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VESP ~ ANALIS EN HAAR NESTBOUW 
Toen ik op 23 Februari 1939 een bezoek bracht aan de koffie- en rubber-

. onderneming Widodaren, gelegen op + 350 m hoogte tegen de hellingen van het 
Jang-gebergte in het Djembersche, zeide de administrateur, de heer VAN UNEN, 
tegen me, dat hij iets had, dat mij wel zou interesseeren. Hij bracht mij toen naar 
de Westzijde van zijn woning, alwaar aan de dakgoot een groot wespennest hing. 
In de wespen, die ijverig de nestopening in- en uitvlogen, herkende ik direct de 
soort · Vespa analis F. Het nest was peervormig en ongeveer 10 cm lang; de 
nestopening lag aan den zijkant, ongeveer ter halver hoogte van het bouwsel. 

Zooals vAN DER VECHT in de "Entomologische 
Mededeelingen van Ned. Indië", deel6, 1940, pag. 43 
ook reeds schrijft, is Vespa analis van de beide andere 
groote Javaansche wespen, Vespa tropica L. ( = 
cincta F.) en V. velutina LEP. gemakkelijk te onder
scheiden door het geheel geel gekleurde laatste achter
lijf segment. De soort is bekend uit Br. lndië, Cochin
China, Sumatra, Java, Bangka en Bali; omtrent het 
voorkomen op Borneo verkeert men nog in twijfel. 

Van Vespa analis komen verschillende kleurvor
men voor. Een overzicht hiervan werd in 1939 ge
geven door Prof. J. BÉQUAERT in een publicatie, 
verschenen in de Trans. Amer. Ent. Soc. 65, 1939, 

Fig 1. Werkstl'r van Vespa analis pag. 37-42. De typische, reeds door FABRICIUS in 
var. tenebrosa BUYSS. Vergr. X 11/ 2 • 

(Ranoe Daroengan, Zd. Semeroe). 1775 beschreven vorm komt volgens BÉQUAERT voor 
ex Zoöl. M us. , Buitenzorg] . in Br.-Indië, Cochin-China, Ja va en Bali. Bij dezen 
vorm zijn kop en borststuk roestbruin met zwarte teekening; het achterlijf is bruin
zwart met uitzondering van de roestbruine of geelbruine voorste helft van het 
eerste en tweede tergiet ( = rugschild van een segment) en het gele laatste segment. 

In 1905 beschreef DU BUYSSON een kleurvariëteit die hij tenebrosa noemde. 
Alhoewel BÉQUAERT deze variëteit samenvoegt met den typischen vorm, geeft 
VAN DER VECHT (1. c.) er de voorkeur aan om haar gescheiden te houden, temeer 
omdat hem bleek, dat de beide vormen elk een eigen verspreidingsgebied hebben 
en- voor zoover hem bekend- niet naast elkaar voorkomen. VAN DER VECHT 
kent de typische analis uit West-Java, Bangka, de Lampongsche Districten, Zuid 
Sumatra, en het eiland Sebesi in straat Soenda. De var. tenebrosa Buvss. schijnt 
aldaar geheel te ontbreken; zij is hem echter bekend uit Midden-Java, Oost-Java 
en Bali. Hij schrijft: "Bij alle exemplaren van deze plaatsen is het lichaam bruin
zwart met slechts op het scateliurn (schildje) en langs de achterranden van de 
twee voorste abdomen- (= achterlijf) segmenten eenige roestbruine teekening ; het 
eerste en tweede tergiet zijn overigens nagenoeg eenkleurig bruinzwart, en van 
duidelijk begrensde banden op de voorste helft, zooals die bij den typischen vorm 
voorkomen, is geen sprake" (v.D. VECHT, 1. c.). 

Al de wespen, welke in en bij het nest van Vespa analis op de onderneming 
Widodaren aangetroffen werden, bleken tot de var. tenebrosa te behooren. Ook de 
exemplaren, die ik te Djember ving, behoorden tot deze variëteit (fig. 1). 

Daar over den nestbouw van Vespa analis in de literatuur zeer weinig 
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vermeld is, besloot ik om, zoo mogelijk, dit nest verder te onderzoeken. Daartoe 
werd des 
avonds, 
toen het 
donker 
was ge
worden, 
onder het 
nest een 
sterk roo
kend vuur 
aange
legd, waar 
door de 
wespen 
grooten
deels ver
dreven 
werden. 
Daarna 
werd het 

Fig . 2. Omhulsel van buitenzijde (links) en binnenkant (rechts). 

nest voorzichtig van de dakgoot losgesneden en mij den volgenden morgen 

Fig. 3. Zes van de acht raten na verwijde
ring van het omhulsel. 

volkomen intact toegestuurd ter verder 
onderzoek. 

De vorm van het nest kwam volkomen 
overeen met dien van het nest, dat in De 
Tropische Natuur jg. 25, 19, blz. 175, is afge
beeld (op dezelfde pagina publiceert VAN 

DEN BOSCH een fraaie foto van een nestje van 
Vespa analis in het beginstadium). 

