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42 Zonder wespen krijg je waarschijnlijk een explosie vanmuggen, vliegen enmotten.

Degewonewesp

DE GEWONEWESP
Wetenschappelijke
naam Vespula vulgaris
Afmetingen Werk-
sters: 12-17 mm. Konin-
gin: +/- 20mm.
Verspreiding Europa,
delen van Azië,
Noord-Afrika. In Aus-
tralië en Nieuw Zee-
land is de gewone
wesp geïntroduceerd.
Met als gevolg: wes-
penplagen, vanwege
de warmere winters
en een gebrek aan na-
tuurlijke vijanden. Nes-
ten met
honderdduizenden
werksters en meer-
dere koninginnen zijn
daar lokaal niet onge-
woon.
Agressie en giftigheid
Wespen zijn agressief
als hun nest wordt be-
dreigd en als ze zich
zelf bedreigd voelen.
Het gif is in principe
alleen gevaarlijk in
geval van allergie.
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‘D
egewonewesp is eensociale insecten-
soort,maareenwespenkoloniekun je
noghetbestevergelijkenmeteencom-
munistischepolitiestaat,meteenal-

leenheerser, dekoningin. Inhet seizoendatdeko-
loniebestaat, is ermaarééndoel:hetproduceren
vannieuwekoninginnen, eneenpaarmannetjes
diekoninginnenkunnenbevruchten.Dewerk-
sters indekolonie,dochters vandekoningin,be-
horenzichvolledigondergeschikt temakenaan
ditdoel.Dekoningin legtdeeieren,dewerksters
bouwenaanhetnest enzoekenvoedsel.Hetbe-
langvandekolonie staat voorop.
‘Wespenmoetenzichaanderegels vande

maatschappijhouden,daaromiserpolitiege-
drag.Dewerksterskunnenzelf ookeieren leggen,
enhetkomtvoordat zedatproberen.Maardat
wordtnietgetolereerd; reproductievewerksters
wordenaangevallenenwerkstereierenworden
opgegeten.

‘Dekoninginnendie indeherfstuiteindelijkwor-
dengeborenzijndeenigewespendiedewinter
overleven. Zehoudenzichschuilopzolders van
huizen,of onderdegrond,opeenplekdiewarm
genoeg is. Inhet voorjaarkomenzeuithunwin-
terslaapendanbeginnenzeaanhunnest,
meestalonderdegrond, vaak ineenmuizenhol.
Dekoninginknaagtaandoodhout,datmengtze
met speeksel,waardooreenpapierachtige sub-
stantieontstaat.Hetnestbegintmeteensteeltje,
waaraan vier, vijf celletjeshangen,de raat.
‘Zodradie celletjes achtmillimeterdiepzijn,

legtdekoningindaareenei in.Dat eiwordteen
larve, endekoninginvoedtdiemet insecten.De
larveverpoptendankomtereenwerksteruit. In
dieeerste tijddoetdekoninginnogalles zelf: ze
bouwthetnest, ze legt eieren, zevoedtde larven,
zeheeftdemoederrol.Ophetmomentdatdeeer-
stewerksters er zijn,nemenzij vrijwel alle taken
over,dekoninginconcentreert zichdanophet
leggenvaneieren.Omdater steedsmeerwerk-
sterskomen,gaatalles steeds sneller, aandeeer-
ste raatwordteen tweedegehangen,diegroter is.
‘Omdie ratenheenmakenze lagenpapier, de

envelopdiebeschermt tegenziektekiemenvan
buitenen tegenvocht.Deeneraatnadeander
volgtnuenaanheteindevandezomerhangter
eensoort voetbalmetgemiddelddrieduizend
werksters,meteenkleineuitgangnaarbuiten. En
dankomthetmomentdaterkoninginnenen
mannetjeswordengeproduceerd. Erwordenex-
tragrote cellengemaakt zodatermeer ruimte is

omkoninginnenteproduceren.De larvendieko-
ninginworden,krijgenextravoedsel. In septem-
ber, oktoberzittendienestenvolmetnieuweko-
ninginnenenmannetjes.Dievliegenuit, enparen
metmannetjes enkoninginnenvananderekolo-
nies.Dekoloniedie zeachterlatengaatdood.

‘Wespenzijn roofdieren, zehebbennectarof li-
monadenodigomtevliegen,maarze jagenop in-
sectenomde larven tevoeden.Ookdekoningin
heeft eiwittenuit insectennodigomtereprodu-
ceren. Zonderwespenkrijg jewaarschijnlijk een
explosie vanmuggen, vliegenenmotten.
‘Werksters zijnniet in staatomdochters tepro-

duceren, zehebbengeenspermareservoir.Deei-
tjesdiewerksters leggenzijnonbevruchtenhet
zitbijwespenzo inelkaardatdeonbevruchteei-
tjes altijdmannetjesworden.Daarheeft eenkolo-
nie vrijwelniets aan. Zekeralswerksters repro-

