insekten, vogels en rotting (wat India betreft: zie ook " Rat en Muis" van mei 1967,
onder "Rattenspiegel"; Red.).
In Brazilië raamt de FAO het jaarlijkse voedselverlies op 40% van de produktic en
in Argentinië wordt het verlies aan opgeslagen tarwe geschat op 400.000 ton 's jaars.
In Chili is in J 966 op de weg producent-consument 50% van alle groenten en 40%
van alle fruit verloren gegaan.
In de Ver. Staten, waar transport en opslag zeer geperfectioneerd zijn, vreten de
ratten elk jaar 5.300.000 ton graan op, dit is echter slechts 3 % van de enorme
Amerikaanse produktie.
De FAO heeft tenslotte becijferd dat het wereldverlies van voedsel door ratten,
insekten, vogels e.d. gemiddeld ca. 20% bedraagt.

i(at in de pe1rs
ALGEMEEN DAGBLAD
(15-2-'67)
Rattenplaag

NYNÄSHAMN (UPl) - Duizenden uitgehongerde ratten
zijn gisternacht het Zweedse stadje Nynäshamn ten zuiden van
Stockholm binnengetrokken. De dieren - sommige zo groot
als katten - kwamen van een vuilnisbelt buiten het stadje.
Hoewel grote aantallen onderweg werden gedood, bereikten
duizenden ratten toch de buitenwijken van Nynäshamn, waar
een nieuwe vuilnisopslagplaats ligt.
De raad voor de volksgezondheid heeft inmiddels in een
spoedbijeenkomst besloten tot een tegenaanval met rattengif.
De gebouwen in het stadje die door de dieren werden "bezocht" , zullen worden uitgerookt.

Rattenbestrijding in West-Friesland

Van de heer S. Brouwer, hoofdleider van de rattenbestrijding in de gemeente
Midwoud, ontvingen wij enkele gegevens over de activiteiten in 1966 van de Commissie
West-Friesland.
Volledigheidshalve vermelden wij dat bij deze Commissie 39 gemeenten zijn aangesloten, die t.a.v. de rattenbestrijding een gemeenschappelijke regeling hebben getroffen.
De praktische bestrijding is in handen van de diverse hoofdleiders en de vrijwilligers.
Voorzitter van de commissie is de Burgemeester van Midwoud.
Redaktie

DE TIJD
(9-2-'67)
Ratten doden student

Dan volgen hier de feiten uit 1966.
Ten behoeve van de jaarlijkse winteraktie tegen de bruine rat, werd door alle
hoofdleiders in januari tezamen 3640 kg vergif besteld. Tot 31 december werd voor
incidentele klachten bovendien nog 2673 kg aangevraagd.
Ook de muizenbestrijding is niet verwaarloosd: in januari werden 160 kg muizentarwe besteld, daarna tot eind 1966 nog 178 kg plus 14 kg cumarine-poeder.
Hoewel vangpotten t.b.v. de woelratbestrijding niet door de organisatie worden
verstrekt, zijn in het verslagjaar, dank zij de gegeven voorlichting, veel van deze vangpotten aangeschaft. Met zeer goede resultaten, want uit verkregen inlichtingen kan
worden geconcludeerd dat grote aantallen woelratten op deze wijze zijn gevangen.
S. Brouwer
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MESSINA, 9 febr. (AFP) De 21-jarige Zwitser Max
Froliger uit Solothurn, student aan de technische hogeschool
van Zürich, is in een hut op het strand van Taormina (Sicilië)
tijdens een diepe slaap door ratten gedood. Hij had een slaapmiddel ingenomen dat zelfs in zeer grote doses niet dodelijk is.
Het bleek dat hij doodgebloed is door wonden aan polsen en
keel, door ratten veroorzaakt.
ALGEMEEN DAGBLAD
(3-7-'67)
Muis aan boord

