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Eenige bijzonderheden omtrent een Wespennest. 
(Vespa Media DE GEEB.) 

a. 't U i t h a l e n van he t nes t , 

voldoenden wasdom had bereikt, besloot ik met 
het uithalen er van te wachten tot den laatsten 
dag van mijn verblijf aldaar. 

Zoo ging ik dan eenige dagen later (7 Aug.) ver
gezeld van een tuinman naar de aangeduide plaats. 

Het was 4 uur in den namiddag en dus de 
slechtste tijd, dien ik kon kiezen, omdat de wespen 
dan niet thuis zijn, doch, daar ik nog vele drukke 
bezigheden had vóór mijn vertrek, was ik genood
zaakt, dit uur te kiezen. 

Om het nest veilig en ongeschonden in ons bezit 
te krijgen, hadden we de volgende gereedschappen 
medegenomen: een bloempot met zwavel, een langen 
stok, een koord en een boomsnoeischaar. Deze 

instrumenten zijn de eenige, die men noodig heeft. 
om een wespennest machtig te worden, hetgeen 
dadelijk zal blijken. 

Het bevond zich aan een der buitenste takken 
van den boom en was ± 3,25 meter van den bodem 
verwijderd. Er vloog een groote zwerm wespen om
heen, zoodat het dus geraden was, de grootste voor

zichtigheid in acht te nemen, wilden we geen kennis 
maken met de angels dezer gevaarlijke diertjes. 

We gingen nu op de volgende wijze te werk: na 
den bloempot met zwavel op den stok bevestigd te 
hebben en den inhoud te hebben aangestoken, werd 
de pot voorzichtig onder de vliegopening van de 
wespenkolonie gebracht. De dieren, die er omheen 
vlogen, werden bang en zwermden onrustig voor 
't gat heen en weer, totdat zij eindelijk bedwelmd 
of verbrand naast ons neervielen. 

Het aantal wespen groeide echter steeds aan en 
onze positie onder den boom begon gevaarlijk te 
worden, waardoor wij verscheidene malen genoodzaakt 
waren, een eind weegs uit de buurt te gaan. 

In het begin van de maand Augustus van dit 
jaar werd mij in 't dorp Rijsenburg (nabij Drie
bergen) een nest aangewezen van Vespa Media, 
hetwelk zich bevond in een pereboom. Daar ik 
meende, dat het nest nog niet geheel en al den 

Fig. 1. Nest van Vespii Media, ongeopend. 
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Dat kon zoo niet langer duren, zoodat wij besloten, 
voorzichtig het nest uit den boom te verwijderen, 
en na vele vergeefsche pogingen werd nu door middel 
van de snoeischaar het koord aan den tak bevestigd, 
waaraan het nest hing, en daarna over een anderen 
tak geleid. Toen nu de tak met de snoeischaar was 
afgeknipt, kon ik het nest langzaam aan het koord 
laten zakken. Dit was het gevaar
lijkste oogenblik. Fluks sneed ik het 
touw door, greep het nest en liep 
er mèe weg, zoo hard als mijn 
beenen mij dragen konden, uit vrees 
dat de wespen mij zouden aanvallen. 
Gelukkig liep echter alles goed af 
en was ik de bezitter van een 
prachtig wespennest. 

b. 't Nes t in h e t b i j zonde r . 

Drie dagen later photografeerde 
mijn vriend E. ter Meer, te Leiden, 
het nest en de beide afbeeldingen 
toonen, hoe uitmuntend de opnamen 
geslaagd zijn. Nu wensch ik eerst 
' t een en ander te vertellen om
trent de grootte, vorm enz. van de 
wespenkolonie. 

