Ongedierte zn de pers
ALGEMEEN DAGBLAD
(2 maart 1982)
Mug van 40 miljoen jaar oud

SAN FRANCISCO (AFP) - Een mug die 40 miljoen jaar geleden in een druppel
barnsteen is "verdronken" is voor de wetenschap waarschijnlijk van onschatbare waarde
bij het onderzoek naar de wijze waarop de biologische erfelijkheid zich heeft ontwikkeld.
Dr. Poinar van de universiteit van Californië kocht het stuk barnsteen van een Poolse
zakenman. Op foto's, gemaakt met een elektronenmicroscoop, is duidelijk te zien dat het
spierweefsel van de mug volmaakt bewaard is gebleven.

HET VRIJE VOLK
( 14 april 1982)
Wekker tegen houtworm

Als er houtworm in een kast of ander meubelstuk zit, zo schrijft het blad Bau und
Möbelschreiner, moet er een ouwerwetse hardtikkende wekker naast de gaatjes worden
geplaatst. De beestjes zouden dan aan srres.1· bezwijken. Als het werkt kan men een boel
chemicaliën besparen.

TROUW
(16 december 1982)
Kat is in China goud waard

Honger naar katten hebben ze in China. Niet om ze te eten, zoals eertijds honden, maar om
van de ratten af te komen. Zowel in de grote steden als op het platteland krioelt het van de
ratten. In Sjanghai is het al lang geen uitzondering meer, dat de dieren een hap of wat uit
kleine kindertjes nemen, en op het platteland kun je geen huis en geen opslagplaats
binnenstappen, geen deksel van een vuilnisbak optillen, of de ratten springen je tegemoet.
Brieven in het Chinese Volksdagblad staan vol klachten over het ongedierte, en wie een nest
katten heeft kan er nu rijk mee worden. De kat is van niets ineens tot het meest gewilde
huisdier gepromoveerd en de prijzen zijn al vertienvoudigd. Alleen: zoveel katten zijn er niet
meer. Katten zijn een uitermate schaars artikel geworden sinds de meeste mensen hun kat
tijdens de culturele revolutie afmaakten; dat moest van Mao, omdat zo'n huisdier als
burgerlijk werd aangemerkt.
Intussen hebben de ratten het rijk zo goed als alleen. Geen kat zet ze een poot dwars, en van
slangen hebben ze evenmin last, want die zijn er ook nog maar mondjesmaat. Slangen
zouden als rattenvanger ook uitstekend geschikt zijn, maar om die in huis te halen, zo ver
willen de door ratten geplaagde Chinezen toch niet gaan.
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