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DE WEGWESPEN EN HUN PARASIET. 
(Pompilus en Ceropales). 

(Vervolg en slot van blz. 229J. 

P 29 Augustus 1914 had ik een aardige ontmoeting met zoo'n 
grijze wildebras. Ik zag hem eerst, toen hij met zijn spin tusschen 
de kaken kwam aanhollen. Toen hij dicht bij 't nest aangekomen 
was, nam ik voor alle zekerheid wesp en spin even in de vangbuis. 
En toen ik geconstateerd had, dat het werkelijk de loodgrijze was, 

en de spin als een Lycosa had herkend, mocht hij weer vrij. In plaats van 
nu zijn spin naar 't nest te brengen, droeg hij die een eindje weg, legde hem 
op 't mulle zand en poetste er met de voorpooten een heel dun laagje zand 
over, zoo dun, dat het spinnenlijf net eventjes bedekt was. 

Bij de zwart-roode heb ik nooit zoo'n tijdelijke bewaring opgemerkt, die 
kruipt meestal in een graspol of heistruikje en deponeert zijn prooi daar in een 
blad- of tak-oksel, een handbreed boven de grond. 

Waarvoor dat verstoppen dient, had ik het vorig jaar al vermoed, maar 
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dit jaar heb ik zekerheid gekregen. Mijn grijze wegwesp werd namelijk onder 
het transporteeren lastig gevallen door een andere wesp van dezelfde grootte, 
maar met een smal geelwit halsbandje en gele bandjes op 't achterlijf. Het was 
een Ceropales maculata (fig. 3). Toen ik hem zag zitten, wist ik het ineens, 
want ik had op de bloeiende walstroo in Juni al een paar mannetjes gevangen. 
Er is geen wesp, die zoo karakteristiek kan zitten kijken. Als hem iets interes

seert, zet hij zich eerst in postuur: kop 
omhoog, sprieten een beetje zijwaarts uit
gebogen en steil omhoog, vleugels in rust 
op 't achterlijf. Toen mijn grijze wegwesp 
zijn nest ging uitdiepen, kwam de gele 
met een voorzichtig zwaaitje naderbij en 
nam plaats op een voet afstands van 't 
nest, bovenop een zandkluitje, het heele 
lijf als een magneet gericht naar de nest
opening, waaruit de grijze zijn zandstraal-
tjes opspoot. En met een belangstelling, 
dat hem geen pootbeweging ontging! Zoo 
kijken kleine jongens door de ruiten naar 
een koekebakker, die een taart „opmaakt*. 

Als je nu maar een klein beetje gewoon 
bent, de wespen in hun doen en laten na 
te gaan, zeg je bij zoo'n houding direct: 
dat moet een parasiet zijn. Het is me dan 
ook totaal onbegrijpelijk, hoe de vroegere 
wespen biologen konden zeggen: Ceropales 
vangt spinnen. Latere waarnemers schijnen 
er beter kijk op te hebben, tenminste 
Schmiedeknecht beweert: „de meeste auteurs 
nemen een parasitische leefwijze aan". 

Natuurlijk wou ik toen precies weten, 
wat daarvan aan was, maar het geluk 
diende me niet. Een voorbijganger maakte 
mijn Ceropales schichtig; ik wachtte een 

uurtje, maar zonder succes, en ik heb hem dat seizoen niet meer bezig gezien. 
In tusschen was de grijze klaar met de schoonmaak van de nestholte, draafde 

rechtstreeks naar het zandplekje, dat zich door niets van de omgeving onder
scheidde, pakte met één forschen knauw de spin, draafde ermee naar 't nest, 
legde de prooi op den rand neer, verdween achteruitloopend in de nestgang en 
trok de spin met zich mee. 