De lengtediameter van het nest 
bedraagt ± 150 mM., daarentegen de 
breedtediameter ± 161 mM., waaruit 
dus volgt, dat 't nest niet, zooals 
doorgaans 't geval is, in de lengte, 
maar integendeel in de breedte 
gerekt is. Dit is niet zeer goed op 
de foto te zien, omdat het breedste 
gedeelte zich aan de achterkant be
vindt en men krijgt meer den indruk 
alsof 't nest een peervorm heeft, 
hetgeen daaraan is toe te schrijven, 
dat de vliegopening niet onderaan 
in 't midden, maar eenigszins ter 
zijde is geplaatst (zie fig. 1 rechts 
onderaan). 

De stof, waaruit 't omhulsel ver
vaardigd is, heeft een prachtige effen 
groengrijze kleur, doorbroken door 
witte strepen en gelijkt veel op 
papier, maar is veel brozer. Op 
enkele plaatsen zijn de bladeren aan de schubben 
vastgekleefd, zooals in de eerste afbeelding te zien 
is. Bovendien loopt de tak door 't nest heen en 
dient tot aanhechtingspunt voor den eersten koek̂ T<»»,D 
De schubben zijn dakpansgewijze op elkaar geplaatst 
en de bekleeding bestaat uit 5 lagen, waartusschen 
zich groote openingen bevinden. Bij 't openen van 
't nest bleek dit 3 koeken te bevatten. Daar ik 't 

raten 

aantal cellen niet kon tellen, was ik genoodzaakt, 
het nest uit elkaar te halen (zie flg. 2). 

De Ie koek had een doorsnede van ± 9 7 mM-
en bestond uit: 118 gesloten cellen, voorts 81 cellen, 
die reeds eenmaal tot ontwikkeling van wespen 
hadden gediend, en ± 40 open cellen, die nog niet 
te voren gebruikt waren. Deze laatsten waren 

Fig. 2. Nest van Vespa Media, geopend, f i'tf <*i> dA«A*Jt"n, . 

moeilijk te tellen, daar de l© koek onregelmatig 
gebouwd was en zich overal aan de kanten ope
ningen bevonden, waarvan ik niet met zekerheid 
kon bepalen, of het cellen waren of niet. Dus in 
't geheel bedroeg 't aantal cellen * 239. De 118 
gesloten cellen bevatten niets dan larven en poppen. 
't Aantal larven bedroeg 20, 't aantal poppen 98, 
waarvan er 10 op 't punt waren uit te komen en 

^ J -
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reeds geheel ontwikkelde vleugels bezaten. De 
meesten waren echter nog ongekleurd. 

De reeds gebruikte cellen bevatten 46 larven en 
36 eieren. (In 1 cel bevonden zich 2 eieren). In 
de andere open cellen vond ik niets dan eieren. 

De 2e koek had een doorsnede van ± 91 mM. 
en was fraai regelmatig gebouwd. Hij bevatte 30 
gesloten en 183 open ongebruikte cellen. Dus in 't 
geheel 213 cellen. De 30 gesloten cellen hielden 
in: 27 larven en 3 poppen. De overigen bevatten 
60 larven, groot en klein; en 93 eieren. Dertig (30) 
cellen waren leeg. 

De 3e koek was slechts zeer klein, zooals in 
fig. 2 te zien is, en bevatte 14 cellen. In elke cel 
vond ik 1 ei. 

De koeken waren onderling door een dun staafje 
in 't midden verbonden. 

RECAPITULATIE. 

Ie kaert.^AA-T-

(Doorsnede ± 97 mM.) 

r20 larven, 
118 gesloten cellen J 98 poppen (10 op 't punt uit 

I te komen. 

81 open reeds gebruikte cellen } ., . . ' . , , , • 
( 3 b eieren (in 1 cel 2 eieren). 

± 40 open ongebruikte cellen — 40 eieren. 

f 76 eieren, 
dus ± 239 cellen J 66 larven, 

[9S poppen. 

2e Ic-euTc.'RAM-

(Doorsnede ± 91 mM.) 

30 gesloten cellen < 

183 open cellen -j 

dus 213 cellen 

27 larven, 
3 poppen. 

