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Langsteelgraafwesp (NL)                    Sceliphron curvatum
Asian mud-dauber (GB)
Asiatische Lehmtopfwespe of Oriëntalische mauerwespe (D)
Pélopée courbée (F)

Industriële revolutie

Achterbuurman Jean vertelde me dat een vriend van hem, Rik (hij heeft
als hobby stationaire motoren restaureren uit het begin van de industriële
revolutie), dezelfde lemen urnen heeft dan die, welke ik hem op een dia
had laten zien. De urntjes op die dia waren van een solitaire metselwesp,
n.l. van de urntjesspinnendoder (Auplopus carbonarius).  Bij  Rik  zaten ze
in het cilindergedeelte van een oude stationaire motor, die hij in Zuid
Frankrijk had gekocht.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en enkele dagen later zijn Jean en ik bij
Rik gaan kijken. Het waren inderdaad soortgelijke cellen/urntjes maar dan
wel veel groter. Ik mocht de cilinder meenemen om de cellen/urnen er
voorzichtig uit te peuteren. Een cel/urn was kapot gegaan en er was een
half transparante cocon met een larve uitgevallen. Uiteindelijk heb ik er
vier intacte cellen/urnen uit kunnen halen en in een doosje kunnen ver-
lijmen, afgesloten met een plastic zakje. De beschadigde cocon met larve
had ik er los bijgelegd. De eerste weken keek ik regelmatig maar er
gebeurde niets. Daarna raakte het geheel in vergetelheid. Toen de zomer
begon kwam ik het doosje weer tegen en er lag een uitgekomen dode
wesp in. Het was de wesp van de transparante cocon. (Zij was
waarschijnlijk door gebrek aan vocht en voeding om het leven gekomen).
Vijf dagen later is er toen een tweede wesp uitgekomen. Een mooi dier om
te  zien.  Maar  hij  ging  een  beetje  door  zijn  knieën.  Dat  moest  van  de
honger zijn dacht ik. Nadat ik hem/haar uitvoerig had gefotografeerd heb
ik  de  wesp  buiten  op  de  schermbloem  van  de  maggiplant  (Levisticum
officinale) gezet, met de bedoeling dat ze de nectar die op de schermbloe-
men  zat  zou  oplikken.  Op  de  foto’s  is  te  zien  dat  ze  dat  ook  inderdaad
deed.
Helaas kan ze hier geen partner vinden om zich voort te planten. Deze
soort  komt  hier  niet  voor  en  is  thuis  in  Zuid  Frankrijk.  Er  is  geen
(fatsoenlijke) Nederlandse naam voor deze wesp, alleen de wetenschap-
pelijke naam Sceliphron curvatum. Eigenlijk is dat logisch want de soort is
hier onbekend. Hoewel Sceliphron curvatum bezig is zijn leefgebied aan
de Middellandse zee uit te breiden richting noorden. (Misschien door de
klimaatsveranderingen en de daardoor warmere zomers?).
Als ik naar de grootte van de verlamde spin kijk, die te zien is op een van
onderstaande foto’s, had ik van de sceliphron curvatum wel grotere prooi-
dieren verwacht. De prooien van de urntjesspinnendoder, die hier alge-
meen voorkomt en kleiner is, zijn namelijk veel groter (o.a. kruisspinnen
en wolfspinnen).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceliphron_curvatum
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Gietijzeren cilinderblok met rechts drie cellen/urnen zichtbaar van totaal 5 en ook
aan de linkerkant een cel/urn zichtbaar van totaal 2. (schaduw).

     Het begin van cel/urn 4 is net zichtbaar. In totaal waren er 7 cellen/urnen
     aanwezig. Ik heb er slechts 4 kunnen los prepareren.
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Cel/urn  4

Cel/urn 5 is niet te
zien.
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Overzicht en detail van de cellen/urnen, goed te zien de afsluiting (deksel). De
hoogte van de cel/urn is ± 2,5 cm.

Het is gelukt 4 cellen/urnen los te peuteren, een is daarbij gebroken.

Schimmel ?
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Verdoofd
spinnetje.

Larve  in gescheurde
Cocon.
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Een gebroken cel/urn die alleen een spinnetje bevat. Uit een andere cel/urn een
cocon die gescheurd is, de larve komt in contact met de buitenlucht.

Beschimmeld spinnetje?
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Spinnetje met
schimmel?

Larve  in gescheurde
Cocon.

Detail van bovenstaande
afbeelding
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De cellen/Urnen zijn vastgezet in plastic bakje. De cocon afgedekt met resten
van een cel/urn.

Het geheel is afgedekt met plastic boterhamzakje en in de gereedschapsschuur
opgeborgen. (Vanwege de temperatuur 8-10 °C in de winter).
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Het geheel was na enkele controles aan het begin in de vergetelheid geraakt
totdat… ik in begin van de zomer ontdekte dat de gebroken urn met de daarin
geopende cocon was uitgekomen. De wesp is door voedsel- en watertekort
overleden. Een andere cel/urn is geopend en het hoofd is net zichtbaar.

