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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