Kuikens en konijnen gedood

Prenten van
bruine ratten
in onherbergzaam
oord

In mei werden op pluimveebedrijven in Kessel en Horst resp. 250 en 150 kuikens
door ratten gedood; een boerderij in laatstgenoemde gemeente boekte een verlies van
15 konijnen.

De boeren zijn niet bepaald warme medewerkers, maar ze werken ook niet tegen.
De vuilstort in de duinen is keurig verzorgd en bedeeld met permanente voerplaatsen.
Géén enkel rattespoor!
Zorgen baart het openlucht-zoetwaterbadje in de duinen, een nieuwe attractie voor
de toeristen. Bij warm weer mag worden verwacht dat honderden mensen hiervan
gebruik maken, terwijl juist in die tijden de ratten, bij gebrek aan ander water, zullen
komen drinken. Dichtbij het badje is kort geleden nog een jachthond gestorven aan
de ziekte van Weil. Aan de gemeente is geadviseerd ter plaatse vaste voedselstations te
maken.
De nertsenfarm is ratvrij. De eigenaar houdt de rattenbestrijding zeer goed bij.
Van ratten in de nieuw aangelegde riolering is nog niets bekend.
D. W. Langeveld

Goede vangsten

In Nuenen en Empel (N.Br.) werden in juni enkele boerderijen door de gemeentelijke
bestrijders onder handen genomen.
Dat deze rattenvangers hun werk deugdelijk hebben gedaan, bleek na de actie: men
vond toen resp. 150 en 65 rattenkadavers.
Balans uit evenwicht

In een levensmiddelenbedrijf in het zuiden van het land boekte men al enige tijd
tekorten op diverse voorraden.
Een onderzoek bracht aan het licht dat alleen ratten als schuldigen moesten worden
aangewezen. Ze hadden in de eerste helft van '64 voor ongeveer f 600.- opgesoupeerd;
op één dag werd 5 kg kaas verorberd.
De oorzaak van de onevenwichtige balans bleek echter ook ten dele bij de leiding van
het bedrijf zélf te schuilen. Men had nl. een dorado voor het ongedierte geschapen: vlak
bij een rioolput met een niet goed afsluitende houten deksel had men een hoop oud
papier en dozen opgestapeld.
De nestelplaats werd op ons advies opgeruimd, de put van een efficiëntere afsluiting
voorzien, terwijl de gemeentelijke bestrijder de ratten voor zijn rekening nam.
Hopenlijk zal nu de bedrijfsbalans weer in evenwicht worden gebracht.
Slachtoffer ziekte van Weil

Jonge meeuw
door ratten
gedood
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Van de Geneeskundige Inspectie in Utrecht ontvingen wij de volgende melding. Door
de G.G.D. aldaar werd aangifte gedaan van een geval van de ziekte van Weil bij een
man van 61 jaar, wonende in Hilversum.
Hij werd op 5 augustus in het ziekenhuis opgenomen waar hij dezelfde avond overleed.
Het bleek dat de man meermalen in besmet water had gezwommen.
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Geef ze niet te eten !

Een partikulier in Gelderland had tegen de huismuizen m zijn woning gifkorrels
gebruikt, netjes gepresenteerd op een schoteltje. De korrels verdwenen, het schoteltje
werd weer gevuld enz. enz. Het muizental verminderde echter nauwelijks.
Tot op zekere dag de vrouw des huizes in een oude schoen in een ander deel van
het huis 90 korrels vond: hamstervoorraad.
Bij navraag bleek dat de dieren voldoende eetwaar konden bemachtigen bij de buren,
een echtpaar op leeftijd dat het niet nodig oordeelde iets tegen de aanwezigheid van de
knagers in hun woning te ondernemen.
Dit voorval toont eens te meer duidelijk de noodzaak aan van de afwezigheid vau
eetbare waar tijdens een verdelgingsperiode.
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