ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde Leber, Milz und Nieren, sowie Dickdarm, Blinddann und ~lastdarm von 735 braunen Ratten
( Rattus noroegicus) auf das Vorhandensein von Salmoncllen untersucht.
Bei 73 (30,8%) von 237 in Schlachthöfen gefangenen Ratten, 17 ( 4%) von 429 von Bauernhöfen stammenden Ratten und 12 (17,4%) von 69 auf Nerzfarmen gefangenen Ratten wurden Salmonella-Keime isoliert.
Die isolierten Stämme gehörten zu 24 verschiedcnen Typen. S. enteritidis var. dnnysz wurde nicht isoliert,
während S. tyvhi muriwn bei 31,3% der totalen Anzahl positiver Ratten vorkam.
Die Resultate werden im Licht der zu Rate gezogenen Literatur beschaut und die eventuellen Gefahren
für die Volksgesundheit zur Diskussion gestellt.
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Proeven ter verdelging van de woelrat
Algemeen
Bij de in Nederland voorkomende woelratten kan men 2 vormen onderscheiden
nl. de zg. ,,droge vorm·• waarvan het verspreidingsgebied ligt in Zuid-Limburg, bezuiden
Sittard en de " natte vorm" in overig ~ederland. Beide vormen verschillen met elkaar
in de hieronder genoemde punten.
Ie. De Zuid-Limburgse woelratten leven vaak enige kilometers verwijderd van water
tot hoog op de heuvels, in een geheel ander biotoop dan de Noord-Nederlandse
vorm, die de oevers van waterlopen bewoont.
2e. De meeste exemplaren van de Zuid-Limburgse vorm zijn grijsbruin; zwart-bruine
of zwarte dieren komen zelden voor, in tegenstelling met de Noord-Nederlandse
dieren, die juist donker gekleurd zijn en waarbij weinig lichter gekleurde voorkomen.
3e. De eerstgenoemde vorm is in het algemeen kleiner dan de noordelijke vorm. Waar
de ene soort een gemiddelde lichaamslengte van 17.3 cm heeft, wordt de noordelijke vonn groter (tot 22.3 cm).
4e. Ook de verhouding lichaamslengte-staartlengte verschilt van beide soorten.
Op de problemen van de system atiek van dzze beide vormen zal hier niet verder
worden ingegaan, doch met auteurs als van den Brink, IJsseling en Scheygrond, de
algemene vorm aangeduid met Arvicola terristris rerrestris L. De Zuid-Limburgse vorm
kan dan het beste aangeduid worden met A rvico/a terresrris Sherrnan Shaw.

RECTIFICATIE

Op verzoek van de schrijver van het artikel "Ratten- en veldmuizencontacten als
oorzaken van leptospirosis in Nederland" (prof. dr. J. W. Wolff) in het novembernummer 1962 van dit blad, laten wij hier twee kleine tekstverbeteringen volgen:
1. Pag. 3, 3e alinea, le zin moet gelezen worden: ,,Op dezelfde wijze kan de besmetting

met modderkoorts bij de mens veroorzaakt worden door direct contact met veldmuizen (Microtus arvalis), welke diersoort tot nu toe praktisch de enige is, waarbij
een urine-uitscheiding met Leptospira grippotyphosa, de veroorzaker der modderkoorts, gevonden is (eenmaal is in 1942 een woelrat - Arvicola terrestris - besmet
gevonden)".
2. In tabel 4 op pag. 7 geldt de aanw1)Zrng "zie Wolff-Ruys 1953" voor de eerste
3 kolommen, dus ook voor de kolom " 1946-1951".
Red. ,,Rat en Muis"
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Arvicola terrestris L. (aardwolf, molmuis, zwarte waterrat, hamsterrat)
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