En tenslotte nog een opmerkelijk geval in Vlodrop, waar de eigenaar van een pluimveebedrijf begin van dit jaar 650 kuikens had gekocht à f 1.10 per stuk. Hij verdeelde de
d_iertje~- in 2 g_elijke partijen en plaatste die afzonderlijk van elkaar. Zoals gewoonlijk
gmg h1J ook die bewuste avond nog even op controle uit: de kuikens lagen alle vredig
onder de lampen. Doch toen bij de volgende morgen vroeg in het hok kwam, was de
ene partij van 325 kuikens geheel verdwenen. Na enig zoeken vond men ze op één
~ote_ hoo~ in een hoek van het hok. De dader lag er bovenop: een knaap van een rat,
die zich zo had tegoed gedaan dat hij niet meer uit de voeten kon komen en daardoor
z'n doodvonnis had getekend.
Een nader onderzoek maakte het vrijwel zeker dat deze ene rat de massaslachting
op zijn geweten had.
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FRIESE KOERIER
(21-1 l-' 61)

Rioolrat beet 24 kleurkanaries dood
Weert - De heer J. R. deed de onaangename ontdekking dat
24 kleurkanaries dood in de volière lagen. De halsjes van de
kanaries, waaronder verschillende bekroonde exemplaren, waren doorgebeten. Een onderzoek wees uit dat een rioolrat kans
had gezien in de volière door te dringen en de slachting had
veroorzaakt.
HAAGSE COURANT
(20-1-'62)

Ratten hamsterden
Eemnes - Een veehouder uit het Utrechtse dorpje Eemnes
had al geruime tijd hinder van ratten. De overlast werd hem
ten slotte te groot en hij stapte naar het gemeentehuis om
de hulp van de dienst gemeentewerken in te roepen bij de verdelging van de dieren.
E r volgde een grondig onderzoek en daarbij bleek, dat de
ratten hun nesten onder de leghokken van de kippen hadden
gemaakt.
Groot was echter de verbazing van de rattenbestrijders, toen
bleek dat het ongedierte op een afgelegen gedeelte van de
zolder in de schuur een voorraadplaats had ingericht. Daar
werden liefst 100 kippeëieren gevonden.
14

LEEUWARDER COURANT
Rattenvanger van Vinkega
(26-1-'62)
llij het schoonmaken van een kippenhok ontdekte de veehouder P. de V. te Vinkega, terwijl hij de grond in het hok omspitte, dat er ratten onder de bodem huisden. Hij ging steeds
verder met graven, daarbij de ratten om hals brengend. De
buit was een kruiwagen vol ratten: 128 dieren. De kleine ratten
en de jongen had de heer de V. daarbij gemakshalve maar
niet meegeteld. In de omgeving vond men, dat de veehouder
veel weg had van zijn voorganger de rattenvanger van Hameln,
al kwam er in dit geval geen fluit aan te pas. Men is blij, dat
de ratten, die zich onder het hok hadden geconcentreerd, opgeruimd zijn.
NIEUWSBLAD VAN GORINCHEM
Ongewone geboorte
(15-12-'61)
Een vrouwelijke rat heeft het leven geschonken aan een achtling, in weerwil van het feit dat het dier geïsoleerd werd
gehouden van mannelijke exemplaren. Het is het vijfde gecontroleerde geval van ongewone geboorte onder deze knaagdieren, zo constateren Yule en Sylvester van de Universiteit
van Natal te Pietermaritsburg (Z.-Afrika). Daar de worp zowel
mannelijke als vrouwelijke jongen omvat, kan onmogelijk sprake zijn van " maagdelijke geboorte" omdat de nakomelingen
hiervan altijd van hetzelfde geslacht zijn. De vier andere gevallen werden waargenomen bij een andere rat, bij twee muizen en een Guinees biggetje, aldus de "Trogge" .
NIEUW UTRECHTS DAGBLAD
Politie jaagde op "groot wild"
(18-11-'61)
Roermond
ln de nog in donker gehulde Munsterstraat in
Roermond ontwaarde een Vlaming. die zich maandagmorgen
om half zeven naar het station begaf, plotseling in een portiek
twee schimmen.
,,Honden" dacht de Belg, en nieuwsgierig kwam hij nader.
Toen hij echter de hand uitstak, om de dieren te aaien, werd
hij ontvangen met een gesis en geblaas, dat hem door merg
en been ging.
Hevig ontdaan zette de Belg het op een lopen, regelrecht naar
het politiebureau, waar hij buiten adem meldde dat er wilde
dieren door de stad rondzwierven. Met getrokken pistool rukte
de politie uit. Toen zij het portiek wilde binnengaan, gingen de
geheimzinnige dieren echter onverhoeds aan de haal. Eén ervan
kon door de politiemannen met drie schoten worden neergelegd. Toen bleek het geen leeuw of tijger, maar een meterlange beverrat.
Deze dieren worden wel eens gesignaleerd aan de Roer, maar
wat hen heeft bewogen door te dringen tot het winkelcentrum
van Roermond zal altijd een raadsel blijven.
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