ductief wordenaanhetbeginvanhet seizoen, is
dekolonie totmislukkengedoemd.Eenwespen-
kolonie is eenvrouwengemeenschap.Mannen
zijnnietmeerdanspermametvleugels, alleen
aanheteindevanhet seizoen is er eenaantalno-
digomteparenmetdenieuwekoninginnen.
‘Devraagdiemijbezighoudt:hoecommuni-

ceertdekoninginmetdewerksters?Hoekrijgt ze
diewerksters zoverdat zeniet zelf huneierstok-
kenontwikkelen, endat zegewoonhunwerk
doen?Geurstoffenspelendaarineenbelangrijke
rol, er is een intrinsiekeverbinding tussen fertili-
teit enhetgeurpatroon.Ophetmomentdatde
koningin fertiel is, verschuiftdatgeurprofielnaar
zwaarderecomponenten.Dat isde signaalstof
voordewerkstersdie zegt: er is eenkoninginaan-
wezigdieeierenproduceert, duswijhoevenniet.
Wijonderzoekenhoesterkdat verband is.
‘Wehebbenaleenseenexperimentgedaanmet

die typischegeurenvandekoningin.Diehebben
welatensynthetiserenenineenartificieelnest in
het laboratoriumgespoten.Dekoninginhadden

Overmannetjes gaat het niet in eenwespenkolonie. Vrouwtjes,
die zijn belangrijk. En ze doenprecieswat de koninginwil.
Jelle van Zweden onderzoekt hoe zij haar volk zover krijgt.
DoorCaspar Janssen FotoRobin de Puy

Dewerksters kunnen zelf ook
eieren leggen, en het komt voor
dat ze dat proberen. Maar dat

wordt niet getolereerd

weweggehaald.Normaalzie jedandateenderde
deelvandewerksters redeneert:oké,wehebben
geenkoninginmeer, latenwehetdanmaarzelf
gaandoen.Zijgaandushuneierstokkenontwik-
kelen.Maarzodra jediegeurenerbij spuit, als sur-
rogaatvoordekoningin,doenzedatnietof nau-
welijks.Hetkoninginnenferomoononderdrukt
deontwikkelingvandeeierstokkenbijdewerk-
sters. Echteonderdrukking ishetniet,het ismeer
zodathetvolkreageertopsignalenuitdepolitiek.

‘Dekoninginvandegewonewesppaartmet
meerderemannetjes.Datheeft consequenties
voordegenetische structuur ineenkolonie, en
heeft een functie inhetbewegenvanwerksters
tot loyaliteit. Als eenkoninginmaarmetéénman-
netje zouparen, zoudendewerksters allemaal
volle zusjes zijn. Zij zoudendangenetischmeer
verwantzijnmethuneventueleeigenzonenof
dievanhunzusjes, danmethunbroertjesdieuit
onbevruchteeitjeskomen.Zezoudenerbelang
bijhebbenomzelf eieren te leggen,of omhun
zusjes tebewegenomdat tedoen.
‘Datgeldtniet als eenkoninginmetmeerdere

mannetjespaart.Danwordenerookhalfzusjes
geproduceerdendanhebbendewerksters erbe-
langbijdat alleendekoninginzonenproduceert,
broertjes,metwiezedanmeerverwantzijndan
methunneefjes.Duszijnzegebaatbijpolitiege-
drag, endat isweergoedvoordekoloniealsge-
heel.

‘Aanheteindevandezomer isdekoninginuit-
geput. Ze isminderactief, geeftminder signaal-
stoffenaf, datmerkendewerksters, endiebegin-
nendanzelf, alsdeomstandighedennoggoed
zijn,meteieren leggen.Hetpolitiegedragneemt
af enuiteindelijkontstaat anarchie; iedereenpro-
beert eieren te leggenenerkomtnauwelijksmeer
voedselbinnen.Vervolgensgaatdekoloniedood,
ookdeuitgevlogenmannetjes stervenniet lang
nahetparen.Alleeneendeel vandenieuweko-
ninginnenoverleeft. Tochwerkthet elk seizoen,
en inelkekolonieweer ietsje anders, afhankelijk
vanbijvoorbeeldde temperatuur,het voedselaan-
bod,deaanwezigheidvanparasietenende
vruchtbaarheidvandekoningin.

‘Het is altijdmoeilijk voorspellenof het een
goedof slechtwespenjaarwordt.Opbasis vande
zachtewinterenhetmooievoorjaar zou jedit jaar
bijvoorbeeldveelwespenverwachtenvan juli tot
september.Maarwaarschijnlijk ishet tegendeel
hetgeval: veel kolonies zijnklein, veelwerksters
hebbendezware regen- enonweersbuienvan
eindmeinietoverleefd.Dushoewelwij vanwege
onsonderzoekaltijdgraagveelwespenhebben,
zalhetmethetongemakhopelijk erggaanmee-
vallen,dezezomer.’

Evolutiebioloog Jelle van Zweden (33) bestu-
deert als postdoctoraal onderzoeker wespen en
andere sociale insecten aan de KU Leuven.


