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Muisje veroorzaakt grote problemen

Ratten China eten miljoenen tonnen
graan

Uit: Pelsmot in oude jas: afdeling
ontruimd

Uit: "Wilde Dieren in de stad"

Peking (AP) - In China hebben ratten de
afgelopen twee jaar meer dan 3,3 miljoen
ton graan weggevreten, alsmede
miljoenen kilo's katoen en suikerriet.
Deze cijfers zijn gisteren gepubliceerd in
het Volksdagblad, dat tevens opriep tot
een nationale rattenbestrijdingscampagne.
Volgens het Volksdagblad hebben de
zwaarst door ratten geteisterde gebieden
hun oogst van rijst, tarwe, koren en
peulvruchten met 5 tot 10 procent zien
verminderen. In sommige gebieden leden
de boeren zelfs een verlies van 30
procent. Vorig jaar had China een
graanoogst van 488,5 miljoen ton, 13,09
miljoen ton minder dan in 1993. Het
streefgetal voor 1995 is 500 miljoen ton.

Een afdeling van een verzorgingstehuis
moest tijdelijk worden ontruimd. Reden
daarvoor was de uitroeiing van - voor
mensen onschadelijke - larven van de
pelsmot, die zonder ingrijpen voor een
plaag zouden zorgen. Alle 35 bewoners
van de afdeling, waaronder vijf
bedlegerige patiënten werden gedurende
twaalf uur opgevangen in de
recreatiezaal. De gang van zaken bij de
verdelgingsoperatie was beschreven in
een draaiboek.
Volgens de directeur was de pelsmot,
familie van de gewone kleermot, naar
binnen gekomen in de pelsmantel van
een van de bewoners. Deze droeg de
bontjas nooit, waardoor de pelsmotten
zich in de hangkast in alle rust konden
voortplanten. Na behandeling werden de
ruimten gelucht. Volgens het draaiboek
konden de bewoners na twaalf uur weer
naar hun vertrouwde leefplek terugkeren.

Stockholm - Een muis aan boord van een
Boeing 767 van de Scandinavische
luchtvaartmaatschappij SAS heeft voor
flinke vertraging gezorgd. Het diertje was
gesignaleerd op de vlucht van New York
naar Stockholm. Bij aankomst in Zweden
stond een heel team klaar om het
knaagdiertje te grazen te nemen. Het
toestel werd tijdelijk aan de grond
gehouden. Muizenvallen ten spijt, het
diertje werd ook na een jacht van vijf uur
niet gevonden. De zoektocht was noodzakelijk omdat een muis een
veiligheidsrisico inhoudt. Het dier kan
immers de elektrische bedrading
doorknagen.
ELSEVIER
(28 januari 1995)
Eéndagskuikens voor de zwerfkat

In een wijk met hoogbouwflats gaat een
vrouw van middelbare leeftijd elke avond
op pad om de wilde en verwilderde
poezen in en rond het winkelcentrum te
verzorgen. De fietstassen van de
"kattenvrouw" puilen uit van de dozen
met ééndagskuikens, die ze op telkens
andere plaatsen uitstrooit. Elke dag weer
en veel te veel, want als ook de eksters
en de ratten zijn uitgegeten, blijven er
nog stapels over: donzige slachtoffers
van doorgeslagen dierenliefde.
Gemeenteraad , politie en
dierenbeschermingsorganisaties hebben
er aan te pas moeten komen om de
vrouw wat af te remmen.
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TELEGRAAF
(12 april 1995)

In het boek "Natuur als buur" van het
Nederlands Platform voor Stedelijke
Ecologie te Den Haag wordt beschreven
hoe de werkgroep de mogelijkheden
heeft verkend om het leefgebied van
inheemse dieren in en rond steden te
behouden en uit te breiden.
Een aardig voorbeeld is de
"vleermuisburcht" in Hengelo, gemaakt
van een vrijstaand huis dat op de
nominatie voor de sloop stand. Rondom
het dichtgemetselde en alleen nog voor
vleermuizen en vogels toegankelijke huis
is een plas gegraven. Door een
uitgekiende beplanting van het eiland en
de directe omgeving zal de komende tijd
een afwisselend gebiedje worden
geschapen, waar allerlei dieren voedsel,
rust, een voortplantings- of
overwinteringsplek kunnen vinden.

Uit: Ratten verminken baby
Een drie maanden oude baby verbleef
vanwege bezigheden van de ouders op
een logeeradres waar de bewoner
tamme ratten hield. Een van de
loslopende ratten zou hebben gejongd en
daardoor waarschijnlijk agressief zijn
geworden. Getuige de verwondingen aan
de handjes en armpjes en het bloedverlies heeft het lang geduurd, voordat
het incident werd ontdekt. De zuigeling
had éénderde deel van de bloedvoorraad
verloren en kon met een bloedtransfusie
in leven worden gehouden.
(Redactie: ratten zijn altijd op zoek naar
voedselbronnen. Daarbij kan het object
worden aangeknaagd. Als het slachtoffer
beweegt, kan een rat door de schrikreactie agressief reageren en bijten.)
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Telecommunicatie
Met ingang van 10 oktober 1995
veranderen de nummers van telefoon en
telefax van de afdeling Bestrijding van
Dierplagen.
Hierbij geven wij u de nieuwe nummers:
TELEFOON: 08370 - 19061
wordt 0317 - 419061

-

TELEFAX: 08370 - 24801
wordt 0317 - 424801.
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