Het bouwsel op Widodaren hing met een 
breeden steel aan de dakgoot. Na het ver
wijderen van het nest verzamelden zich den 
volgenden morgen bij de plaats, waar het 
nest gehangen had, nog een groot aantal 
wespen, die den vorigen avond gevlucht 
waren; tot nieuwen bouw gingen zij echter 
niet over; zij verdwenen geleidelijk. 

De buitenwand van het nest werd gevormd 
door een kleurrijk omhulsel, dat van buiten 
vrij effen was (fig. 2 links), doch van binnen 
een zeerruwe sculptuur te zien gaf(fig.2 rechts). 

Het omhulsel was opgebouwd uit vele op elkaar volgende lagen van fijne, aanéénge
kitte hout- en bastvezels, die in dit geval van velerlei kleur waren, waardoor het omhul
sel, zooals de foto's ook duidelijk te zien geven, een bont en vrij "druk" uiterlijk kreeg. 

Nadat het omhulsel voorzichtig verwijderd was, werden de raten zichtbaar (fig. 3). 
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Het waren er acht in totaal (bij het fotografeeren moesten helaas de beide onderste 
raten, die tevens de kleinste en jongste waren, verwijderd worden, daar het nest 
anders onvoldoende steun had; afb. 3 is dus niet geheel volledig). 

De acht raten waren met elkaar door een 
dunne centrale as, die telkens door de raten 
zelf onderbroken werd, verbonden. Zooals de 
atbeetdingen 3 en 4 laten zien, is het omhulsel 
plaatselijk met de raten verbonden, terwijl ook 
de raten onderling door pijlertjes met elkaar 
in contact staan. De openingen der cellen zijn 
naar beneden gericht; de larven hangen dus 
met hun kop naar beneden in de cellen. De 
cellen zijn 6-hoekig; de lengte van elke zijde 
bedroeg + 5 mm. 

De diepte der cellen varieerde nogal. De 
gemiddelde diepte van het bewoonde gedeelte 
bedroeg echter + 30 mm. , 

Bij het verdere onderzoek 
der raten werden zoowel 
ledige cellen als open cellen 
met eieren,jonge en oudere of 
"rijpe" larven, als gesloten 
cellen met larven, praepupae, 
poppen of op punt van uit
komen staande wespen ge
vonden. De ledige cellen, zoo
mede de cellen met eieren en 
jonge en oudere larven zijn de 
open cellen; de overige cellen 
waren met een bol dopje af
gesloten. Hierin bevonden zich 
volgroeide larven, die binnen 

Fig. 4 R<~.at no. 3 van boven en van on- korten tijd in het popstadium 
deren gezien . Men lette op de pijlers aan zouden overgaan, danwel 
den rand, die voor de verbindiug met het 

omhulsel zorgen. praepupae, poppen of reeds 
uitgekomen wespen, die bezig waren uit te kleuren. 

Fig. 5. Lengte
doorsnede door 
een rij cellen , ten 
deele belegd met 
een ei ; men lette 
ook op de afge
scheiden gedeel
ten , gevuld met 

chitineresten. 

Wat de eieren betreft, deze waren, zooals afb. 5 laat zien, op eenige hoogte 
boven den bodem van de cellen tegen den wand bevestigd. 

Dat de cellen van de bovenste raten reeds meermalen gebruikt waren als 
"tehuis" voor de larven, bleek bij overlangsche doorsnede (fig. 5). Hier zien wij 
duidelijk, dat onder de afgebeelde cellen een of twee kamertjes aanwezig zijn, die 
telkens van boven door een tusschenschotje zijn afgescheiden. Deze kamertjes 
waren geheel opgevuld met chitineresten van alle mogelijke insecten. Wij ver
moeden, dat telkens als een larve volgroeid is, deze larve zijn "vuilnisbakje" 
afsluit. In twee der drie afgebeelde cellen zouden zich reeds 2 wespen ontwikkeld 
hebben, terwijl het ei voor de derde wesp net afgezet is. De witte strookjes aan 



de bovenzijde der cellen 
zijn opgebouwd uit spinsel 
van de larven en daarna 
waarschijnlijk door de oude
re wespen met houtvezels 
verstevigd; het gearceerde 
gedeelte van den celwand 
bestond uit dezelfde sub
stantie en had ook dezelfde 
grijze kleur als de geheele 
verdere raat. Van de 8 aan
wezige raten, die in afb. 6, 
I t/m VIII, in volgorde van 
ouderdom (raat no. I is de 
oudste en de bovenste) zijn 
afgebeeld, werd per raat het 
aantal aanwezige cellen op
genomen, terwijl de inhoud 
der cellen werd onderzocht 
en de verspreiding van 
de verschillende ontwikke
lingsstadia over de cellen 
der raten werd nagegaan. 

