Biodiversiteit

Als je wespen en hun gedrag beter begrijpt
en hun overlast beperkt, heb je in een klap
heel wat nieuwe vriendinnen.
Wespen zijn de voorouders van al onze
bijen. Ze helpen een goede balans in onze
natuur te maken.
Gif
Er zijn ook sprays die zeer doeltreffend
werken, maar gif op je huid smeren of in je
tuin spuiten? Wie wil er nog meer gif?

De Wespen ambassadeurs
De wespenambassadeurs kunnen u helpen
met tips en tricks. Bij meer vragen, kijk op
de site of mail: wespenambassadeurs@
imkersverenigingbrummen.nl
Wespen
Een nuttig insect als je zijn gewoontes kent.
Als je je tuin doelmatig inricht leveren ze
een grote bijdrage aan je woongenot door
muggen, vliegen en teken te vangen.

Wespen
Beter een hardwerkend
buurvolk,
dan een vervelend insect

In de nazomer worden wespen steeds zichtbaarder. Ze zorgen dan soms voor overlast
maar dragen ook bij aan je woongenot door
vliegen en muggen te vangen. De hele zomer
heeft de wesp haar werk redelijk onzichtbaar gedaan, maar nu wordt ze vaak
verwenst, weggejaagd of als volk verdelgd.
Dwergmispel bloeit in het voorjaar
Overlast
Bij grote overlast kunt u het beste een
gecertificeerde verdelger inhuren.
Deze kan u ook informeren over de
omgang met insecten.

Bijenhotel
Deze folder is een product van de imkersvereniging Brummen.

De Wespenambassadeurs willen als
beschermers optreden voor deze hardwerkende muggen- en vliegenverdelgers.
Het is niet nodig om gif te gebruiken en
ons leefmilieu aan te tasten. We willen
pleitbezorgers van de biodiversiteit worden.
We gaan voorlichting over de wesp en haar
gedrag geven. We gaan mensen informeren, zodat wespen begrepen en steken
voorkomen kunnen worden.

De levensloop van de wesp

Limonadewespen leven bij elkaar in een
wespennest. In het voorjaar begint de
koningin het nest te bouwen met een klein
bolletje van papierachtig materiaal. In de
cellen in dit bolletje legt ze eitjes. De daaruit
komende larven worden door haar gevoed
met een brij van insecten. Hierin schuilt
de grote bijdrage van de wesp! Muggen,
vliegen, teken en allerlei plaagdiertjes
worden door haar opgeruimd. En iets later
door haar nageslacht.

Wespen en mensen
Conflicten (voorkomen is beter dan
genezen)
Knoei niet met snoep of limonade buiten.
Wespen wegsturen:
Kamille, goudsbloem, pepermunt en
alsem zijn heerlijk geurende kruiden voor
de mens. Insecten vinden het minder.
Zij vliegen een blokje om.

Wist u dat:
Een gemiddeld wespennest 40 tot 50 kilo
insecten (muggen vliegen en teken) opeet
per jaar!

Wespen omkopen:

Nectarplanten (de vuilboom) en zoet fruit
in een ver hoekje van de tuin plaatsen. Het
is niet zo dat wespennesten groeien als je
ze op een andere plek zoetfruit voert. Dit
is brandstof om op te vliegen en lokt de
wespen weg.

Rijpe appel, druif of banaan
Gebruik geen limonadeval, want dan
kunnen ze geen muggen meer vangen om
hun larven mee te voeren.

Kamille
Wespen omleiden
Door het plaatsen van een scherm (1m
x1m) bij de uitgang van het nest vliegen de
wespen een andere route.

Wespenkoningin op bloesem rode bes

Mensen omleiden
Een hek of waarschuwingslint plaatsen bij
de dakgoot, heg of bosje waar de wespen
wonen.

Vuilboom heester
Wespen steunen
Het planten van bv vuilboom. Een heester
die wespen en andere insecten het hele jaar
door helpt met bloemen en vruchten.