60 larven, 
93 eieren, 
30 leeg. 

93 eieren, 
87 larven, 
3 poppen, 

30 leeg. 

3e kj»^1cT>AAT 

(Doorsnede ± 27 mM.) 

14 open cellen — 14 eieren. 

De meeste poppen waren die van mannetjes. 
Bovendien vond ik nog bij 't openen 1 mannetje, 
1 wijfje en 1 werkster. 

De photografieën behoef ik mijns inziens niet 
verder toe te lichten, alleen zal ik nu nog in 't 
kort een beschrijving geven der kenmerken van 
„Vespa Media/' daar deze hier te lande betrekkelijk 

zelden voorkomt. Hierbij heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van ,/Inlandsche sociale wespen" van 
Dr. H. J. van Ankum. 

c. B e s c h r i j v i n g de r wesp . 

A. Wijfje. 

Lang 15 mM. Vlucht 37 mM. 

Het geheele lichaam vrij behaard. 
Sprieten donker bruinachtig rood, eerste geleding 

van voren geel. Derde geleding, met uitzondering 
van een klein gedeelte, geheel en al geel. De overige 
geledingen alle van onderen geel of helder bruin
achtig rood. Kop zwartachtig rood. 

Kopschild geel, zonder of met drie zeer kleine 
vlekken. Overigens is het kopschild niet veel meer 
lang dan breed en aan zijn benedenuiteinde van 
twee nog al uitstekende punten voorzien. 

Bovenkaken geel, met broeden zwarten rand en 
zwarte tanden. 

Boven de sprieten gele, van boven en beneden 
ingesneden, naar boven breeder wordende vlekken. 

Gele van het kopschild naar het binnenste van 
de bocht in de oogen loopende en zich daar ver-
breedende streep. 

Banden achter de oogen roodachtig geel. 
Borststuk zwartachtig met uitzondering der vol

gende vlekken: 
Boven op het borststuk langs de schouders aan 

weerskanten een roode, aan de binnenzijde en van 
voren met een gele lijn afgezette vlek. 

Deze gele lijnen hebben den vorm van een zeven 
(7) en van een omgekeerde zeven d). 

Dekschubbetjes, scutellum, postscutellum, alsmede 
een breede van voren in het midden ingesneden 
vlek boven op het borststuk, juist tegen hetscutellum, 
en een kleine vlek onder de vleugels rood. 

Achterlijf van boven: 
Eerste, tweede, derde en vierde ring zwart, met 

gelen zoom. 
Eerste ring: gele zoom; somtijds niet doorloopende 

of in het midden eenigszins ingesneden. 
In den tweeden en derden ring heeft de gele zoom 

drie insnijdingen, van welke de middelste de 
kleinste is. 

In den vierden ring heeft de gele zoom een zeer 
kleine insnijding, in het midden en aan weerskanten 
van deze een kleine donkerbruine vlek. 

Vijfde ring geel, met een zeer kleine insnijding 
in het midden en twee donkerbruine kleine vlekken. 

Zesde ring geheel en al geel. 
Achterlijf van onderen: 
Eerste ring, zonder gelen zoom, geheel en al 

donkerbruin. 
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De gele zoomen van de overige ringen in het 
midden geelachtig rood, zonder insnijdingen in het 
midden. 

De zoom in den vierden en vijfden ring heeft 
geen vlekken, maar insnijdingen. 

Pooten helder rood. 
Vleugels roodachtig. 

B. Werkivesp. 

Lang 12 a 13 mM. Vlucht 32 mM. 

Scutellum, postscutellum, dekschubbetjes en eene 
vlek onder eiken vleugel, geel, niet rood. 

Langs de schouders geen roode vlekken, maar 
wel de gele scherp omgebogen lijnen, zooals bij de 
wijfjes. 

Kopschild met een zwarte lijn. 
Achterlyf van boven als bij het wijfje; van 

onderen loopen de gele zoomen van de vijf laatste 
ringen, zonder bruin in het midden, door. 

