Praktijk

Wespenmanagement
in Ouwehands Dierenpark
Het driekoppige Ouwehands plaagdierenteam van de afdeling dierverzorging is
verantwoordelijk voor het beheersen van overlast veroorzaakt door diverse soor-
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ten dieren, van mieren tot vossen. Ook wespenmanagement is een jaarlijks terugkerende taak van het Ouwehands plaagdierenteam.
Na een fors wespenprobleem in juli 2011,
toen men overdag een drietal grote wespennesten probeerde te bestrijden, wordt
wespenbeheersing heel planmatig aangepakt. Nu worden wespennesten alleen
bestreden wanneer ze overlast bezorgen,
en de bestrijding vindt alleen plaats als de
zon onder is.
Wespenbeheersing komt in de dierentuin tot stand door samenwerking van het
plaagdierenteam, de mensen van de afdeling Food & Beverage en de mensen die
de vuilcontainers en prullenbakken legen.
Samen neemt men in juli diverse voorzorgsmaatregelen om wespenoverlast te
voorkomen.
De tuindienst zorgt er in deze periode
voor dat alle vuilcontainers en prullenbakken een extra schoonmaakbeurt krijgen
met hogedrukreinigers en een fris ruikend
schoonmaakmiddel. De afdeling Food &
Beverage neemt de volgende voorzorgsmaatregelen:

Voor wespen aantrekkelijke voedingsmiddelen worden in afgesloten voorraadbakken bewaard.

• Al het zoete afval wordt alleen in gesloten vuilniszakken in de vuilcontainer
verzameld.
• Zoetigheden zoals fruit, smoothies en taart worden alleen in afgesloten presentatie
bakken en vitrines uitgestald.
• Alle resten en restjes van en bij ijsmachines worden meteen verwijderd en de
machines en omgeving worden meteen na gebruik schoongemaakt.
• De tafels op de terrassen worden zo snel mogelijk na gebruik leeggeruimd en
schoongemaakt.
• De afruimkarren worden regelmatig geleegd en schoon gehouden en zo nodig
verplaatst.
• Losse prullenbakken worden zo veel mogelijk voorzien van vuilniszakken.
• Prullenbakken worden dagelijks verplaatst en uit de buurt van outletpunten en
tafels geplaatst.

Door het succes van deze preventieve
maatregelen, hoeft het plaagdierenteam
veel minder wespen weg te vangen met
wespenvallen. Wanneer wespenvallen
wel worden ingezet, kiest het team voor
een wespenval waar de wespen eenvoudig binnen kunnen vliegen, maar niet zo
gemakkelijk meer uit kunnen komen. Uit
sommige vallen kunnen wespen heel snel
weer ontsnappen. Dit soort vallen werkt
maar zeer beperkt en kan zelfs als lokaas
voor wespen gaan dienen. Bij het plaatsen
van wespenvallen is het van belang om rekening te houden met de windrichting. Als
de wespenvallen tegen de wind in worden
geplaatst, kunnen de wespen worden afgevangen voordat ze bij het terras komen.
De systematische wijze van plaagdierbeheersing heeft rust gebracht op de terrassen van Ouwehands Dierenpark. Het
aantal wespensteken is verminderd van
honderden steken in voorgaande jaren naar
slechts enkele steken tijdens het wespenseizoen van 2013. Dit is goed voor de bezoekers, maar ook voor de wespen. En laten
we niet vergeten dat deze dieren ook voor
mensen een belangrijke rol spelen als insectenbestrijders. Het rigoureus vernietigen
van wespennesten past niet in goed plaagdiermanagement, maar ook niet in een dierenpark, waar men bezig is met natuur en
soortenbehoud.
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