
Vepsen - et farlig dyr?

Den gul-svarte flyveren
Vepsen er et insekt med seks bein, fire vinger og en kropp som har gule 
og svarte ringer. Mellom forkroppen og bakkroppen er det en tydelig 
innsnøring. De fleste vepsene er 1-2 cm lange.

Vepsene lever i store bol
Det er bare vepsedronninga som overlever vinteren. Om våren 
begynner hun å lage et kulerundt vepsebol av trefliser som hun tygger 
sammen med spytt. Når bolet er blitt 3-4 cm stort, legger dronninga 
omtrent 20 egg der. Eggene utvikler seg til larver, som hun mater til de 
blir voksne arbeiderveps. Nå fortsetter dronninga bare med å legge nye 
egg, mens arbeiderne bygger ut bolet, steller larvene og fanger mat til 
dem. Når høsten kommer, kan det være over to tusen arbeiderveps i et 
bol større enn en fotball.

Sent på sommeren skjer det noe spennende
Nå får larvene ekstra mye mat, og de utvikler seg til nye dronninger. 
Det kan bli flere hundre nye dronninger i bolet. Samtidig legger den 
gamle dronninga egg som blir til hanner (droner). De nye dronningene 
og hannene flyr ut fra bolet og parer seg i lufta. Hannene dør nokså 
raskt etterpå, mens de befruktede dronningene finner et beskyttet sted 
der de kan overleve vinteren. Det kan være på et loft, i en vedstabel 
eller et hult tre. Neste vår begynner de å lage hvert sitt nye bol på et 
loft, i et tre elller på bakken. Den gamle dronninga dør i løpet av høsten, 
og alle arbeiderne forlater bolet. De dør når de første frostnettene 
kommer. Det er bare de nye dronningene som overlever til neste vår!

Vepsebrodden - et forsvarsvåpen
Bakerst på kroppen har vepsen en liten, spiss brodd som inneholder et 
giftstoff. Vepsen stikker for å forsvare seg mot inntrengere i bolet, for 
eksempel oss mennesker.

Et vepsestikk gjør vondt. Men det er sjelden farlig for oss, fordi det er 
lite gift i ett stikk.Men noen mennesker er allergiske mot giftstoffet i 
vepsestikket. I verste fall kan et allergisjokk føre til døden. I Norge dør 
ett eller to mennesker hvert år av vepsestikk.
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