Ratten .....
eierrovers
Wanneer de verkoeling brengende avon_d
daalt over de Achterhoekse buurtschap, is
het op een kleine boerderij één en al bedrijvigheid.
..
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N een, he t is niet de boerenfamilie, die
deze drukte veroorzaakt, maar een legertJe
sinistere dieren, dat uit alle__ hoeken en
gaten te voorschijn komt en z1Jn roof~ocht
begint. In het kippenhok, op de deel, m d~
varkensschuur, kortom overal komen ZIJ
bij tientallen te voorschijn, gaan nu eens
stil sluipend, dan weer rennend en schreeuwend hun weg.
..
Wat zoeken deze dieren? NatuurhJk
voedsel, een eerste vereiste voo: een levend
wezen. Om dat voedsel te bereiken, maken
zij gebruik van de gaten, die hun voorouders hebben gemaakt in ~euren en
ten in beton en in het neten dak.
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Want sedert zeven lange jaren _is it oerderijtje een verblijf met gratis kost en

inwoning voor de talrijke ratten geweest.
Neen het heeft niet geholpen dat de
'
boer, geassisteerd
door buren,_ een paar
weken vóór onze komst een zestigta~ ratten
heeft doodgeslagen. Van vermindenng van
de plaag is geen sprake.
. ?
Waarmee voeden deze dieren zich. Met
alles wat maar eetbaar is. In de voertonnen
hebben zij geen kans: die zijn goed gesloten. De varkenstroggen zijn ~el schoon,
maar er kleeft aan de rand altud nog wel
iets, dat de rattenmaag voldoenmg gee~t.
ln het kippenhok is het de voerbak, waarm
altijd wel wat overblijft; en dan ruet te _vergeten de eieren, die een welkome afw1~seling vormen in het menu van deze shmmeriken.
Daarover willen wij dit keer iets vertelle~
aan de hand van de waarnemingen, die WIJ
gedurende een aanta~ nachten op deze
boerderij hebben verncht.

Wat doen de ratten met de eieren?
Als op een mooie Juni-avond de zon
gedaald is, de kippen op de stokken boven
de mestplank in het kippenhok zitten, duurt
het maar even of een gekrabbel aan de
achterzijde van het kippenhok kondigt de
komst van de rattenfamilie aan. Kort daarna komen zij boven over het achterschot
heen, laten zich langs de stijlen zakken tot
op de mestplank en verdelen zich dan in
een drietal groepen. Eén groep gaat naar
de voerbak, de twee andere maken een
inspectietocht langs de leghokjes van de
kippen om te zien waar een vers eitje gelegd is.
Laten wij zo'n rat eens op zijn inspectietocht volgen. Met een vaart rent hij over
de mestplank en laat zich zakken tot op
de laagste rij leghokjes, doch voordat hij
aan de eigenlijke inspectie begint, rekt hij
zich naar alle kanten uit om te zien of alles
veilig is. Is er geen onraad te bespeuren,
dan gaat hij van hokje tot hokje, snuffelt in
alle hokjes enige ogenblikken rond en gaat
de tweede rij bekijken. Ho, in één van de
hokjes zit een kip. Zou die wakker zijn?
Even ruiken aan haar kop: zij slaapt. Dan
nààst het witte gevaarte kijken; nee, er ligt
niets. Het volgende hokje: alweer een kip.