Na een minuut of wat was hij klaar, verscheen aan den ingang en vulde 
de nestgang zorgvuldig met zandkorrels, die van den binnenkant en van 

Fig, 3. Ceropales maculata, o" boven, § onder; 
vergr. 3<fc X. 
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Fig. 4. Prooi van de loodgrijze 
wegwesp met ei op 't achter

lijf rechts; vergr. 31^ X. 

den rand losgemaakt werden en poetste er toen nog wat los zand overheen. 
Ik groef het nest op en vond aan ' t eind van de pim. 6 cM. lange schuine 

gang een goed afgewerkte nestholte, zoo groot als een 
boon, en daarin lag de verlamde spin in normale (loopende) 
houding met het wespenei op de bovenkant van ' t 
achterlijf (fig. 4). 

Latere opgravingen hebben me geleerd, dat de 
houding van de spin zeer verschillend kan zijn. Zoo 
herinner ik me een paar nesten.in zeer droog, mul zand, 
waar de wesp zeker geen grotje had kunnen graven. 
Daarin stotid de spin rechtovereind tegen het zand aan
gedrukt, zoodat ze geen enkele beweging had kunnen 

maken. De 
eerstgenoemde nestholte was in hard, 
bruin zand uitgebeten en daarin kon 
de spin zich met gemak omdraaien. 

Dat lijkt misschien vreemd voor 
een verlamde spin, maar de ver
lamming is lang niet zoo volkomen, 
als men wel zou denken. Dat heb 
ik tot mijn schade ondervonden. 
Mijn eerste poging om zoo'n „roer-
looze* spin te photographeeren mis
lukte, doordat hij gedurende de 
opname van het papier wandelde, 
waarop ik hem had gelegd! 

Al was ik dus verleden jaar 
met de Ceropales niet verder gekomen, 
ik had toch veel aardigs van grijze 
en andere wegwespen gezien. 
't Merkwaardigste lijken me wel 
twee waarnemingen op hetzelfde 
terrein. Tweemaal zag ik een P.plum-
beus bezig, het lichaamsvocht van 
een kleine, verlamde. Lycosa op te 
likken. De wonde bevond zich beide 
keeren aan de buikzij de. Verder heb 
ik opgemerkt, dat de loodgrijze bij 
voorkeur dezelfde soort spinnen 
vangt, en wel meestal de fraai ge-

teekende wolfsspin Lycosa perita (fig. 5), die in mul zand haar woning heeft: 
een kort gangetje, van binnen met spinsel tegen instorting beschermd. 

Fig. 5. Een wolfsspin (Lycosa peritaj V boven, ow onder, de 
gewone prooi van de loodgrijze wegwesp; vergr. 3 ^ X-
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Dit jaar (1915) ben ik echter met de parasiet een heel eind verder gekomen 
en ik moet zeggen: in al den tijd, dat ik me bezig houd met de wonderen van 
het wespenleven, heb ik nooit iets aanschouwd, dat mij zoo heeft getroffen. 
Zoodat ik het volgende wel heelemaal vet zou willen laten drukken. 

Op 1 Augustus van dit jaar lag ik weer bij mijn loodgrijze wegwespen. 
Daar zie ik er een met zijn spin draven, een Ceropales komt vlak bij hem uit 
de lucht vallen, Pompilus schrikt en laat zijn spin los. Ceropales werpt zich op 
de spin, die nu op zijn rug ligt, kromt het achterlijf en is verdwenen. De heele 
worsteling had geen vijf seconden geduurd. 

Om de wegwesp bekommerde ik me niet, maar wierp me even fel op de 
spin, als zoonet de geelgebande had gedaan, ik moest weten, wat er met de 
spin gebeurd was. Nu voorzichtig met het pincet de spin in het deksel van 
een vangdoosje gelegd en bekeken. Op de spin was niets te vinden. Nogmaals 
heelemaal afzoeken, maar nu met de loupe. Op 't borststuk niets, op 't achter

lijf niets. Nog eens systematisch het heele achterlijf 
langs. Daar, aan de buikzijde, waar 't achterlijf 
met het kopborststuk verbonden is, zie ik rechts 
een grijswit puntje uitsteken! (fig. 6). Eén snelle 
gedachten-combinatie en ik had alles begrepen. 
Juist op die plaats zitten bij een spin de adem
halingswerktuigen; twee longzakken of longtracheeën, 
die bedekt zijn met een poreus chitineplaatje. Bijna 
alle inlandsche spinnen hebben twee zulke long-
zakken, alleen de zwarte mijn spin [Atypus piceus), 
waarover ik in D. L. N. 1909 geschreven heb, 

Fig.«. Pi-ooi van de loodgrijze wegwesp heeft er vier. Ik geef dit plaatje (fig. 7) nog even, 
met parasiet-ei van Ceropales in de i t , . i . . i , ^ , , 

rechter longzak by e; vergr. 3</, x. omdat hierop de beide rechter longtracheeën zoo 
duidelijk uitkomen. 

