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200.000
mensen zullen dit Jaar door een
tekenbeet de ziekte van Lyme krijgen,
schat Stichting Samenwerkende Artsen•
en Adviesorganisatie in de Gezond•
heldszorg (SAAG).
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·vliegen ruiken bloed in ziekenhuis
KIRSTEN VOGEL
MAASTRICHT

Wekenlang kampte ·het Academisch Ziekenhuis in Maastricht
(AZM) met een vliegenplaag op de
afdeling haemaLologie/oncologie
(bloedziekte en kanker). Nu d e
meeste insecten zijn geëlektrocuteerd door speciale vliegenlampen,
zoekt het ziekenhuis de oorzaak.
Het AZM vermoedt dat het onge-

dierte van de groente en fruit af.
komt, die in de hal worden verkocht Van daaruit kan het heel eenvoudigviadeldapdeuren naarandere delen van hel gebouw vliegen.
Maar waarom de insecten precies
voor haemaLologie op de vijfde verdieping hebben gekozen, is een
raadsel.
Volgens de Inspectie van Volksgezondheid is er geen gevaar voor de
patiënten geweest

Mannelijke muizen zingen
eerst voor de vrouwtjes
LONDEN
Mannelijk muizen zingen
voor vrouwtjes waarmee ze
willen paren. Hun liefdes-lie<ljes zijn echter ultrasoon,
wat betekent dat ze voor
mensen niet te horen zijn.
Dat hebben Amerikaanse
wetenschappers ontdekt
Dat muizen ultrasone
klanken voortbrengen, is al
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Bestrijding van de
muskusratten moet
krachtig doorgaan
door Rinus Antonisse
MIDDELBURG - Zeeland mag
niet stoppen mei bestrijding van
de muskusrat. Dit stelt waarnemend-dijkgraaf A. van de Hoei
van waterschap Zeeuwse Eilanden. Hij reageert op een verzoek
van dierorgnnisaties aan minister Veerman van LNV om de
jacht op de dieren te verbieden.
Volgens De FaunabescherminJ?
en Bont voo
strijding va
1
lijks tienta
' terwijl het
tig is. De a
ten blijven
Van de H
ting. HiJ w·
ext

pleit een proefgebied aan te wiJzen (bijvoorbeeld een afgebakend gebied als Sint-Philipsland) waar de muskusrat niet bestreden wordt. Dan kunnen de
effecten nagegaan worden.
"Maar daar kreeg ik de handen
niet voor op elkaar. Men vindt
de nsico's te groot."
Die bevinden zich vooral op het
gebied van ondergraven (binnen)dijken en inzakkende taluds van waterlo n. .,Zeker
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watersysop orde
bestrijwe niet
t waterr onder-

langer bekend. Het is echter
voor het eerst dat weten·
scbappers bewijs hebben gevonden dat zij meer doen
dan willekeurige geluiden
maken.
Tol dusver waren mensen,
vleermuizen en walvissen de
enige zoogdi_e ren waarvan
bekend was dat zij konden
zingen.(ANP)
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Muggenplaag
teistert zuiden
van Frankrijk
Door onze canespondent

OLMER VAN BEEMEN

- ··--······-···-·······- - - ARI.ES • Miljarden muggen ver·
storen al een week lang het dage•
lijks leven in de Zuid-Franse
streek Camargue. nabij het stadje
Arles.
Tot in de havenstad Marseille
leidt hun aanwezigheid tot over•last En het einde is nog niet in
zicht.
De overheid is terughoudend met
het gebruik van verdelgingsmiddelen. In de Camargue leven on•
der meer wilde paarden en flamingo's en is een van de mooiste
streken van het land. Chemische
producten zouden de biodiversi·
teit in het gebied kunnen aanLast~.

Biologisch vcrantwo0rde bestrij•
ding is wel mogelijk, maar kost
miljoenen en die zijn niet beschikbaar. Dus is het wachten op ernstige verkoeling of een hevige mistral.
Muggenplagen
komen
in
Zuid-Frankrijk alleen voor bij een
aaneenschakeling van uitzonderlijke weerstypen: ~n lange perio•

de van droogte (waarin de muggen veel eitjes kunnen produceren), gevolgd door hevige regenbuien (wanneer de eitjes uilko•
men) en vervolgens relatieve
warmte zonder mistral, de koude
en droge noordwestenwind in
Zuid-Frankrijk. Gemiddeld komt
die keten eens in de tien à vijftien
jaar voor.
Volgens het plaatselijke centrum
voor volksgezondheid in Arles
kan de overlast nog twee weken
aanhouden.
Gevaar voor gezondheid en hygiëne is er niet, maar de muggenplaag is wel bijzonder hinderlijk.
Bewoners blijven zoveel mogelijk
binnen met gesloten deuren en
ramen. Slapen doen ze onder een
klamboe en als ze naar buiten
gaan, doen ze dat in allesbedekkende kleding en met een hoofddeksel of een muggennet.
Op enkele dorpsscholen zijn de
speelkwanieren afgeschaft.
Een voetbalwedstrijd in d~ Fran•
se tweede divisie moest worden
uitgesteld.
En toeristen maken dat ze weg)comen.
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Fraaie folder van de afdeling Water van Anima/, de Vlaamse
waterbeheerder, te downloaden via :
http://www.mina.be/upfoads/Brochure_Ratten_in_de_val.pdf.
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