
Bye (Amegilla sp.)- en Wespes (Ammophila sp.) se ondergrondse neskolonies 

GROOT was my verbasing, toe ek eendag in die bakkie ry en voor my op die plaaspad ‘n lagie stof net 

bokant die grondoppervlak sien staan. 

Toe ek stop en gaan kyk, sien ek 

menigte wespes gate grawe; langsaan 

die gat lê ‘n verlamde ruspe. Van ver lyk 

die hele grond vars omgedop. Die geel 

kolletjies wys, waar orals ‘n ruspe lê. 

Dat wespes in kolonies bly  en 

bogrondse neste aanlê, weet  ons almal; 

dat van hulle gate grawe en verlamde 

insekte of spinnekoppe daarin sleep vir 

kos vir die larf, weet  ons  ook, maar van 

ondergrondse neskolonies het ek nie 

geweet nie.                                                

Dit is baie vermaaklik om daar te sit en 

kyk; die wespes steel mekaar se prooi om dit  dan gou in hulle eie gat te trek. 

  
As die prooi weggebêre is, word by enkeles wat slim is, die gatingang met ‘n stukkie hout of droë mis 

of ‘n grondklont toegemaak of bedek, dat ander dit nie kan sien nie. 

  



En dan is daar nog parasitiese vlieë wat oor die nes-gat-area draai en 

kyk, in watter gat hulle gou kan inglip, om self ‘n eiertjie op die 

verlamde ruspe te plaas (hierdie ruspes was self wespe-larfies 

van plantwespes) 

Interessant is ook, dat daar wespesoorte is, wat die gat grawe, 

deur gronddeeltjies weg te hark. Dan lê daar eenkant van die 

gat die grond wat uitgehaal word. Ander wespesoorte trek die 

grond uit met hulle voorste paar pote en nog ander dra die deeltjies 

uit en sit dit ‘n entjie weg  rondom die gat weer neer.Hulle gereedskap 

(mondwerktuie, voorste pote) het spesifiek so ontwikkel, om grawewerk te kan doen. As die grond 

baie hard is, veroorsaak hulle met die vlerke ‘n “gebrom”, wat vibrasie veroorsaak om die 

gronddeeltjies los te skud, terwyl hulle met die kaakkloue aan die gronddeeltjie trek. 

Daar is ook BYE wat ondergrondse neste aanlê. Die tonnels het aan die einde verskeie selle/kamers, 

waarin die eiers gelê word. Die bye dra seker die kos vir die larwes, wat later uit die eiers kom aan, en 

dis hoekom hulle by die gat ingaan, ‘n geruime tyd daar vertoef, uitkom, ingang toemaak en wegvlieg. 

Na ‘n tyd kom dit dan weer terug, grawe die ingang oop en verdwyn in die gat om na ‘n tyd weer uit te 

kom. 

Ook hier is 

iemand wat die werk aan die flukse bye 

oorlaat en by een van hulle sy eie eiertjie in die nes plaas, en  dit is die koekoeksby (Thyreus sp.). Dit 

vlieg rond, soek ‘n gat uit en vertoef naby die gat, maak so, asof dit besig is 

met grawe. As die by van die beoogde gat weg is, vat die koekoeksby sy 

kans en gaan in die tonnel in. Soms moet dit baie lank wag vir hierdie 

kans. 

HOEKOM:  lê hulle die eiernessies in kolonies aan?                                                                                         

HOE weet hulle, waar dit ‘n goeie area is, om so ‘n nes-kolonie aan te lê?  

HOE vorm die groep wat presies daar nes bou? Het hulle self dalk daar uit die 

grond geklim?..                                            Dis vrae wat nog antwoord soek. 
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