De opzichter, die ik later over de gehouden actie sprak, was tevreden over het resultaat.
Hij stelde dat één uitleg van 250 kg nertsenvoer beter resultaat gaf dan honderden kilo's
haver. De kosten waren niet gering, maar als men met haver was doorgegaan, zouden de
kosten hoger en de resultaten minder zijn geweest.
Dit is geen uitzonderingsgeval; er zijn meer van deze voorbeelden bekend. Om de geschetste
moeilijkheden te voorkomen, is het nodig de stortplaats goed onder controle te houden en
zonodig advies te vragen; veel tijd en kosten worden op die manier bespaard.
Ook worden op stortplaatsen wel goede resultaten bereikt door zonnepitten als lokaas te
gebruiken.
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HET VADERLAND
(2/ 10/73)
Rat-streek
Lichtenvoorde - Een rat was er de oorzaak van dat een deel van de Gelderse plaats
Lichtenvoorde dit weekeinde zonder elektriciteit kwam te zitten.
Het knaagdier was in een transformatorhuisje gekropen en had daar kortsluiting veroorzaakt. Het dier overleefde zijn kennismaking met de elektriciteit niet.

DE TIJD
(16/ 3/ 72)
Ratten oorzaak van explosie
Utrecht, 16 maart - Een onderzoek van het gemeentelijk energiebedrijf in Utrecht heeft
uitgewezen dat de gasontploffing en de brand die dinsdagochtend vroeg een benedenwomng
in de Rhijnvis Feithstraat totaal vernielden, is veroorzaakt doordat ratten de bodem
hadden ondergraven onder de hoofdtoevoerleiding buiten. Deze was gescheurd en daarna
gebroken. Het gas stroomde onder de vloer van de woning waarin een kolenhaard stond
te branden, die explodeerde.

•

Diapause bij insecten
In "Rat en Muis" van mei 1973 komt in de rubriek "Het insect in de pers" een mededeling
voor: ,,Daglicht dodelijk voor insecten", met o.m. de volgende passage: ,, Wanneer de
dagen in het najaar korter worden, gaan de larven van veel insecten in een diapause over,
een toestand die gelijkt op die van de winterslaap".
In de ontwikkeling van een insect kan een periode voorkomen waarin de groei stilstaat en
die in alle stadia (ei-larve-pop-imago) kan optreden: de diapause, die vele maanden tot
langer dan een jaar kan duren. Kenmerkend ervoor is de intens vertraagde stofwisseling
tijdens de gehele duur van de diapause: vnl. een verminderd zuurstofverbruik met als gevolg
een schaars opteren van de voedselreserve (vet).
Een diapause kan door uitwendige omstandigheden worden veroorzaakt: temperatuursdaling
(winter), lage vochtigheidsgraad (droogte) of voedselgebrek, dan wel door inwendige factoren, onafhankelijk van het milieu. Meestal is er sprake van een combinatie van beide invloeden. Het einde van de diapause treedt gewoonlijk niet direct na wijziging van de uitwendige omstandigheden in. Naar men algemeen aanneemt, spelen bij dit vraagstuk hormonen een belangrijke rol.
In de insectenwereld is het verschijnsel van bijzondere betekenis m.h.o. op het voortbestaan
van de soort. Het diapauseren vergt weinig energie, waardoor ook zeer onbehaaglijke
weersinvloeden beter kunnen worden weerstaan.
Redaktie
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DE TIJD
(25 / 8/ 73)
Minder bevoogding

Prof. Joffre en zijn medewerkers van de universiteit van Vermont hebben aangetoond , dat
ratten die geen vat hebben op hun omgeving en deze niet hebben leren beheersen, opgroeien
tot angstige, ,,geëmotionaliseerde" volwassenen. Dit resultaat kan nu op de mens worden
overgebracht. Het suggereert dat volwassen mensen, wie als kind geleerd werd de consequenties van eigen daden te zien en te begrijpen en dus met de dingen uit hun eigen omgeving te leren omgaan, veel minder kans hebben om tot bezorgde, angstige individuen op
te groeien dan degenen die onderworpen werden aan overmatige " bevoogding" en bemoedering en zo " overvoorzichtig" zijn opgevoed. Deze mensen kunnen de gevolgen van hun
daden niet goed overzien en kunnen het verband tussen eigen activiteiten en de consequenties van die acties in hun leefmilieu niet meteen vatten. Net als de proefratten staan
zulke individuen min of meer "verloren" in de maatschappij. De onderzoekers vonden ook,
dat ratten die pas werden geplaatst in de experimentele kooien na de speentijd geen verschillen in angst en emotionaliteit vertoonden met de controle-exemplaren. Dit doet
vermoeden dat het effect een kwestie van ontwikkeling kan zijn en geeft nieuw voedsel
aan de gedachte dat zulke gegevens uit dierexperimenten inderdaad overgebracht kunnen
worden op de mens. De observaties van Joffre zouden als basis kunnen dienen voor het
grootbrengen van kinderen.
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