Bij dit exemplaar heb ik net op tijd ontdekt dat het uitgekomen is. Door gebrek
aan voedsel en vocht (nectar) staat ze zwak op haar poten. Hoofd en achterlijf
rusten op de grond. Ze heeft zelfs geen kracht meer om haar antennes overeind
te houden. Sceliphron curvatum
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De stand van de antennes verraden zwakte en
        daardoor is zij ook door de poten gezakt.

Een veel voorkomend fenomeen bij sommige
solitaire wespen, na overlijden krommen zich de
voelsprieten/antennen.

Hoofd van Sceliphron curvatum
net zichtbaar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sceliphron_curvatum
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Meteen heb ik haar buiten op de bloeiende maggiplant ((Levisticum offi-
      cinale) gezet zodat zij zich tegoed kon doen aan de aan de oppervlakte
      liggende nectar/stuifmeel

     De dagen na haar vrijlating heb ik nog regelmatig gekeken op de maggi-
     plant maar haar niet meer gezien. Het is duidelijk dat zij zich hier niet
     kan voortplanten omdat deze mooie soort (exoot) hier niet voorkomt
     maar een heel stuk zuidelijker, namelijk Zuid Frankrijk.
     Dit is een mooi schoolvoorbeeld hoe insecten (en ook flora en fauna) zich
     ook kunnen verspreiden door toedoen van de mens.
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Verspreidingskaart volgens Bitsch & Barbier 2012

In mijn archief enkele beelden gevonden  van urntjesspinnendoder (Auplopus
carbonarius) en urntjeswesp (Eumes coarctatus).

© C.J.F. EVERS  GRONSVELD

http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=1
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Enkele cellen zijn al uitgekomen

De bobbelige structuur is ontstaan door de manier van metselen, elk bobbeltje
is een balletje klei vermengd met speeksel.

Deze cellen/urnen van de urntjesspinnendoder bevonden  zich  op
gestapelde plastic containertjes die tegen een muur stonden. Deze
kant stond dus tegen de muur. Twee cellen/urnen zijn al
uitgekomen. Vermoedelijk mannelijke individuen.
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jEumenes coarctatus (urntjeswesp) met kleibolletje in de kaken.

kEumenes coarctatus (urntjeswesp) met kleibolletje in de kaken. Klaar voor vertrek. 
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Eumenes coarctatus is bezig klei te verzamelen. Eerst maakt zij de
klei nat zodat deze makkelijk te verwerken is. Dan schraapt zij met
haar kaken een portie klei bijeen, voegt daar haar speeksel bij en
maakt van het geheel een bolletje/balletje.

Kleibolletje tussen de kaken, eumenes
coarctatus staat op het punt naar haar
nest te vliegen. Dat het bolletje nat is is
goed te zien. Ook de plek waar zij het
weg geschraapt heeft is nat.
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Verlamde kruisspin, prooi van een urntjesspinnendoder en op weg naar het nest.
Drie poten zijn al verwijderd.  Zo’n kleine wesp en zo’n grote spin!

Naschrift

Na gegoogled te hebben blijkt de soort in Nederland al in  2007 gefotografeerd te zijn
door Hans van der Post. Zie forum link. Locatie is onbekend, waarschijnlijk ergens
in Noord- of Zuid Holland. Ik heb het vermoeden dat via een schip, trein of vrachtwa-
gen  het insect meegelift is.
http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=20517&p=129726
Er is veel te vinden over deze wesp op het net maar geen meldingen van Nederland,
behalve bovengenoemde.
Zie verspreidingskaart bladzijde 8 volgens Bitsch & Barbier 2012.

De Nederlandse naam, langsteelgraafwesp, voor Sceliphron curvatum vind ik
vreemd, het is toch meer metselwesp dan graafwesp?
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Urntjesspinnendoder met prooi, een ver-
lamde kruisspin.  Het is  vaak een hels  kar-
wei om de (grote) spin in het nest te krij-
gen. Een keer heb ik een urntjesspinnen-
doder  meer  als  twintig  meter  gevolgd  tot
aan haar nest. Om de twee, drie meter laat
zij  de prooi  liggen en gaat de weg vooruit
verkennen. Dan komt ze terug en vervolgt
haar weg met prooi naar het nest. Komt ze
na  meerdere  stops  eindelijk  bij  het  nest
aan  moest  zij  in  dit  specifieke  geval  nog
ruin  een  meter  omhoog  klimmen  om  bij
haar nest te komen. Het lijkt op dit beeld
alsof de spin een dreighouding aanneemt
maar dat is niet zo, zij is verlamd.

Geopende kaken.

http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=20517&p=129726



