MAASTRICHT GEEN RATTEN-DORADO
Sinds enkele jaren wordt in deze gemeente onder leiding van de heren Paulissen en
Crijns, opzichters bij de reinigingsdienst, in de herfstmaanden een algemene ratten- en
muizenverdelgingscampagne over het hele stadsterrein georganiseerd. Men werkt daarbij
in een ringschema, van de rand van de stad naar het centrum, waarbij behalve aan de
rioleringen, ook aan alle openbare terreinen en partikuliere aanvragen aandacht wordt
geschonken (aan laatstgenoemde categorie trouwens het hele jaar door).
In de riolen kan men nu het vergiftigde lokaas op een efficiënte manier uitleggen en
de bestrijder hoeft er niet meer in te kruipen. In de riolen zijn thans zg. bordessen
aangebracht en met behulp van een ijzeren pijp - vinding van de heer Paulissen (zie
afb.) - kan het lokaas in het riool worden gestort en over het hele bordes verdeeld.
Kwamen voorheen speciaal uit de oude binnenstad veel rattenklachten binnen, sinds
het ontstaan van de acties is hun aantal a a n m e r k e I ij k v e r m i n d e r d.
In 1967 hebben zich van 11 september- ! december dagelijks 2 personen met het
opsporen en verdelgen van ratten en muizen bezig gehouden (totaal 970 uren). Gebruikt
werden tegen de ratten 4520 wittebroden en 167 kg. cumarinepoeder, tegen de veldmuizen in gazons en op sportvelden 56 kg oastrixkorrels.
Naar schatting zijn tijdens deze herfstactie, behalve 500 woelratten, ruim 50.000
bruine ratten en 20.000 muizen gesneuveld.
Men is voornemens in 1968 vier man voor deze campagne in te zetten.
T.b.v. partikuliere objecten, waarvan er in de periode 1 januari- ! december 394
werden behandeld (totaal 615 uren), zijn gebruikt 1945 broden, 72 kg. cumarinepoeder
en 39 kg castrixkorrels.
Aantallen geschatte slachtoffers: 31.000 ratten en 10.000 mui zen.
Dat het ongedierte in Maastricht bitter weinig ontwikkelingskansen meer heeft, is
dunkt ons, nauwelijks nog aan twijfel onderhevig.

Bewerkîng van een riool

Klein dePI van de vani:st

Rat in regenpijp
De opzichter bij de reiniging in Breda was enkele maanden geleden in de woning van
een jager, die overlast van ratten had gemeld. Toen ze op een gegeven moment een rat
op het platte dak van een der bijgebouwen ontwaarden, begonnen beiden de tocht omhoog, de jager mèt z'n geweer. Het dier kreeg hiervan echter de lucht en dook in een
regenwaterpijp die naar de volgende etage leidde. De opzichter klom direct op een
ladder en ariveerde even vóór de rat boven aan de 3 m lange pijp; het krabbelen van de
rat was duidelijk hoorbaar geweest. Toen kon hij ook vaststellen hoe de rat zich in de
pijp naar boven werkte; in gebogen houding met de voorpoten tegen de ene en de
achterpoten tegen de andere zijde van de pijp gedrukt. Zodra onze viervoeter zijn
belager ontdekte, dook hij weer, doch een schot hagel beëindigde zijn vlucht.

Mosselen op rattenmenu
Langs een kreek in Het Oude Land (gem. Strijen) werden begin van dit jaar veel
ratten gesignaleerd, die zich volgens verklaring van derden, zouden voeden met in het
water voorkomende schelpdieren (zoetwatermosselen), die door de ratten werden opgedoken.
Onze (niet-lichtgelovige) rayonambtenaar wilde zich met eigen ogen van de waarheid
van het verhaal overtuigen en toog naar de kreek. Daar aanschouwde hij het tastbare
bewijs van de culinaire preferentie der ratten; overal langs de kreek lagen fragmenten
van leeggemaakte schelpen waarbij, als corpora delicti, visitekaartjes in de vorm van
verse uitwerpselen waren achtergelaten.
Dat aan de smulpaperij van deze rattenfamilie met vergiftig lokaas een abrupt halt
werd toegeroepen, zal wel niemand verdroten hebben.

Ongewenst bezoek

In een kleine chinchillafarm in Overdinkel (Losser) hebben bruine ratten kort geleden
een 3-tal pelsdiertjes gedood. Schadepost ca. f 300,-.
Onze rayonambtenaar, wiens hulp was ingeroepen, heeft een snel einde aan de activiteiten van het gespuis weten te maken.
De CHINCHlLLA is een Zuid-Amerikaans k,zaagdier. dat daa,· al ten tijde van de Inca's voorkwam (de Incacultuur duurde van de Jle eeuw tot 1532).
Het diertje, dat de grootte heeft van een forse bruine rat, kan 12-15 jaar oud worden, is na 8 maanden
geslachtsrijp en werpt 3 à 4 maal per 2 jaar gemiddeld 2 jongen. Drac/utijd ongeveer 110 dagen. Er zijn 3 ondersoorten: de Chileense, Boliviaanse en Peruaanse, waarvan de laatste het kostbaarste bont levert. Van de in het
wild levende soorten zijn geen aantallen bekend, doch zelfs gematigd optimistisch is men te dieu aanzien nauwelijks,
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Alibaba
Met z'n veertigen slopen ze elke avond prompt op hetzelfde tijdstip naar binnen om
zich te goed te doen aan het voor de kippen bestemde ochtendvoer. Iedereen in Ootmarsum was ervan op de hoogte, ook de pers, en men trok 's avonds naar het kippenhok
in de binnenstad om het rattenspektakel te aanschouwen. Er was zelfs een enthousiasteling die een raam uit het hok verwijderde om foto's te kunnen maken.
Die nocturne samenscholingen maakten de eigenaar van het bedrijf alras zo kriegel,
dat hij de hulp van de gemeente inriep, die in de kortste keren een resolute punt zette
achter de soirees van de 40 rovers.

