UIT DE PRAKTIJK
Fokken

De Heer M. H. van Wezel te Goirle is ambtenaar voor Milieuhygiëne en bestrijdt reeds
enige jaren ratten, muizen en wespen. Door zijn vakkundige aanpak hebben de ratten niet
veel levenskansen meer in de gemeente Goirle en ze komen er daarom nog maar weinig
voor.
Hij was laatst echter nog eens bij een varkensfokker welke wat lang had gewacht met
melden dat er ratten in zijn stallen voorkwamen. Na ruim een week had de Heer van Wezel
deze klus geklaard, maar er werden toen wel 105 dode exemplaren aangetroffen (exclusief
de in hun holen gestorven dieren).
Van dit voor Goirle unieke geval werden foto's gemaakt.

Het hangt aan de muur ....

Hierbij een foto van de gemeentelijke ongediertebestrijder H. v.d. Hooven te Waalwijk.
Voor het mengen van het rattenbestrijdingsmiddel werd door de gemeente een Rollamix
aangeschaft. In plaats van een normale deksel voorzag men dit apparaat van een trechter
met een klep inde tuit. Wanneer het bestrijdingsmiddel voldoende is gemengd wordt de rolen mixmachine aan in de muur bevestigde haken opgehangen en kan men op eenvoudige
wijze zakjes vullen.
Als de trechter wat langer wordt gemaakt en voo rzien van twee schuiven dan kan men op
die wijze de hoeveelheden doseren.
Op de foto heeft de Heer v.d. Hooven geen handschoenen aan, normaal heeft hij dat
natuurlijk wel!
N.B. Op de achtergrond de bestrijdingsmiddelenkast.
N. J. Groot
voorlichtingsambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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"MUIZENISSEN" IN TILBURG
In het natuurhistorisch museum te Tilburg (Kloosterstraat 26, tel. 013-423228) zal in de
periode 24 mei t / m 31 oktober 1980 en tentoonstelling worden gehouden over woel-, ware-,
slaap- en spitsmuizen. Verschillen tussen de diverse families en soorten zullen worden
aangegeven. Voorts wordt e.e.a. vanuit ecologisch oogpunt bezien, d.w.z. er wordt een
toelichting gegeven betreffende de wisselwerking tussen de diverse organismen en hun
omgeving. Van belang zijn daarbij factoren als voedselaanbod, territoriumgedrag,
natuurlijke vijanden, e.d.
In een aparte ruimte is een aantal levende ratten en muizen te aanschouwen.
En voor de liefbebber is nog het een en ander te zien over de vogels van Brabant en de
Nederlandse zoetwatervissen.

<De rat
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de pers
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Knaagdieren

DE TELEGRAAF
(dinsdag 15 januari 1980)

Vaste voerplaatsen voor de bruine rat, door A. Balkstra
Het verplaatsingsgedrag van bruine ratten in een agrarisch gebied
Muskusrattenbestrijding
Bruine-rat-winteractie

VAN DE RATTEN AANGEVRETEN

Riet Lintjens fungeerde als assistente op de Hiswa-stand op de London International Boat
Show toen haar portefeuille uit haar schoudertas werd gestolen, die zij in het kantoortje op
de stand had neergezet. De politie van de Earl's Court-tentoonstellingshallen en de Boat
Show-perskamer werden van de diefstal verwittigd, maar konden er weinig aan doen. Alle
hoop op terugvinden leek een verloren zaak in de volle betekenis van het woord.
Totdat twee Earl's Courtloodgieters in werkpakken in de perskamer verschenen met de
perskaart van Riet, die freelance journaliste is. ,, Wij vonden de kaart op de parkeerplaats.
Er staat ' pers' op dus misschien weet de perskamer ervan", veronderstelden zij.
Riet werd geroepen, zij kreeg weer hoop toen de loodgieters Peter McAuliffe en Raymond
Simpson met Sherlock Holmes' doortastendheid voorstelden over de schutting te klimmen
die de parkeerplaats van de aangrenzende spoorlijn scheidt. ,,Misschien heeft de dief de
autopapieren over de schutting gesmeten", dachten zij.
Gesterkt door een fikse whisky gingen Peter en Raymond op weg. Een half uurtje later
keerden zij glunderend terug - portefeuille met de papieren in de hand. ,, Het stikt op de
spoorlijn van het afval en de ratten", rapporteerden zij, ,,maar tussen alle rommel vonden
wij het begeerde artikel". Blijkbaar voert de rattenkolonie een strikte controle uit op wat op
hun weg komt, want uitgerekend Riets naam was uit haar rijbewij s weggevreten. Misschien
kan de rijkspolitie daar even rekening mee houden wanneer zij Riet om liaar papieren
vraagt. En misschien kan het ministerie van Verkeer voo r minder smakelijke rijbewijzen
zorgen.
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Maatregelen die het optreden van bepaalde insekten binnenshuis
kunnen voorkomen, door A. Balkstra
Oorwormen
Hinderlijke of schadelijke mijten en insekten in en om gebouwen
in 1978, door B. T. Bosrnan
Lieveheerbeestjes (Coccinellidae)
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Overige dieren

Schade door spitsmuizen, door A. D. Bode
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Enkele aspecten bij de toelating van rodenticiden
Het gebruik van insektenbestrijdingsmiddelen, door A. Balkstra
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