Sprieten somtijds van boven geheel zwart. 
Heupen zwart; alsmede de dijen, behalve aan het 

onderste gedeelte. 
Schenen, van boven gezien, gedeeltelijk zwart. 
Overigens geteekend als het wijfje. 

C. Mannetje. 

Lang 13 mM. Vlucht 33 mM. 

Sprieten geheel zwart, somtijds van onderen bruin
achtig rood; altijd is echter de eerste geleding van 
voren geel. 

Kopschild met zwarte streep. 
Scutellum zwart met twee gele vlekken. 
Overigens de teekening van het borststuk als bij 

de werk wesp. 

De vogel was gevlogen en had ons een eindje van 
het pad gelokt; we stonden midden tusschen de 
struiken, maar als het een echte lokvogel uit 't sprookje 
was geweest, dan had hij ons niet beter kunnen 
dienen, want toen we de oogen weer naar den grond 
sloegen, stonden we een oogenblik verbijsterd. 

Rondom ons golfde een zee van varens, zoo 
schitterend, als ik 't nog nooit gezien heb. Niet de 
gewone mooie varens, die we tot nu gezien hadden: 
mannetjes- en wijfjes- en koningsvaren met een enkele 
stekelvaren ertusschen, neen, van die heerlijk zee-

Achterlijf van boven: 
Alle ringen zwart met gele, allen in het midden 

ingesneden zoomen; de gele zoom in den eersten 
ring echter zeer dikwijls recht doorloopend. 

Van onderen: 
Zeer dikwijls de eerste ring geheel zwart. 
Overigens geheel geteekend als de werkwesp. 

O v e r e e n k o m s t en v e r s c h i l m e t 
a n d e r e w e s p e n . 

Bijna altijd van de andere wespen gemakkelijk te 
onderscheiden door de zeven en omgekeerde zeven 
op het borststuk. 

Mocht dit kenmerk niet kunnen worden toegepast 
dan bediene men zich o. a. van de volgende punten; 

Van Vespa Vulgaris, V. Germanica, V. Rufa en 
V. Arborea is de Vespa Media gemakkelijk te onder
scheiden door de oogen, die de basis der mandibulae 
niet bereiken; door het eerste en derde lid dei-
sprieten, die voor een groot gedeelte geel zijn; door 
het onderste gedeelte van alle geledingen, dat geel 
of bruinachtig rood is en door het rood op het 
voorborststuk; van Vespa Crabro door de mindere 
grootte; door het eerste lid der sprieten, dat van 
voren geel en niet rood is; door het ontbreken van 
rood op den eersten ring van het achterlijf en door 
vele andere kenteekenen; van Vespa Norwegica door 
het ontbreken van roode vlekken op den tweeden 
ring van het achterlijf en door het aanwezig zijn 
van rood op het borststuk; van Vespa Sylvestris 
en Vespa Saxonica is zij zonder moeite te onder
kennen door de aanwezigheid van roode vlekken 
en strepen op het borststuk. 

H. MARTIN. 

Leiden, Aug. '99. 

groene beukvarens, wier keurig blad dwars op een 
dun zwart stoeltje staat, zoodat de fijne bladeren een 
handhoog boven den grond schijnen te zweven; en 
een kleur, een kleur, o, zoo innig mooi en teer; de 
zon scheen er letterlijk doorheen op den donkeren 
bodem en toekende hun schaduw met bleek groen 
licht; ik kreeg een gewaarwording, dat er een groot 
zomerfeest in 't bosch werd gegeven en, ' t is mal, 
maar 't is zoo, ik meende een oogenblik die goddelijk 
mooie planten heel zacht te hooren zingen. 

Hoe we ons ook keerden en wendden, overal om 

Ui t den O o s t h o e k van T w e n t e . 
(Vervolg van bh. 212.) 


