Rechter: Groningen mag duiven vergassen
De gemeente Groningen mag doorgaan met het vangen en vergassen van
duiven in de b innenstad. Dat heeft de rechter in Groningen op 14 juli 2006
bepaald. De Dierenbescherming probeerde in kort geding een streep te halen
door de omstreden vangmethodes van de gemeente, maar dat is niet g elukt.

Volgens de rechter veroorzaakt de grote populatie stadsduiven ernstige overlast in
Groningen en is het gerechtvaardigd de dieren te vangen en te vergassen.
De Dierenbescherming had diervriendelij kere methodes voorgesteld om de overlast te verminderen, zoals het lokken van duiven met speciale tillen of een voederverbod. Maar die
methodes bieden volgens de rechter geen soelaas. Het zou jaren du ren voordat het aantal
duiven met behulp van die methodes zou verminderen. Bron : ANP

l Steenmarters bezorgen

ANWB handenvol werk
DEN HAAG

De wegenwachters van de ANWB
kampen deze dagen in het oosten
van het land met een onverwachte
tegenstander: de steenmarter.
,,Bijna dagelijks krijgen we meldingen binnen over steenmarters die
onder de motorkap bedrading hebben kapotgebeten," zegt Annelies
Tichelaar van de ANWB. ,,Met
name de bougiekabels zijn erg in
trek bij deze dieren."
De ANWB weet niet waarom het
probleem zich juist nu voordoet.
"Dat is ons een raadsel, voorheen
kenden we dit fenomeen alleen in
Limburg. De steenmarter heeft z'n
leefgebied kennelijk uitgebreid.
1 Onze mensen zien aan de tandafdrukken in de kabels dat het gaat
om steenmarters."
Autobezitters die gevrijwaard
willen blijven van knaagdieren onder hun motorkap, kunnen volgens
deANWB-woordvoerstermaatregelen nemen. ,,Erzij nsprays tegen ongedie1te in de handel en de ervaring heeft geleerd dat deze beestjes
ook niet houden van de geur van
een wc-blokje. Je kunt ook nog een
in ammoniak gedrenkte doek onder de auto leggen."
De steenmarter is een beschermd
roofdier, dat de laatste jaren bezig
is met een bescheiden opmars in
Nederland. Volwassen exemplaren

GRONINGEN

Gemeente
vergast duiven
De gemeente Groningen
heeft 2000 duiven gevangen om te vergas en. De
dieren veroorzaken al
jaren overlast in de
binnen. tad. In Groningen is veel verzet tegen
het vergassen. Volgens
de plaatselijke D66-fractie konden er beter
duiventillen in de stad
neergezet worden. De
inwoners is gevraagd om
de duiven niet te voeren.

Ware invasie van mieren,
wespen en vliegen
RIJSWIJK/WAGENINGEN

l

zijn 4·0 tot 4•8 centimeter lang, ongeveer 12 centimeter hoog en ze wegen 1,3 tot 2,5 kilo.
Steenmarters verblijven vaak in
de buurt van mensen, op zolder, in
spouwmuren en dus onder motorkappen van auto's.
Volgens kenners zijn het vooral
jonge dieren die de bedrading doorbijten, om de eetbaarheid ervan uit
te proberen. (ANP)
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Vliegen, wespen en mieren
zijn in heel Nederland bezig
aan een ware invasie. Ongediertebestrijders in het hele
land draaien overuren.
,,Ik kan me niet herinneren dat we het ooit zo druk
hebben gehad," zegt Jenno
Brookman van ISS Pest Control. Bij Traas Ongediertebestrijding is de vraag toegeno- De mug houdt niet van licht.
men met 50 procent, bij Lamon Bedrijfshygiëne zelfs
Het bestrijden van de ook
nog meer: ,,Meestal hebben alom aanwezige muggen is
wij vijf tot t ien meldingen iets huiselijks. Deuren en raper week, deze week tussen
mendichtals hetlicht aanis,
devijftig en zestig."
is volgens Willem Takken,
Vooral vliegen en broodke- entomoloog aan de Universivers profiteren van het war- teitvan Wageningen, weinig
me weer. ,,Normaal gespro- zinvol. ,,Zolang er licht
ken is het voor de meeste lar- brartdt, is de Europese huisven te koud om totontwikke- mus juist gedesoriënteerd."
ling te komen. Met deze Het beste werken nog steeds
warmte overleeft haast elk de t raditionele hor, klamboe
dier," weet Brookman. De en citronellakaars. Maar als
mierenhopen floreren even- het aan Takken ligt, duurt
eens door de warmte: het dit niet lang meer. ,,We zijn
zijn er dit jaar meer en ze al een paar jaar bezig met
zijn groter dan normaal. Het een synthetische mensenaantal klachten over wespen lucht om muggen te verdrijis ook opvallend hoog. ,,Het ven. Het probleem is alleen
is vooral heel veel voor deze dat een mens3.50verschillenmaand," aldus Peter Tim- de geurstoffen afscheidt.
mermans van Rentokil.
Dus met welke en in welke
,,Meestal zwermen ze pas in verhouding verjaag je mugaugustus uit, maar door de gen?" Hij onderzoekt ook of
hoge temperaturen zijn ze muggen met schimmels geditjaar veel e ~- ____ ~ 9.d kunnen worden.
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