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Kampioenschap
muggendoden in Italië
ROME • Italiaanse mugge:1.meppers komen zaterdag bijeen in de
Lomellina-vallei ten zuiden van
Milaan voor het jaarlijkse kampioenschap muggendoden. Dappere deelnemers, gekleed in zwemkleding en lange kousen, dagen
elkaar uit om zoveel mogelijk

JE lEKE'R GE:loONNE.tJ'.

muggen te doden met hun blote
handen.
Iedere kan didaat krijgt vijf m inuten de tijd om zoveel mogelijk
muggen een kopje kleiner te maken en te verzamelen. De winnaar gaat naar huis met zes biggen.
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Zesjarige sterft
na aanval bijen
SA! NTES • Een zesjarige jongen is
in Saintes, in het zuidwesten van
Frankrijk, na een aanval door een
bijenzwerm gestorven. Het.kind
is ongeveer duizend keer gestoken. De jongen werd aangevallen
toen hij met zijn fiets langs een
bijenkorfreed. In het ziekenhuis
van Poitiers overleed hij twee dagen na de aanval alsnog aan zijn
verwondingen.
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Steeds meer
vleermuizen
Het aantal vleermuizen in Nederland is in tien jaar ruim verdubbeld tot enkele miljoenen. Dit
blijkt uit tellingen van honderden
vrijwilligers in opdracht van de
Vereniging voor Zoogdieren en
Zoogdierbescherming. De laatste
tien jaar zijn veel overnachtingsplaatsen, zoals de mergelgrotten
in Limburg, verbeterd en beter beschermd. De vrouwtjes komen
daardoor gezonder uit de winter
en baren jongen die in een betere
conditie zijn.

Z werrnen kraaien
terroriseren stadje
in Duitsland
Van onze correspondent
BERLIJN• Kraaien storten zich

maken aan de plaag. Wild van
de honger lukt het kraaien

op lammetjes, pasgeboren var-

vaak toch binnen te komen.

kentjes en kalfjes. Ze pikken
in hun ogen en trekken hun
ingewanden er uit. De dieren
sterven een pijnlijke dood.
In en rond de Noord-Duitse
stad Niebüll spelen zich scènes af als in de film The Birds
van Hitchcock. Hier huizen op
een bevolking van 8000 zielen
6000 kraaien, die wegens
strenge milieuwetgeving niet
mogen worden bestreden.
De Duitse televisie wijdde een
documentaire aan de plaag. Er
werden schokkende beelden
getoond van zwermen kraaien
en uiteengereten prooien. Ze
happen met hun snavels toe
op de gevoeligste plekken: de
navel, de ogen en de anus.
"Ze terroriseren ons", luidt de
noodkreet van boer Dirk Enewaldsen in de Süddeutsche
Zeitung. Honderden bewoners van dit gebied, dat grenst
aan de Noordzee en Denemarken, ervaren dit zo. Tussen de
aanvallen door rusten de vogels uit op daken, auto's en in
bomen. Vluchten uit de regio
heeft een hoge prijs: door de
dikke laag vogelpoep in het gebied en de alarmerende klachten zijn de onroerendgoedprijzen gekelderd.
Ook kooien en stallen op de
weiden kunnen geen einde

"Schapen en koeien krijgen
vaak tweelingen. Als het moederdier op de wei net de tweede op de wereld werpt, wordt
het eerste beest al aangevallen" , vertelde Enewaldsen.
" Mijn zoon en ik houden
soms afwisselend de wacht op
de wei. Eén keer konden we
nog net op tijd een schaap met
de pasgeboren lammet jes redden."
De regionale overheid blijft er
stoïcijns onder. De kraaien genieten dankzij de wetgeving in
de deelstaat Sleeswijk-Holstein bescherming. Ze hebben
er net zo veel rechten als zangvogels. Daar komt bij dat niet
heel Niebüll er onder lijdt. Aan
waarschuwingsschoten zijn de
opvallend grote dieren inmiddels gewend. Toegestaan in de
strijd tegen het Zwarte Kwaad
is ook een soort ratel.
Jaarlijks neemt de kraaienpopulatie toe, doordat ze overal
eten vinden. Ze vreten eerst
het zaad op, daarna zijn de
voederbakken aan de beurt en
vervolgens de dieren zelf.
Mensen werden tot nu toe niet
aangevallen. Wel zitten inwoners steeds weer onder de vogelpoep. Om die reden loopt
de traditionele kerkgang in het
diepgelovige Niebüll terug.
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