Vangers en technici uit de Westduitse Bondsstaten Nordrhein en Hessen bezochten
ons land om zich op de hoogte te stellen van de practische uitvoering van ons bestrijdingssysteem. Speciaal het gebruik van Amerikaanse stop-loss klemmen werd gedemonstreerd, omdat deze tot nu toe in Duitsland niet gebruikt werden.
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Wageningen, juni 1967
J. W. Koenders,
Afd. Muskusrattenbestrijding
Directie Faunabeheer
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Door de heer Koenders werd deelgenomen aan gemeenschappelijke bestrijdingsacties
in het grensgebied van Luxemburg en België.

Muis en mens in één cel
WASHINGTON, I 6 okt. (NYT) - Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd voor het eerst bastaardcellen, die eigenschappen van muizen en mensen bezitten, lange tijd in leven
te houden. De muis-menscellen kunnen helpen bij het "in
kaart" brengen van de genen in menselijke chromosomen. Deze
genen bepalen de erfelijke eigenschappen. Als de plaats van
de genen nauwkeurig bekend is, kunnen erfelijke afwijkingen
beter worden onderzocht en misschien worden gecorrigeerd.
De onderzoekers, dr. Mary C. Weiss en dr. Howard Green,
hebben gerapporteerd dat de muis-menscellen in 't laboratorium
van het geneeskundig instituut van de universiteit van New
York reeds zes maanden in leven zijn gehouden. Deze tijd kan
waarschijnlijk nog worden verlengd.
Verwacht wordt dat het onderzoek van de bastaardcellen ook
meer zal onthullen over de manier waarop virussen levende
cellen aantasten. De onderzoekers hopen met name te kunnen
nagaan wat menselijke cellen gevoelig maakt voor infectie door
het polio-virus.
De laatste jaren is in de geneeskunde grote belangstelling
ontstaan voor de mogelijkheid om in de toekomst ziekten te
bestrijden door de chromosomen in de menselijke cel te " repareren". In 1965 hebben Engelse onderzoekers voor het eerst
cellen van muizen en mensen gecombineerd, maar deze leefden
niet langer dan 15 dagen.

Spel
In augustus 1967 heeft de heer W. Basten, gemeentelijke bestrijder in Diessen (N.-Br.),
geruime tijd het spel tussen een eekhoorn en een rat gadegeslagen in het bos. De dieren
liepen achter elkaar rondom een denneboom. Af en toe onderbrak de eekhoorn de
poursuite door 'n eind in de boom te klimmen, doch was telkens spoedig op de begane
grond terug om het spel met z'n makker te hervatten.
Muizensleep
Een der rattenbestrijders van de gemeente Gronsveld (L) maakte in september van
dit jaar melding van het volgende tafreeltje. Hij zag een oude muis tippelen, die door
4 jongen werd gevolgd. De gezinsleden liepen op een rijtje en elk hield zich met de bek
aan de rug van z'n voorganger vast. Hetzelfde verschijnsel is enkele jaren geleden in
Cadier en Keer (L) waargenomen.
,,Ik heb geen ratten"
Ruim een jaar geleden trachtte één onzer ambtenaren aan de eigenaar van een landbouwbedrijf in Hilversum advies te geven omtrent de bestrijding van de daar aanwezige
ratten. Het was hem nl. bekend dat het bedrijf tal van ongenode gasten herbergde. Doch
de eigenaar wenste geen enkele inmenging. ,,Waarom?", zo luidde z'n repliek, ,,ik heb
geen ratten". Waarmee de kwestie voor dat jaar was afgedaan.
In de zomer 1967 werd hetzelfde bedrijf door varkenspest aangetast. De gemeentelijke
bestrijder verscheen ter plaatse om de volgens hem nog altijd aanwezige ratten op te
ruimen. Weer trachtte de eigenaar dit te voorkomen, want: ,,ongedierte heb ik hier
niet".
Ditmaal kon hij er evenwel niet aan ontkomen en zie: na 4 dagen was z'n schatting
met 500 (dode) dieren overschreden!
92

de pers

DE TIJD
(17-8-67)

J)

Contactlenzen voor ratten
AUCKLAND, J 7 aug. (Reuter) - Op een oogheelkundig
laboratorium in de Nieuwzeelandse stad Dunedin zijn bij ratten
kleine contactlenzen aangebracht ten behoeve van het onderzoek naar oogkwalen bij de mens. Met behulp van speciale
camera's, verbonden met microscopen, hoopt men zo betere
opnamen te kunnen maken van het netvlies van de dieren. De
fotoapparatuur is bekostigd door de Nieuwzeelandse blindenstichting, die ook geld beschikbaar heeft gesteld voor een onderzoekprogramma van drie jaar.
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