de wesp onmiddellijk er 

achteraan om ze te bemachtigen. Omdat ik zeker wilde zijn, welke Pompiliden- 

soort het betrof, heb ik toen de wesp in het vangnet opgejaagd en werd daardoor 

uiteraard het verdere proces van bemachtiging, paralyse, enz. afgebroken. Maar dit 

was momenteel voor mij niet het meest belangwekkende. Het bleek na onderzoek 

de hier overal gewone Calkurgus byalmatus F. te zijn. De spin kon ik daarna 

tussen de begroeiing niet meer teragvinden. 

De oplossing van het probleem toont zich hier wel verrassend eenvoudig! Al 

moet men er rekening mee houden, dat deze vangtedmiek wel een speciale situatie 

en daarop aansluitend instinktief gedragspatroon veronderstelt. Het lijkt ons best 

mogelijk, dat bij andere soorten dan Calkurgus} die zich bij voorkeur ophoudt op 

laag struikgewas en met Araneidae fourageert, variaties op dit thema zijn waar te 

nemen. 

Summary 

(I). Some faunistical and taxonomie notes on the Netherlands species of 

Agenioideus Ashen. (il). Comments on a nest discovered in a thistle and likely 

of Anoplius caviventris Auriv. (III). An observation on a Calkurgus and his 

method of driving out spiders from the web. The wasp repeatedly threatens the 

spider, this drops hanging on a thread and runs away on the ground, where the 

wasp can catch it. 
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