Schade in volière

Een ernstig verlies leed de eigenaar van een volière in Cuyk (N.Br.), waar in september j.l. 60 vogeltjes door ratten werden gedood, w.o. japanse nachtega len, rode
kardinalen, zebra-vinken en parkieten.
De schade werd geschat op ca. J 250.-.

DE VELUWEPOST
(15-9-'65)
Straalvliegtuig doodt muizen met geluid

AUGSBURG - Sinds de ingebruikneming van het straallesvliegtuig "Fouga Magister" komen op de Duitse luchtmachtbasis Landsberg bij Augsburg geen muizen meer voor. De
diertjes die op menig vliegveld een ware plaag vormen, kwamen bij het gegier van de straalmotoren uit hun holen kruipen
en stierven.
Deskundigen nemen aan dat het schrille geluid van het toestel, dat inmiddels al de bijnaam " muizendoder" heeft gekregen, in een frequentie ligt die voor de muizen dodelijk is.

Ziekte van Wen

Begin van dit jaar liep een jongeman (20) in Zeeuws-Vlaanderen een ernstige besmetting op: ziekte van Weil. Een verblijf van 13 weken in een ziekenhuis was het gevolg.
De patiënt is beroepsvisser en had uit hoofde daarvan enkele weken in een kanaal
gevist waar veel ratten zouden voorkomen.
DE REVUE
(28-8-'65)

Rattenverjager

1Rat in de pers

Een elektronisch apparaatje, dat bovendien nog ultrasonisch
is (dus niet waarneembaar met het menselijk gehoor), heeft
men in de Verenigde Staten geconstrueerd met de bedoeling
er ratten, vleermuizen, duiven en dergelijke mee op de vlucht
te jagen. Het geluid, dat door deze beesten wèl wordt opgevangen, is voor hen zó schrikaanjagend, dat zij pakhuizen, zolders,
kelders en dergelijke ijlings verlaten. Het apparaatje, dat ongeveer zo groot is als een schoenendoos, kost drie dollar.

DE TIJD
(3-12-'65)
Rat drijft jonge moeder huis uit
(Van onze correspondent)

LEEUWARDEN, 3 dec. - Een jong echtpaar H. te Leeuwarden heeft plotseling veel haast gemaakt met het zoeken naar
een andere woning, na een griezelig avontuur met een dikke
rat, die in paniek tegen mevrouw H. opsprong.
Haar man was op jacht gegaan naar de rat, nadat die in de
keuken een banketstaaf van het aanrecht had gesleept. Hij
legde een stuk lokaas neer, waar het beest op af kwam en toen
begon een jacht, waarbij de rat in doodsangst de huiskamer
invluchtte, waar mevrouw H. stond met haar dochtertje van
een jaar op de arm. De rat klom als een razende tegen haar op.
Zij gilde zo hard, dat het beest los liet en wegvluchtte. Later
in de nacht lukte het de heer des huizes toch de rat te vangen.
Omdat het gezin vaker last had van ratten, heeft de gemeentelijke reinigings- en ontsmettingsdienst ingegrepen. Mevrouw
H. is, om weer wat op verhaal te komen, met de kinderen voor
enkele dagen naar haar schoonmoeder gegaan.
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