Niet alle knaagdieren
zijn plaagdieren
De Vereniging Natuurmonumenten luidt de noodklok nu de Korenwolf, het
grotere neefje van de goudhamster die wij als populair huisdier kennen, op het
punt staat definitief uit Limburg te verdwijnen. De Korenwolf is een in het
wild levende veldhamster die zich bij voorkeur beweegt op de korenvelden.
Favoriet zijn de graankorrels van tarwe, haver, gerst en rogge die hij 's avonds
naar zijn 'burcht' brengt (zijn nest).
Door de hedendaagse eenzijdige akkerbouw, de chemische bestrijdingsmiddelen, de overmatige bemesting en de korte oogsttijden, zijn er in Nederland nog
maar een paar honderd van deze veldhamsters over. Ze voelen zich hier niet
langer thuis. Niet verwonderlijk, want ook de mooie glooiende velden,
met wuivend graan, rode klaprozen en blauwe korenbloemen verdwijnen uit IIet Limburgse landschap. Voorgoed?
·
Natuurmonumenten koopt percelen op rond bestaande burchten
en richt ze zó in dat het weer een prettig leefgebied wordt. Niet
alleen voor de Korenwolf, maar ook voor o.a. patrijzen, dwergmuizen en vlinders. Wie de Korenwolf wil steunen: het gironummer is van de Vereniging Natuurmonumenten is 9933 o.v.v 'laat
de Korenwolf blijven!'. Elke gift is welkom, maar als u de reddingsactie met f 50,- of meer steunt, ontvangt 11 een uniek speldje
van de Korenwolf
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De gevreesde middellandse-zeevlieg (Ceratitis capitata), behorend
tot de familie boorvliegen, was het
insect dat afgebeeld
stond op de achterpagina van Dierplagen Informatie 1
'98. Sinds lang
vormt de middellandse-zeevlieg een
ernstige bedreiging voor de teelt
van perziken, sinaasappels,
peren en talrijke andere fruitsoorten. De wit-gele, zeer
levendige maden veranderen
het vruchtvlees in een bruine
brij. De maden zijn briljante
springers.
Onder de goede inzenders
is als winnaar geloot:
dhr. A.J.A. Heetman van de
Algemene Bestrijdingsdienst
Rotterdam. Hij heeft inmiddels een boekenbon t.w.v.
f 75,- ontvangen.
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Broodje gezond....
Een klaagster kocht een gesneden heel brood.
Toen dat op tafel kwam waren de middelste
boterhammen voorzien-van een plak muis. Deze
had zichzelf waarschijnlijk in het deeg geworpen
en was meegebakken en gesneden. Algehele
inspectie van de bakkerij brachten geen overtredingen tegen de hygiëne aan het licht. Het grafschrift van de eenzame muis was een proces-verbaal.
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Bij houdt vliegtuig
aan de grond
Een vliegtuig van Japan
Airlines is niet vertrokken, omdat
er een bij aan boord was. Het toestel stond op het eiland Hokkaido
klaar om op te stijgen toen er in
de cabine een bij werd ontdekt.
Personeel slaagde er niet in het
insect te vangen. De vlucht werd
daarop afgelast. Japan Airlines
vreesde dat de bij zou zorgen voor
grote onrust onder de passagiers.
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