Wat zijn die kippen toch hokvast vannacht! Even ruiken of die ook slaapt, voorzichtig uitrekken... piep!; een flinke pik op
zijn neus en de rover rent terug naar de
mestplank.
Na een poosje is hij er weer, wil verder
gaan bij het hokje waarin de agressieve kip
zit, maar controleert toch even of de twee
kippen die gepasseerd moeten worden,
slapen. Ja, dat is in orde. In het derde leghokje liggen eieren, grote heerlijke eieren;
daar zit een heel diner in. Hij draait er omheen, komt een paar maal naar buiten om
naar eventueel onraad te spieden en rolt
daarna een groot ei in één van de achterhoeken van het leghokje, drukt het ei met
de pootjes vast tegen de wand en gaat
verwoed aan het knagen.
Dat knagen wordt weldra vernomen door
enkele kameraden, die in een oogwenk in
het bewuste hokje aanwezig zijn, doch
- veiligheid vóór alles - eerst de kippen, die
gepasseerd moeten worden, controleren.
En dan is het hokje gevuld met vier, vijf
grauwe lichamen. Af en toe hangen er een
paar dikke, vieze staarten naar buiten en
het geknaag gaat langzamerhand op een
eentonig concert gelijken.
Krak!, daar breekt een ei in twee helften.
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Verkeerde knaagtechniek, want
dat was de bedoeling niet. Het
geknaag houdt op en een stilte
zegt ons, dat het ei wordt leeggedronken.
Hoe worden de eieren versleept?
Af en toe komen enkele ratten
bij het horen van een verdacht
geluid met de koppen uit het hokje, overzien alles en gaan dan
weer verder, want een ei is een
buitengewone delicatesse. Maar,
zoals wij reeds zeiden, het is
niet de bedoeling het ei helemaal
stuk te maken. Er moeten ook
eieren meegenomen worden naar
huis.
Om goed te kunnen zien hoe zij
het klaarspelen om de eieren te
transporteren, legden wij de inhoud van een leghokje op de
grond. Al spoedig kwamen de
ratten er op af; eerst wat onwennig, want je vindt nu eenmaal niet
altijd een nest met zes grote glanzende eieren op de grond. Een
beetje voorzichtigheid is dus geboden en zo sluipen zij naar het
geïmproviseerde nest, snuffelen
wat aan de eieren. Het eerste ei
bevalt niet. Een flinke zijwaartse
tik met één van de voorpoten
doet het ei over hooi en turfmolm
45 cm verder rollen.
Het ei, dat precies in het midden ligt, lijkt het beste. Liggen
de eieren niet gunstig, dan worden
ze óf met de poten weggeslagen
óf uit het nest ge1old. Daartoe
wordt het ei met de voorpoten
onder de borst gerold, daarna
onder de buik en dan met kracht
door middel van de achterpoten
achterwaarts weggeschopt.
Dan flink knagen, waarbij het
ei met de voorpoten wordt vastgehouden en weldra zit er een gat
in. Met behulp van poten en bek
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wordt het ei rechtop gezet, zodat
het gemakkelijk in de bek genomen kan worden. Doch eerst even
kijken of alles veilig is. Op de
achterpoten zittend en met de
voorpoten omhoog, spiedt de rat
voorzichtig rond, pakt dan snel
het ei, waarbij de onderkaak in
het ei wordt geschoven en loopt
er snel mee weg om het elders op
te eten.
En zo zien wij dan ook de ratten met een ei in de bek de leghokjes uitkomen. De foto op pag.
11 geeft U hiervan een duidelijk
beeld. Zij lopen niet snel met het
ei, maar toch balanceren zij er
keurig mee over het plankje van
1 cm breed. Een krachtprestatie!
Echter ten koste van de boer, die
talloze eieren moet missen.
En zo is dan de sluier van de
eierroof gedeeltelijk opgelicht.
Want de vraag blijft nog open,
hoe ratten gave eieren vervoeren
naar hun provisiekamer. Wij kennen een geval, dat 47 gave eieren
in een hol werden gevonden.
Nu zult U zeggen: ,,Is het dan
niet bekend, dat een rat op de rug
gaat liggen, het ei tussen zijn poten
klemt en zijn kameraden hem met
ei en al aan de staart wegslepen?"
Neen, zeker weten wij dat niet.
Het is een verhaal, dat door velen
verteld wordt, maar voorzover
ons bekend, door niemand is
waargenomen.
Welnu, wij zouden graag op
een boerderij, waar ratten gave
eieren hamsteren, een serie waarnemingen doen en, waar mogelijk, ook foto's maken. Wij zoeken daarom naar een geschikt object. Helpt U mee? Een goede tip
van U stellen wij zeer op prijs.
Een volgende keer hopen wij U
iets te vertellen en te laten zien
over kuikenroof door ratten.