LONDEN (UPI) - Tientallen personeelsleden van de Engelse luchtvaartmaatschappij BEA hebben gisteren koortsachtig
gezocht naar een muis, die als blinde passagier de vlucht van
Boedapest naar Londen meemaakte.
Het diertje slaagde er in te blijven leven ook al probeerde
men het met muizevallen en uitroking om het leven te brengen. ,,We kunnen dat niet hebben, een muis aan boord" aldus
een vertegenwoordiger van BEA.
,,Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n diertje elektriciteits-kabels doorknabbelde of vrouwelijke passagiers de stuipen
op het lijf jaagde".
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TROUW
(31-7-'67)
Eén rat op elke 2 Amerikanen
WASHINGTON (AP) - In de Verenigde Staten komt op
elke twee menselijke inwoners één rat voor die jaarlijks een
gemiddelde schade van ongeveer 35 gulden aanricht. Het zijn
vooral de bewoners van achterbuurten die last hebben van het
90 miljoen beesten sterke Amerikaanse rattenleger.
Een commissie uit het Congres, die zich met deze zaak
heeft beziggehouden, heeft vastgesteld, dat de ratten in de
achterbuurten ook ziekten verspreiden, o.a. door het bijten van
mensen, van kinderen met name. Alleen al in de stad New
York worden elk jaar zeshonderd gevallen geregistreerd van
mensen die door ratten zijn gebeten.
Vorige week heeft het Huis van Afgevaardigden een regeringsprogram voor het uitroeien van deze ongewenste stadsbewoners verworpen. President Johnson heeft het besluit in
kwestie een voorbeeld genoemd van de manier waarop het
Congres in gebreke blijft, problemen op te lossen, die bijdragen
tot rellen in Amerikaanse steden.

Het vraagstuk van de ratten werd deze week nog eens onder
de aandacht van hogere instanties gebracht door een groep
negers uit Harlern, die het Huis van Afgevaardigden in Washington binnengedrongen en leuzen schreeuwden als "Ratten
veroorzaken relletjes" en "We willen wetten tegen de ratten,
niet tegen de rellen". Zij protesteerden tegen de recente verwerping door het Congres van een maatregel, die door president
Johnson werd voorgesteld. De president wilde een bedrag van
145 miljoen gulden beschikbaar stellen voor de uitroeiing van
de ratten door het hele land.
Gouverneur Nelson Rockefeller van de staat New York
heeft de ratten de oorlog verklaard. Hij heeft de goedkeuring
gekregen om jaarlijks voor die strijd een bedrag van 16 miljoen gulden uit te trekken.
De stad New York zou hiervan tien miljoen krijgen voor de
verbetering en uitbreiding van de bestaande gemeentelijke uitroeiingsprograrnma's die betrekking hebben op het doden van
ratten, het dichtstoppen van hun holen en het scheppen van
betere mogelijkheden tot het storten van vuilnis.
Dit initiatief van Rockefeller heeft in alle geledingen van
het openba re leven veel bijval ontmoet.

DE TIJD
(19-8-'67)
Ratten bedreigen sloppen in Harlem
(Van een correspondent)
NEW YORK, 19 aug. - De Amerikaanse ,.Humane Society" heeft als haar mening te kennen gegeven, dat de katten
de ratten in de stad New York niet aan kunnen. In een telegram aan een gemeentefunctionaris, die van een bewoner van
Long Jsland twaalf katjes kreeg aangeboden voor de strijd
tegen de ratten, zegt de vereniging: ,,Duizenden verhongerende
zwerfkatten in de arme buurten van New York hebben al aangetoond, dat ze in de strijd tegen de ratten machteloos staan.
Vermeerder hun aantal niet". De functionaris heeft de twaalf
katjes _prompt naar de gulle gever teruggestuurd.
Er J\Yizen in New York naar schatting acht miljoen ratten,
bijna evenveel als de stad aan inwoners telt. Ze vormen een
ernstige bedreiging voor de openbare gezondheid, vooral ia
de krottenwijken. Vele inwoners van Harlem en andere arme
buurten hebben ontdekt, dat hun huizen, die door de ratten
onveilig worden gemaakt, een bedreiging voor hun gezinnen
vormen. Vaak ontwaken kinderen 's nachts schreeuwend als zij
door een rat worden aangevallen. Veel kinderen dragen ook de
littekens van rattebeteo op hun gezicht, armen en benen.
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" Ik kan dus
beslist elke
dag op verse
eieren rekenen?"
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