PaS op! Daar komt de antimugienbrigade !
New York is in de ban
van een gevaarlijk virus,
dat door muggen wordt
overgebracht. Maar de
bestrijding lijkt erger
dan de kwaal.
Door VIKTOR FRÖLXE
NEW YORK - Een kinderpartijtje
op een mooie nazomcrdag in
een achtenuîn in Brooklyn, een

buitenwijk van New York. wordt
niw verstoord door hels kabaal
uit de lucht. Een helikopter vliegt
op pakweg dertig meter hoogte

ren met een afgenomen afweersysteem. Bij 34 anderen, onder

over dat zij een epidemie heeft

lemaal naar binnen!'', roept de

moeder van het jarige kind. De

wie enkele kinderen, is de virus

verzamelde kleuters vinden het
geweldig spannend.

infectie geconstateerd, hoewel
niemand van hen in levensge-

Het is de New Yorkse antimug-

vaar verkeen.
Menigeen vraagt zich inmiddels
af of het middel niet erger is dan
de kwaal. Tientallen patiënten
hebben zich gemeld bij huisartsen in Manhanan met klachten
over misselijkheid, hoofdpijn en
vermoeidheid, nadat de gemeente bij hen in de buurt had gesproeid. Astmapatiënten blijken

dat nooit eerder in het westelijk
halfrond voork\vam, is waarschijnlijk meegereisd.met trekvogels van Afrika naar Amerika.

boven het huizenblok. .,Okay, al-

genbrigade, en die houdt niet
van half werk. Helikopters en
vrachtwagens hebben alle hoe-

ken en gaten van de stad al twee
keer met pesticiden besproeid.
Sinds 9 september heerst in de
stad namelijk de zogenoemde
WestNile-encephalitis, een zeer
zeldzame, door muggen overgedragen hersenvlîesontsteking.
Tot nu toe zijn vijf mensen aan

de ziekte overleden, allen oude-

ook meer last te hebben van aan-

v-,:1llen.
D~ gemeente stelt daar tegen-

voorkomen. Het muggenvirus,

pijn, buikpijn en zelfs coma.
. Niemand wil natuurlijk dat er
doden vallen•, aldus een huisarts
in een lokale krant, ,,maar dit

lijkt meer op vliegenmeppen met

De symptomen zijn lichte koons

een bulldozer". Een deskundige
voegt eraan toe dat je 'pas gaat

en hoofdpijn. Bij de meeste

sproeien uit de lucht als al het

mensen met een goed functionerend afweersysteem verdwijnt
die koorts weer.

andere niet meer helpt. Het is
een wanhoopsoffensief.
De aanbevolen voornorgsmaatregelen tegen de sproeiacties
met malathion zijn strenger dan

Het middel dat tegen de muggen
wordt gebruikt, heer malathion.

Hoewel de gemeente volhoudt
dat het niet schadelijk is, blijkt
de fabrikant wel degelijk te waar-

die tegen de muggen zelf: bin-

schuwen tegen bijwerkingen,

nenblijven, ramen dichthouden,
en de airconditioning uitzetten.
En kinderen moeten zo vaak mo-

waaronder misselijkheid, hoofd-

gelijk hun handen wassen.

Gelderlander 02/ I 0/99

I

Tordw
aan/eg Fri arsboomt
anse snelwey

Vaneenonze,
PAAJ.Js •

Dri

medewerkers

'.J:-Z

werk aan de
al liggen het teur-entomoJo
snelweg t:u
• de toekolllsti
een rotte b og In 1996 1
SChe Alen •sen het No
ge Plaren va oom enkele
n
het tl t çon en Tours rrnand1. trof H n de plque-p
exen,.
Ic e e r naar uJ . , st11. En
. . et torretJ .
rune aan
:i:.u~r een Jaar du.:C dat het nog ;,:: het Europes:;• beschermd
k
ozers Weer
VOor<fat de D s, dat stamt u·t ecreet Habl,\JIUU!en.
aan het Werk
e Werbaamh • 1992.
W s ze al aan het
zestaakt toen eden Werden
ant de aa
Werk kun
Undige d
een Ins
;:ldza,r,e .:~":;!~•Id van:::· ;: vaststeJ~:~:i:t beve:~~~:-