Dat was dus oorzaak, waardoor vroegere waarnemers nooit het ei hadden 
gevonden, het zat erin en niet erop, zooals ze dachten. 

Mijn verlamde spin was een wolfsspin (Lycosa), niet groot van stuk, en 
daardoor had de longzak het ei zeker niet geheel kunnen opnemen en aldus 
het geheim verraden. 

Toen ik dat nu eenmaal wist, drongen zich een paar nieuwe vragen op. 
Hoe krijgt Ceropales haar ei in de longzak. Was ze een sluipwesp, dan was 

het wel begrijpelijk, want dan had ze een legboor en kon daarmee gemakkelijk 
de chitinehuid doorboren. Maar geen enkele graafwesp bezit zoo'n werktuig. 
Nu is echter de laatste achterlijfsring bij Ceropales zeer merkwaardig gebouwd, 
hy is vergroeid tot een plat, puntig kokertje, de angelscheede. die uitwendig 
zelfs op deze reproductie (flg. 3) duidelijk te zien is. Het is nu meer dan waar
schijnlijk, dat de wesp met deze puntige scheede eerst het chitineplaatje, dat 
de longzak bedekt een weinig oplicht, en dan het ei tegelyk in de zak afzet. 
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De spin wordt hierdoor in 't geheel niet beschadigd, en als de longzak maar 
ruim genoeg is, sluit zich het chitineplaatje weer over de opening, zoodat het 
ei geheel verborgen zit. Maar onbegrijpelijk blijft de wonderbaarlijke zekerheid, 
waarmee de wesp in een ondeelbaar oogenblik dit werk verricht. De knapste 
anatoom zou het met de fijnste pincetten niet in vijf minuten klaarspelen. 

Een tweede vraag: waarom legt Ceropales haar ei juist op zoo'n verborgen 
plaats? Het antwoord is niet moeilijk door redeneering te vinden. Werd het 
ei bovenop de spin bevestigd, dan zou de wegwesp al heel gauw onraad merken 
en dat vreemde witte ding verwijderen. En gesteld, dat ze het niet opmerkte, 
hoe licht kon dan het ei, bij het transport naar 
't nest beschadigd of verpletterd worden. 

Ik nam de spin maar mee naar huis om de 
Ceropaleslarf te kweeken. Dat was nu niet heel 
verstandig van me, want nu kon ik in ' t gunstigste 
geval maar een deel van de leefwijze nagaan. 
Immers, ik had moeten wachten, tot de grijze 
wegwesp zijn spin kwam halen, naar ' t nest bracht, 
zijn ei aan de rugzijde deponeerde en dan eerst de 
spin opgraven en verder kweeken, om na te gaan 
hoe het wettige en het parasiet-ei zich verder zouden 
ontwikkelen. Wie echter het belangrijke van zoo'n 
leefwijze inziet, zal wel kunnen verontschuldigen, 
dat ik zoo'n kostbare vondst niet aan allerlei ge
varen van versleepen en opgraven wilde blootstellen. 
Dat zou ik later wel eens probeeren. 

Drie dagen later. Woensdagmorgen 4 Augustus, 
was de larf uitgekomen, ze stak met het grootste 
deel van het kopeinde uit de longzak naar buiten 
en was bezig aan de spin te eten. Toen ik om 
4 uur thuis kwam, wachtte me een nieuwe ver
rassing. Uit de Zmiterlongzak had zich nog een 
tweede larf half naar buiten gewerkt en zat in de 
zelfde gebogen houding eveneens aan de spin te eten (fig. 8)! Nu waren er twee 
mogelijkheden. Of de grijze wegwesp was op haar tocht al eerder door een 
Ceropales aangevallen, of mijn Ceropales had in elke longzak een ei gelegd. 

