Getingar
Getingar kännetecknas av deras gul-svart-randiga bakkroppar, en gadd som de (till
skillnad från bina) kan stickas obegränsat antal gånger med, samt deras bon
"samhällen" .
I mitten av april kommer den övervintrande drottningen fram och börjar leta ett
nytt ställe att bygga på. Boet är klotrunt och stort som en valnöt. Boet består av 1020 celler och i botten av varje cell lägger drottningen ett ägg. Så snart äggen kläcks, i
mitten av maj, har hon fullt upp att mata larverna. I slutet av maj kommer de nya
getingarna fram, ”arbetarna”, som fortsätter att bygga på samhället samtidigt som
drottningen koncentrerar sig på att lägga fler ägg. Under denna tid (april-juni) är
den enda aktiva getingen drottningen.
Getingarna kan bli ett problem för oss människor under högsommarperioden,
juli till augusti.
När det går mot höst börjar drottningen lägga nya ägg som ska bli nya drottningar
och hanar. Hannarna dör snart liksom den gamla drottningen och alla arbetarna i
boet. Nästa vår så kommer de övervintrande drottningarna fram och allt börjar om
igen. I Sverige är alla getingbon ettåriga och gamla bon används aldrig igen.
I början av säsongen april till juni då bona är små kan man försöka peta bort dem
med en pinne eller liknande och/eller ta bort dem helt under senhösten – vintern då
bona är övergivna. Vissa av de 14 arterna som finns i Sverige bygger ibland bon i
marken och kallas då i folkmun för "jordgetingar".
Jordgetingar
De getingar som placerar sina bon i underjordiska hålor kallas för jordgetingar.
Av våra getingar är det endast tre arter som bygger bo i jorden. Om man misstänker
jordgetingar ska man kontrollera om det är ett eller flera ingångshål i marken.
Jordgetingar har ett enda ingångshål, medan vanliga steklar har fler hål och
ofta i sand. Vanliga steklar är ej farliga för människor och behövs ej saneras.
Att tänka på! Det finns även andra insekter som ser ut som getingar men är helt
ofarliga ex. blomflugor och vissa fjärilar. Murarbin/solitära bin kan man också se
under tidig vår och försommar. Dom håller oftast till i väggar och är mindre än
getingar och ska därför inte förväxlas med drottningen som är den enda aktiva
getingen under den perioden. Bin och humlor har en stor betydelse för både odlade
och vilda växter och får därför ej saneras.

