MILDE WINTERS

Noorse hoofdstad -Oslo
·beleeft rattenplaag
Het aantreffen van een stijf
bevroren lijkje in een portiek
is alledaags geworden in Oslo. Een rattenlijkje, wel tè verstaan. De hoofdstad zucht onder een ware rattenplaag. Rattenvangers maken niet te tellen overuren.
Door onze correspondente
WINDY KESTER

OSLO • Het stinkt in de kelder

van de bakkerij in Oslo's duurste winkelstraat... Er liggen hier
wat lijken", weet rattenvanger
0rjen Kristiansen van bestrijdingsbedrijf Anticimex. Een
paar weken geleden heeft hij op
verzoek van de eigenaar van de
bakkerij dozen met gif uitgezet.
Ratten eten het gif en kruiperi
vervolgens in een hoekje om te
sterven. Nu komt Kristiansen terug om de dode beesten op te
ruimen. Soms vindt hij 'monsters' van 45 centimeter.
De Noorse hoofdstad wordt.geplaagd door een ratteninvasie.
De reinigingsdienst legde vorig
jaar 200 kilo gifbij de populairste riooluitgangen. Omdat de
overheid de beesten niet meer
aan kan, floreren de commerciële rattenvangers. Kristiansen
heeft tientallen collega's. ,.Normaal vang ik ook kakkerlakken,

.maar dit jaar is extreem druk in
de rattenbusiness."
De rattenvanger denktdat de
stad bouwtechnische problemen heeft. ,.In veel oude huizen
zijn de afvoersystemen slecht gesaneerd",·zegt Kistiansen, terwijl hij in de kelder een provisorische oplossing verzint.
Bij het Noorse ~nstituut voor
Volksgezondheid spreken ze
van een andere belangrijke oorzaak van de plaag: etensresten.
"Oslo heeft een probleem met
het afval dat mensen op straat
gooien", zegt Arnulf So]heng.
De afgelopen jaren schoten kiosken die 24-uur per dag fast-food
verkopen als paddenstoelen uit
de grond. Het aantal afvalbakken op straat is echter nog
steeds op het niveau van twintig
jaar geleden. Vooral de winter is
een druk jaargetijde voor de rattenvangers. Als het in het riool
te koud wordt, verlaten de dieren de 'onderwereld' en zoeken
een warmer plekje op. Keukens
en eettentjes moeten er aan geloven. Dit seizoen zijn vooral dure restaurants de favoriete hangplek van het rattenvolk. Onlangs vond de Keuringsdienst
· van Waren tijdens een routinecontrole rattenuitwerpsel ~ ·.,
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tVandalen verdrinken honderd muizen
Vandalen hebben ongeveer honderd muizen verdronken. Gis' terochtend constateerde de politie dat een attractie op de
Oude Markt in Enschede, een muizenstad, vernield was. De
· achterdeur van de attractie .was losgebogen en door de opening was een waterslang gehangen. Het water stroomde door
de muizenstad en door de bakken waarin de muizen verble• ven. Die verdronken. De financiële schade 'bedraagt ongeveer
? tweehonderd euro. De attractie was gisteren gesloten.
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·Buizerds beschermen
bibliotheek van Parijs

PARIJS (ANP/DPA) - Tienduizenden spreeuwen hebben de
tuin van de Franse Nationale Bibliotheek uitgezocht als toe'(luè~tsoord voor de nachten in
Een levende spin van· enkele centimeters groot is na bijna een je wmter.
maand uit het oor van een Zweedse vrouw verwijderd. De aar heerst door de bijzondere
vrouw klaagde de laatste tijd over de achteruitgang van haar
nleg een aangenamer klimaat
gehoor en dacht dat om een verstopping door oorsmeer ging. Áan in de omgeving. Maar de diToen zij een 'lcrabbend geluid' ging horen besloot de ze naar ectie van de bibliotheek is helede dokter te gaan om haar oren te laten uitspuiten. Daarbij
aal niet ingenomen met de
kwam de levende spin uit haar oor gespoeld. De zwarte spin
orkeur van de diertjes omdat
is waarschijnlijk in haar oor gekropen toen de vrouw sliep.
met hun uitwerpselen het ge.,..._,.--.._ _.._ _ v,oelige ecologische evenwicht
in de tuin dreigen te verstoren.
De Gelderlander 12/01 /06
De directie heeft· een oplossing
gevonden. Zij heeft een valkenier-in de arm genomen die met
getrainde ,buizerds de 30.000
spreeuwen moet gaan verjagen.
De bibliotheek is een architectonisch pronkstuk. Op de.hoeken
van e~n groot rechthoeking perTwentse Courant Tubatia 26101/06
ceel staan vier glazen torens, die

Spin leeft maand in oor van vrouw

De Gelderlander 12/12/05

als opengeslagen boeken de hoeken omarmen. De vlakte daartussen ligt diep onder het niveau
van de Seine en is daardoor besëhermd tegen wind en vorst.
Daar gedijen in alle rust naaldbomen en berken. fü,n ideale beschutte slaapplaats voor de vogels, die overdag hun voedsel
zoeken op de akkers buiten de
stad. De spreeuwen hebben zich
niet laten afschrikken door roofvogelsilhouetten .op de vensters.
Maar toen de valkenier met zijn
buizerds aan de slag ging, sloegen zij op de vlucht. In de natuur jaagt de buizerd niet speciaal op kleinere vogels. Hij -eet
vooral veldmuizen, kikkers, mollen, slangen,. insecten en larven,
jonge zieke vogels, konijnen en
hazen.De directie van de bibliotheek hoopt dat er nu gauw een
einde komt aan de plaag.
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