In het algemeen was men de mening toegedaan, dat de ratten zich meer "in de polder"
ophielden dan binnen de bebouwingen.
In plm. 18% van de objecten met sporen van ratten werd meer dan drie keer een controlebezoek afgelegd.
In alle gemeenten werd door vele agrariërs zelf bestreden met in de handel verkrijgbare
gerede lokazen. Hoewel zij meenden "geen ratten" te hebben, bleek in vele gevallen na
onderzoek dat ook deze boerderijen de ongewenste gasten huisvestten.
In enkele gemeenten werd, hetzij uit eigen beweging, hetzij naar aanleiding van klachten,
bestreden langs slootkanten in de bebouwde kom, welke sloten niet in beheer van de polderdistricten zijn, of niet aangeduid worden als hoofdwatergang.
Langs poldersloten en langs de Linge werd geconstateerd, dat vooral bij duikers, bruggen,
stuwen, nabij uitmondingen van riolen gelegen nabij boerderijen en aan de buitenwijken
van de bebouwde kommen, voor zover daar geen hoofdriool is gelegen, en langs percelen
waar in 1975 mais werd verbouwd, ratten voorkwamen.
Periodieke streekactie noodzakelijk

MUSKUSRATTEN

Voor diegenen die in hun werk te maken krijgen met muskusratten (= bisamratten) volgt
hier een overzicht van de in ons land werkzame muskusrattenbestrijders. Meldingen van
gedode of waargenomen dieren kunnen gedaan worden aan de bestrijder in wiens rayon
de vindplaats is gelegen. Bij inlevering van het dier bij de desbetreffende muskusrattenvanger kan een premie van f. 5,- in ontvangst worden genomen. (Voor overzicht: pag. 51.)
Ook kunt u melding doen bij het secretariaat van de Commissie Muskusrattenbestrijding,

Van gemeentewege is men algemeen de mening toegedaan, dat de maand januari erg geschikt is voor een bestrijdingsactie, in verband met het vrijmaken van personeel. Men
spreekt zijn tevredenheid uit over het verloop van de actie en heeft duidelijk de indruk,
dat de bestrijding de gewenste resultaten heeft gegeven.
Uit het grote aantal objecten met sporen van ratten (40%) blijkt de noodzaak van een
grootse aanpak van de bestrijding in de vorm van een periodieke actie in het landelijke
gebied.
Uit het aantal klachten dat binnenkomt in de maanden na de actie, zal moeten blijken
of dit minder is dan in jaren, waarin geen actie werd georganiseerd.

tel.: 085-452991.

A. D. Bode, rayonambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte

WIJZIGING TELEFOONNUMMER J. YSINGA

Na verschijning van de maarteditie heeft het telefoonnummer van onze rayonambtenaar,
de heer J. Ysinga, een kleine wijziging ondergaan:

J. Ysinga, Leerweg 4, Ulrum; tel. 05956-1458.
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