VERZORGING

Winterhart
& winterhard

Herfst, net geen winter: deze seizoenen gaan charmant in elkaar
over. Het wordt kouder en we ademen allemaal winterwolkjes.
De flora komt tot rust en de fauna past zich aan. In onze parken
maakt iedereen zich winterklaar. De warmte zit binnen, de frisse
neuzen buiten. Alle winterplannen komen in actie.

D
DIEREN
Veel diersoorten hebben voor zichzelf gezorgd
en dragen intussen een winterpels of hebben
een dikker verenkleed. Kijk maar naar de rode
panda’s, alpaca’s, takins en bizons. Ook brilbeertje Tinka, oorspronkelijk uit de Andes, heeft een
wintervacht. Zelfs de kamelen en de dromedarissen zijn in de woestijn nachten met temperaturen diep onder het vriespunt gewend. De
zeehondjes kweekten dankzij hun dagelijkse
vette haring een vijf centimeter dikke speklaag.
VERZORGERS
Elke diersoort heeft zijn eigen winterplan.
Hun verzorgers zijn even weerman. De minimumtemperatuur waarop de dieren buiten
mogen en voor hoe lang, staat vast. Verplichte
frisse neus. Of blijft de staldeur open zodat de
dieren zelf kiezen? Bongo’s bijvoorbeeld mogen buiten bij 0 tot 10°C, als het windstil is. Ze
kiezen zelf. Een gure wind en wat regen? Dan
blijven ze binnen. Of is het toch windstil, maar
onder nul dan is de warme stal aangeraden.
IJzelt het met kans op uitglijden? Dan blijven
tropische hoefdieren wijselijk binnen, want
gebroken poten zijn uit den boze! Maar
sneeuwluipaarden bijvoorbeeld, die kunnen
gerust buiten. Bij mensapen ligt het minimum
op 6°C. Ze kunnen, net als wij, verkouden wor-

den, met de nodige snotneuzen en hoestbuien
erbij. De nijlpaarden zwemmen binnen als het
water buiten onder 12°C is. In de ZOO mogen
de leeuwen en neusberen buiten als het ijs van
de vijvers aan hun verblijf gekapt is.
Sommige gasten hebben nu een beetje hulp
nodig. Zo tranen de ogen van olifanten. Bij
vrieskou kan dat vocht pijnlijke kloven maken en daarom smeren de verzorgers de huid
rond de ogen in met vaseline. Extra aandacht
gaat naar de dunne olifantenflaporen want
die kunnen bevriezen, net als de poten van
sommige vogels. Bij kleine apensoorten zijn
dan weer de puntjes van de staart vriesgevoelig, net als de keelzak van maraboes en
hoornraven.
TECHNIEKERS
Zij hebben in de zomer alle verwarmingsketels
gecontroleerd en in orde gemaakt voor de
winteropstart. Verschillende stallen krijgen
ecologische flappen aan de deuren. Zo krijgen
de dieren open stal(deur) én wordt de warmte
binnengehouden. Het vorstplan treedt in werking. Ze sluiten alle waterleidingen buiten af
en de gebouwen worden vorstvrij gemaakt.
Het water van de vijvers in Planckendael wordt continu in beweging ge-

WINTERANEKDOTE: Toen het vorig jaar sneeuwde, verrasten de mensapenverzorgers de gorilla’s met
hun eerste sneeuwpop. Ze verzamelden buiten emmers vol sneeuw om er sneeuwmannen mee te maken op
hun binnenterrassen. Verrijking puur natuur! De gorilla’s waren er uren zoet mee.
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“Onze olifanten zijn een soort ijsberen. Ze mogen in het zwembad
duiken tot een watertemperatuur van 12°C.”
Coördinator Ben

LOGISTIEK
De logistieke ploeg zorgt voor de verdeling van
het voedsel van alle dieren. Sommige dieren
eten meer in de winter, zoals de was- en neusberen. Andere gasten, zoals de zeehonden, juist
minder. De graseters schakelen over van vers
gras naar meer gedroogd hooi. Voor de bladeters staat er nu meer gedroogd blad en luzerne
op het menu. Als extra troef krijgt elk park wekelijks zo’n 100 kilo verse rozenblaadjes van een
kweker. Zo krijgen okapi’s, giraffen, bongo’s,
apen, toch allemaal vers groen achter hun kiezen. Krachtvoer!

HOVENIERS
In laagjes kleden is overal de boodschap, maar
vooral bij de tuinmannen. Ze steken in de ZOO
45 000 bloembollen in de grond om volgende
lente tot prachtige mozaïeken te laten openbloeien. De palmen, laurieren en orangerieplanten gaan in de warme serre overwinteren.
De Vlindertuin wordt weer Wintertuin. Zijn de
wandelpaden glad? Bij ijzel strooien we zand
of dolomiet om slippertjes te vermijden. Dood
hout verdwijnt uit de boomkruinen. Bepaalde heesters krijgen nu al hun knipbeurt. En
de bananenbomen van Planckendael krijgen
na het snoeien een bergje champignonmest
over zich.
De hoveniers houden op vakantie- en weekenddagen de vuurkorven bij de tipi’s brandend. Ook tijdens China Light kan je je komen
warmen. Kortom, iedereen zet ook tijdens dit
gezellige seizoen zijn beste beentje (winterlaars) voor! O

WEETJE
O Wist je dat je onze okapi’s, koukleumen eerste
klas, nu ook permanent kunt bewonderen in de
winter? Neem een kijkje bij het Mensapengebouw.

TIP
O Kom op het vroege abonnee-uur (9u) naar onze
parken. De bevroren ochtenddauw is prachtig!
Breng bij sneeuw je slee mee. Dolle pret!

houden. Bij de pinguïns en de pelikanen in
Planckendael zie je daarom weinig ijs. De drinkbakken buiten zijn verwarmd. De technische
ploeg in de ZOO begeleidt bovendien de Chinese kunstenaars van China Light ZOO en zorgt
voor de nodige bekabeling voor de oplichtende structuren.
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