Super lnsecten _Show
in Rotterdam

Peking verklaart
ratten de oorlog

Tot en met 3 mei 1998 is in de Kunsthal (Rotterdam) een tentoonstelling te bezichtigen van computergestuurde MEGA-insecten.
Deze insecten-monsters, waaronder een bidsprinkhaan, een wandelende tak en twee vechtende kevers, zijn tot 600 keer vergroot.
Ze maken geluid, bewegen levensecht en worden dramatisch verlicht.
Ook zijn microscopen opgesteld waarmee honderden geprepareerde
insecten kunnen worden bekeken: vlinders, vliegen, mieren, kevers
en wespen. De levende insecten die als model dienden zijn in terraria
naast de enorme robot-beesten te zien.
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Tijdens de Show wordt de adembenemende en succesvolle
film 'Microcosmos' vertoond. In het aangrenzende Natuurmuseum is een 3-D theater ingericht. Een toegangsbewijs
voor de Kunsthal geeft op dezelfde dag gratis toegang tot het
Natuurmuseum. Toegangsprijs: f 10,-.
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Muizen schakelen
stoplichten uit
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EUROCIDO 1998
Van 6 t/m 8 mei wordt in de Westfalenhalle (Dortmund, Duitsland)
de derde Internationale Congres en Vakbeurs voor
Dierplaagbestrijding georganiseerd. Aanmeldingsformulieren voor deelname aan de tentoonstelling
of het congres en toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar
via het Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband,
Eurocido 98. Postfach 1252, D-69511 Laudenbach/
Bergstrasse. Fax: +49 - (0)6201 - 46526.

ROTTERDAM - De poli tie heeft
eindelijk ontdekt waarom de
stoplichten bij het Reewegviaduct in Rotterdam er voortdurend mee ophielden. De veroorzakers van de storingen
blijken muizen te zijn De verkeerslichtinstallatie bij het
viaduct hield er om de haverklap mee op. Onderzoek leverde aldoor geen technische
oorzaak op. Maar nu heeft de
verkeerspolitie de boosdoe. ners gevonden.
Muizen komen via de kabelkokers in het beton van het viaduct bij de kast van de installatie. Daar is het voor de muizen
lekker warm en daar slepen zij
dus allerlei rommel mee naartoe. En door de rotzooi wordt
regelmatig kortsluiting veroorzaakt.

11it: Gelders Dagblad
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Rat houdt vliegtuig
aan de grond
BEDRIJFSHYGIËNE
MATERIAALBESCHERMING

tel. 0492; 364 292
fax 0492 - 365 745

• Vakkundige bestrijding van alle ongedierte,
waaronder: ratten, muizen, kakkerlakken, wespen enz.
• Tevens bestrijding van alle houtaantasters, waaronder:
houtworm, huisboktor, knaagkever, zwammen enz.
• Vogelwering
• Werkzaamheden/ rapportage volgens HACCP-normen
• Schriftelijk garantie op alle werkzaamheden
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ZüRJCH - Een rat heeft twee da•
gen een toestel van de Zwitserse
luchtvaartmaatschappij Swissair
aan de grond gehouden. Het
diertje werd vlak voor aanvang
van een vlucht van Zürich naar
Wenen door een medewerker gezien. Daarop besloot de maat•
schappij de Airbus 319 aan de
grond te houden. Volgens een
woordvoerder bestond het gevaar dat het beestje kabels had
doorgeknaagd. Na een jacht van
twee dagen waarbij rattengif en
vallen werden ingezet, gafhet
dier zich gewonnen.
uit: Algemeen Dagblad
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