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Plaagdieren in de Pers

van de Nederlandse Zoogdieren
aangeboden aan de Staatssecretaris van
Natuurbeheer, drs. J.D. Gabor. Deze
aanbieding heeft plaats gevonden in het
provinciehuis van Noord-Brabant in Den
Bosch, tijdens een studiedag waarin niet
alleen de studie van de
zoogdierverspreiding centraal stond,
maar ook de vraag hoe de
verspreidingsgegevens in de praktijk
kunnen worden gebruikt.
De atlas wordt uitgegeven door de
uitgeverij van de Koninklijke
Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Hij
omvat 336 pagina's met behalve de
kaarten van de huidige verspreiding van
de verschillende soorten ook
besprekingen van de oudere gegevens
en ruim honderd kaartjes van vroegere
verspreiding. Hierdoor komen de
veranderingen in de verspreiding goed
naar voren.
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Bruine rat valt slapend kind aan in
Baarn

Kunstnesten voor huiszwaluwen

Een bijna driejarige kleuter uit de Nieuw
Schoonoordstraat in Baarn is gisteravond
in haar bed aangevallen door een grote
bruine rat. Het meisje werd door het dier
in kin en armen gebeten.
De ouders van het kind werden
opgeschrikt door gegil uit de slaapkamer
en zagen tot hun ontzetting het beest op
het hoofd van hun dochtertje zitten. Ze
alarmeerden onmiddellijk de politie. Het
dier, dat zich in een hoek van de kamer
had verstopt, werd door de agenten
gevangen en doodgeslagen.
(Bij onderzoek ter plaatse door onz_e
Afdeling bleek er geen sprak~ te zI1n van
een rioolprobleem. De mogehJkhe1d .
bestaat, dat de rat via de voordeur, die
wel eens open stond was
binnengekomen-Red.).
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Vogelliefhebbers kunnen de met
woningnood kampende huiszwaluw een
handje helpen door op geschikte plaatsen
nesten te plaatsen. De huiszwaluwenpopulatie is in Nederland de afgelopen
tien jaar afgenomen, onder meer doordat
veel uitstekende dakgoten van gebouwen
zijn verdwenen.
Het is mogelijk om zelf kunstnesten te
maken van boetseerklei (wel bakken) of
een mengsel van zaagsel en cement
(houtbeton). Informatie daarover is
verkrijgbaar bij de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels,
tel. 03404-25406. Kant en klare
kunstnesten zijn voor f 44.- (twee nesten
op een frame) te koop bij
Vogelbescherming, Driebergseweg 16c,
3708 JB Zeist-R. Rozema.
(Zwaluwen, zoals bekend mag worden
verondersteld, verorberen dagelijks grote
aantallen insekten-Red.).
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