cJ::;.~:~

Plaaginsect van
kastanje heeft
Nederland bereikt
Van onze wetenschapsredactie
WAGENINGEN - Een oudmedewerker van de Plantenziek-

tekundige Dienst (PD) in Wageningen heeft een nieuw insect in

~

Nederland aangetroffen dat ttn
forse bedreiging vormt voor kastanjebome n. Het is een kleine
vlinder, de Cameraria ohride11a,
die vanuit Zuidoost-Europa oprukt naar het noorden. In Limburg is al sprake van aanzienlijke
schade.
Het okerkleurige vlindertje is
slcch,s 5 millimeter lang en is een
zogenaamde bladmincerder. De afgepl~ue rupsen vreten zich een
gang tusse n het boven- en onderoppervlak van het kastanjeblad, waardoor een zogenaamde mijn ontstaat.
Het dier voelt zich vooral goed
thuis op de witbloeiende wilde
paardekastanje maar komt ook op
een tiental andere boomsoonen
voor. Bij een zware aantasting
vloeien de mijnen in elkaar over en

valt het grootste deel van het blad al
in juli af.
Een gepensioneerde medewerker
van de PD, A. van Frankenhuyzen.
heeft vorig jaar al de symptomen
gezien en ontdekte vorige maand
opnieu-.-.. dezelfde verschijnselen.
Uit de mijnen kweekte hij de vlinder, zodat nu vaststaat dat de plaag
Nederland bereikt heeft. Een voorlopige verspreidingskaart van de
PO laat zien dat de kastanjemineer1
~

mot bij Amelisweerd (Uu~cht) en
langs de Ussel is aangetroffen. In

* 1985 werd de vlin~r voor het eerst

1 gevonden in Macedonië, en deze is
langzamerhand via Oostenrijk,
· Zwitserland en Duitsland naar het
noorden opgerukt. ,.Het is vooral
verontrustend dat ik in mijn kweek
geen enkele parasiet van de vlînder

heb aangetroffen. het dier heeft dus
geen natuurlijke vijanden. De enige

oplossing is: het afgevallen blad
verzamelen en verbranden, want
daarin overwintert het die_r'", zegt
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TUBBERGEN/ GORSSEL ·
Verwoede pogingen het
I
vuur te doven waren tevergeefs. Een 29-jarige ongediertebestrijder uit Tubberger zag met lede ogen toe
hoe ern een vrijstaande
rietgedekte villa in Gorssel
tot de grond toe afbrandde.
Terwijl de bewoners van
het kapitale pand op vakantie waren, hadden ze een
gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om de beruchte
bonte knaagkever uit hun
huis te verdrijven. Dat gebeurde volgens een beproefde methode, waarbij
de temperatuur binnenshuis flink wordt opgestookt. Door nog onbekende oorzaak vloog de villa
echter in brand.
De Tubbergenaar probeerde tevergeefs het vuur te
doven.
De
burenhulp
kwam binnen de kortste keren met succes op gang.
Omwonenden wisten op
tijd het grootste deel van d e
antieke meubelen naar buiten te slepen.
De schade bedraagt volgens een politiewoordvoerder ruim een half miljoen
gulden. De bewoners zijn
inmiddels op hun vakantieadres ingelicht over wat
hen bij terugkeer staat te
wachten.
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Muizen zetten
beeld op zwart
BUURSE - Muizen hebben gisteren de beeldbuis in vierhondero woningen in het Twentse Bu\J1'Se op zwart gezet. De
knaaggrage beestjes hadden
hun tanden gezet in de flinterdunne glasvezelkabel. Daardoor werden de beeld- en geluidssignalen niet meer naar
de huiskamers getransporteerd. Na enig spewwerk
openden de monteurs het
plaat.selijke verdeelstation,
een grijs kastje aan de straatkant. Tot hun verbazing troffen de technici daarin een
muizennest aan.
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