PLAAGDIEREN IN DE PERS
From Pino B.V.
(29 oktober 1990)
Gekko gek op ratten, muizen en
insekten
De gekko of tokkeh zoals hij in zijn
oorspronkelijke leefgebied Zuid-Oost
Azië wordt genoemd is een vraatzuchtig
dier. Gekko's eten insekten, met name
engerlingen en rupsen. Ook lusten ze
graag pasgeboren muizen en ratten. De
jonge dieren lusten graag kakkerlakken
en spinnen. De gekko is een van de
grootste hagedissoorten en meet iets
meer dan 35 cm. De kop is groot en heeft
twee grote ogen met een verticale pupil.
De rug is blauwgrijs met witachtige
dwarsbanden en oranje vlekken. De
onderzijde is lichter. De dieren zijn vooral
gedurende de schemering en 's nachts
actief. Als ze verstoord worden slaken ze
een luide kreet, die ongeveer als tokkeh
klinkt. Het wijfje legt 4 à 6 keer per jaar
eieren en bewaakt het legsel zorgvuldig.
Gekko's leven in grote bomen waarvan
de dikke gebarsten schors veel
schuilplaatsen biedt. In woongebieden
komen ze vaak in huizen voor waar ze
getolereerd worden omdat ze veel
insekten wegvangen. Er zijn handelaren
die de dieren uit Thailand in Nederland
importeren. (Alhoewel het houden van
deze uitheemse diersoorten voor
sommige mensen een aantrekkelijke
hobby is, pleiten wij er voor de dieren in
hun natuurlijke omgeving te laten leven.
Redactie).
Dagblad De Stem
(6 juni 1991)
Boete voor kakkerlakken in bakkerij
Breda - De onhygiënische toestand van
zijn bakkerij is een warme bakker op
J 14.000,-- boete komen te staan.
De economische politierechter
veroordeelde de bakker gisteren tot een
boete van f 28.000,--, waarvan de helft
voorwaardelijk. De officier van justitie had
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een boete van J 50.000,-- geëist.
De inspectiedienst trof vorig jaar
ondeugdelijk brood aan in de bakkerij en
bedorven ingrediënten. Ook vond men
halfdode kakkerlakken en stegen er
vliegjes op uit emmers rozijnen . De
muren bleken ernstig aangetast door
schimmel.
Volgens de bakker is zijn bedrijf in korte
tijd zo snel gegrOeid, dat er
onhygiënische toestanden ontstonden. Hij
heeft inmiddels grote investeringen
gedaan om de situatie te verbeteren. De
Keuringsdienst van Waren bevestigde
dat, maar liet tevens weten het bedrijf in
de gaten te blijven houden.
Telegraaf
(1 juni 1991)
Huis in brand bij verdelgen van mieren
Den Haag - Een Haagse vrouw die wat al
te voortvarend aan de mierenbestrijding
begon, heeft onbedoeld haar woning in
brand gestoken.
Om het ongedierte te verjagen,
sprenkelde de vrouw in haar etagewoning
aan de Hoogaarsstraat een grote
hoeveelheid petroleum over de houten
keukenvloer. Daarbij vergat ze haar
sigaret te doven, zodat door de
petroleumdamp brand ontstond.
Dagblad De Vallei
(29 april 1991)
Rat 'demonteert' auto
Den Haag - Een 'technische' rat heeft
zaterdag in de Haagse Hazelaarstraat
voor opschudding gezorgd. Het dier was
via het plaatwerk de auto
binnengedrongen en had aan de
bedrading geknaagd. De eigenaar van de
auto kreeg tijdens het starten te maken
met allerlei storingen. Hij zag geen kans
de rat te verwijderen. Door de zoekactie
van dierenambulance en politie vluchtte
het beest, de claxon en alarminstallatie
defect achterlatend.
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