lRat
DE VOLKSKRANT
(24-2-'68)

TROUW
(8-2-'68)

DE TELEGRAAF
(10-11-'67)
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Rat in het verkeer
NAPELS, 24 febr. (A.P.) - Een troep ratten heeft, achterna
gezeten door politieagenten, in Napels voor een verkeersopstopping gezorgd. De kennelijk uitgehongerde beesten kwamen
op klaarlichte dag uit een rioolpijp geklommen en vielen een
aantal scholieren aan die de straat wilden oversteken. Te hulp
geschoten politiemannen wisten de ratten te verjagen en zetten
de achtervolging in, maar de dieren konden ontkomen. Een
van de agenten werd door de ratten gebeten en moest naar het
ziekenhuis.
Rattenplaag gevreesd
PARIJS (AFP) - De tweehonderdduizend ratten uit de
Hallen in Parijs gaan een ernstig probleem vormen na de verplaatsing van de voedseldepots naar de voorstad Rungis. Het
gevaar bestaat dat de beesten, wild van de honger, de omliggende wijken intrekken en, zoals al een keer is voorgekomen,
mensen op straat gaan aanvallen.

Rat valt meisje aan in bed
BEESD, donderdag Een rat heeft woensdagavond het
zesjarige dochtertje van de familie v. d. W. in haar bedje aangevallen. Het meisje werd zodanig aan armen en oren gewond
dat zij onder doktersbehandeling moest worden gesteld.
De heer v. d. W. die het meisje erg hoorde huilen en ging
kijken, zag haar bloedend in bed zitten. Hij hoorde geritsel in
de commode en toen hij die opendeed zag hij een grote rat. De
buurman heeft het beest met een ijzeren staaf afgemaakt.

HET PAROOL
(3-2-'68)

Tandbederf door suiker
Meer dan negentig procent van de bevolking in de hoog
ontwikkelde landen lijdt aan cariës, tandbederf, en hoofdoorzaak blijkt steeds weer het verkeerd gebruik van suiker te zijn.
Dr. Alex Motsch van de universiteit in Freiburg heeft op
dat gebied proeven gedaan, die een mens toch echt te denken
geven.
Hij voerde ratten suikerrijk voedsel en prompt kregen de
beesten cariës. Wanneer hetzelfde voedsel met een sonde in de
maag werd gebracht gebeurde er niets. Bij een siamese rattentweeling die was gescheiden en waarvan de ene kop op het
andere lichaam was gevoegd, voerde hij de ene kop suikervrij
voedsel en de andere suikerrijk. Deze laatste kreeg cariës en de
andere niet.
NIEUWE HAAGSE COURANT
(24-2-'68)

Builenpest in Indonesië
WASHINGTON - Amerika stuurt op verzoek van de Indonesische regering in allerijl een groep van zeven medische
deskundigen naar Indonesië om hulp te verlenen bij het onderzoek naar het vermeende uitbreken van builenpest op het dichtbevolkte Java.
De ziekte, die door vlooien of ratten wordt verspreid, is
zeer besmettelijk en verloopt meestal dodelijk.
De Indonesische regering deelde mee dat aangetoond is dat
builenpest de oorzaak van een groot aantal sterfgevallen is.
In drie streken ten noorden van Djokjakarta heeft men 75
mensen aangetroffen die vermoedelijk aan de ziekte lijden.
De reaktie van Amerika was zo snel met het oog op het
gevaar dat schepen die besmette ratten aan boord hebben, opleveren in Oost-Azië en dus ook in Vietnam.
(In verband met dit bericht, citeren wij uit "Gesundheitswesen und Desinfektion" (Jg. 58, Heft 5, 1966 : 80) het volgende:
Gevaarlijke ratten. Meer nog dan in Europa, zijn in Oost-azië ratten gevaarlijke parasietendragers. Tot deze uitspraak is prof. dr, J. HoJz. directeur van
het parasitologisch instituut van de universiteit te Bandoeng (Indonesië) gekomen
op grond van een uitgebreid onderzoek van de rattenpopulatie i n West-Java.
T.a.v. de graad van besmetting bestaat verschil tussen de populaties van steden
en dorpen en die in het vrije veld. Terwijl op elke 5 ratten van de laatste
categorie één pestvlo werd gevonden, herbergden de stads- en dorpsratten er gemiddeld 3-4, een 15-20 maal sterkere bezetting dus. - Redaktie "Rat en Muis")
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