Het verdere verloop van de geschiedenis is bedroevend. De volgende dag 
zou ik voor een week op reis gaan. Meenemen durfde ik die teere dingen niet, 
opzenden en toevertrouwen aan een geoefend wespenbioloog was ook te gevaarlijk, 
ik besloot dus de spin met de beide larven zoo goed mogelijk te verzorgen en 
dan maar aan hun lot over te laten, in de hoop ze bij mijn terugkomst, of ten
minste één ervan, in welstand aan te treffen. Ik behoefde niet lang in spanning 
te zijn: de volgende morgen waren spin en larven dood. 

Fig. 7. De zwarte mijnspin (Atypus 
piceus) van onderen gezien, de twee 

rechter longzakken zijn zichtbaar; 
vergr. 4 X . 
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Ik heb mijn pogingen natuurlijk niet opgegeven en in 't laatst van Augustus had 
ik ' t geluk nogmaals een spin met een Ceropales-ei in de longzak te vinden. Ook deze 
kweekproef mislukte, nadat de larf ongeveer drie dagen oud was. Voor die mislukking 
kunnen verschillende oorzaken zijn, b.v. de temperatuur en de vochtigheidstoestand 
van de lucht in de kweekbuis. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. 

In normale omstandigheden zal de Ceropales-l&rf ongetwijfeld eerst het ei of 
de larf van de wegwesp opeten en dan weer doorgaan met het verorberen van 
de spin. Bij mijn kweekproeven moest de larf dit voedsel missen, en bij de 
groote regelmatigheid, die ik steeds in de ontwikkelingsgang van de wespen heb 
opgemerkt, zou het me niet verwonderen, dat hij voorgoed in zijn ontwikkeling 

wordt gestoord, als hij ei of larf 
moet missen. 

Tenslotte is er nog iets heel 
bijzonders, waarop nog geen der 
mij bekende biologen heeft ge
wezen. Bij P. plumbeus zijn de 
mannetjes ruim half zoo groot 

\ j A I k \ \ als de wyljes en bij Ceropales is 

>^ ^r4fl Ur\ t i a t e v e n z 0 0 - N u i s d e grootte 
^V^ W lÊ jT \ dor spiniKui, die als prooi gevangen 

^ i ^ „ ^Tg B g ^ B i \ worden, naar mijn waarnemingen 
I l \ zeer verschillend. Het komt me 

daarom meer dan waarschijnlijk 
voor, dat moeder Plumbeus naar 
verkiezing een mannelijk of een 
vrouwelijk ei kan leggen, en dat 
ze dus een mannelijk ei op een 
kleine spin afzet en op een groote 

spin een vrouwelijk. Natuurlijk niet door ,/naden ken," maar zuiver als reflex. 
En waarom zou de parasiet dit vermogen niet evengoed hebben? Zoo door-
redeneerende waag ik het, het vermoeden uit te spreken,-dat ook bij de Ceropo/es-
moeder het geslacht van het ei de keuze van de «geroofde" spin bepaalt. 

Als ik nu de ontwikkelingsgang van de Ceropales niet geheel heb kunnen 
nagaan, dan is dat zoo erg niet. Mijn waarnemingen maken geen aanspraak op 
de naam ^ontdekkingen." Ferton en Adlerz hebben uit spinnen van andere 
wegwespen de Cerqpafós-larven gekweekt en ook de cocon gezien, die de larf spint. 

Maar wie van zoo'n cyclus ook maar een klein deel heeft mogen aanschouwen, 
die wordt steeds meer met eerbied vervuld, met diepe eerbied voor het wonder, 
dat leven heet. 

Station de Bildt. B. E BOUWMAN. 

Op pag. 228, derde regel van boven, leze men: blauwgroene zee. 
Op pag. 229, dertiende regel van onderen, leze men: Minnenijd. 

Flg. 8, Prooi van de loodgrijze wegwesp met twee parasiet
larven van Ceropales maculata; vergr. 5'/, X. 