De resultaten van dit onder
zoek waren de volgende: 

Raat I. Deze was geheel verla
ten; zij bestond ten 
deele uit open, leege 
cellen en ten deele uit 
lee ge, afgesloten cellen. 
Het aan tal leege, "'doch 
nog open cellen van 
deze raat bedroeg 214. 

Raat ll. In hetcentrum van deze 
raat waren de cellen 
reeds dichtgemetseld. 
Van de resteerende 419 
cellen waren er 13 voor
zien van een dop en 
406 nog open. Van deze 
open cellen was slechts 
een gedeelte bewoond 
door jongere of oudere 
larven, of belegd met 
eieren. 

Raat 111. Deze raat bevatte in to
taal 527 cellen, waarvan 
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er 149 met een dop ge- Fig. 6. I t 'm VIII de acht raten van het bouwsel in natuurlijke 
sloten waren ;'de overige volgorde van bovenaf; voor nadere toelichting zie men den tekst. 
378 waren nog open en bewoond door oude ofjonge1e hnvfn, of belfgd met eieren . De eieren 
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waren hier ongeveer ter halver hoogte van den celwand bevestigd. Ook de allerjongste 
larven zaten op deze hoogte vast tegen ::len wand; enkele randcellen, zoo ook enkel e 
cellen in het midden, waren dichtgemetseld . 

Raat IV. Deze bevatte in totaal 532 cellen, waarvan er 159 voorzien waren van een dop. De rest 
was open en bewoond door larven of belegd met eieren. 

Raat V. Deze bevatte in totaal 463 cellen, waarvan er 134 voorzien waren van een dop ; de overige 
329 cellen waren open. ' 
In het centrum waren de open cellen met eieren belegd . 
Daarna volgden enkele rijen met oude lar.ven en daarna weer een vrij breede strook cellen 
met eieren. 

Raat Vl. Deze bevatte 368 cellen, waarvan er 57 voorzien waren van een dop ; de overige waren open . 
In het centrum bevonden zich enkele cellen met een dop, zoomede enkele cellen met oude 
larven ; d aar omheen lag een breedestrook met open cellen, belegd met eieren; dan vol gdf'n 
wederom enkele rijen cellen met een dop, en heelemaal langs den buitenrand troffen we 
ten slotte cellen met oude larven aan. 

Raa t VII. Deze beva tte 148 cellen met een dop en 147 open cellen. De open cellen bij het centrum 
waren belegd met eieren ; dan volgde een zeer breede strook cellen met een d o p , en ten 
slotte, heelemaal langs den rand, vonden we weer open cellen met oude larven, 

Raat VIII . Deze bevatte in totaal 237 cellen , waarvan er 30 voorzien w aren van een dop ; 207 cellen 
waren nog open 
In het midden lagen de cellen met een dop; hierin bleken zich, op één lichte pop na, nog alle
maal volwassen larven te bevinden, Verder waren alle open cellen bewoond door oude larven. 
Jonge larven of eieren ontbraken in deze raat ten eenenmale. 

Van de cellen met een dop werd de inhoud onderzocht. 
In deze cellen bevonden zich larven, die op het punt stonden om zich te 

verpoppen, dan wel voorpoppen, poppen of reeds uitgekomen, uitkleurende of 
reeds uitgekleurde wespen. 

De zich in deze cellen bevindende objecten werden, voor zoover dat mogelijk 
was, op sexe onderzocht. Dit leverde de volgende resultaten op: 
Raat I. niet meer bewoond. 
Raat 1I geen ~ ' 12 Ó en 1 larve. 
Raat lil. 36 ~. 91 Ó en 22 larven . 
Raat IV, 38 Çl , 78 Ó en 43 larven. 
Raat V, 42 ~. 53 Ó en 39 larven. 
Raat VI, 17 ~· 31 Ó en 9 larven. 
Ra at VII, 27 (;! , 117 Ó en 4 larven . 
Raat VIII. geen (;!, 3 Ó en 27 la rven . 

Totaal : 160 (;l l ), 385 Ó en 145 larven . 
. in %: 23 , 56 en 21 . . 

Opvallend is hierbij het hooge % mannelijke ( Ó ) dieren. 
Met de reeds uit de cellen gekomen, doch nog in het nest aangetroffen 

wespen mede, werden in dit nest in totaal aangetroffen: 
3 ~ (koninginnen) -in cellen met dop. 

96 (;! (werksters) } -reeds uitgekomen, doch 
189 0 (mannetjes) nog niet "vluchtig". 

157 (;! poppen l 
385 0 " -in cellen met dop . 
145 ingesponnen larven 
302 oude larven- in open cellen, benevens een ongeteld, doch groot aantal 

jon ge larven en eieren. 
Djember. H. ] . DE FLUITER. 

---:1:-) --::-:H::-ieronder bleken zich later 3 ~ (koninginnen) te bevinden . 


