De voerplek raakte we llicht in het vergeetboek.

De kater

Het kan echter voorkomen dat een blauwe reiger

Ook wat de ratten betreft werd het kennelijk rustig rond en in de voerkist, want een spannetje

aan de overzijde van de vaart, die mijn tuin

van de buren

scheidt van de aan overkant gelegen paardenwei,

koolmezen vond de ··nesr·-kast met invliegopening en begon er naarstig haar nest in te bouwen. Voor het mezenpaar was de aanwezigheid
van vergiftigd lokaas kenne lijk geen enkel probleem en ze bouwden hun nest boven op een van

zijn honger stilt met een bruine rat. Toen wij
Volgens mijn buurvrouw vangt de kater tegen-

enige tijd geleden in de tuin zaten te eten, zagen

woordig grote muizen . En als ze mij een exem-

we dat een reiger een wel heel groot exemplaar

plaar laat zien dat ze heeft bewaard ben ik het

ving. Met zijn prooi liep hij het water in en dom-

met haar eens. Het beest is groot voor een muis.

pelde zijn lekkernij enige tijd onder. Daarna

de bakjes met lokaas. Er werden eieren gelegd.

Na twee keer kijken kom ik tot de conclusie dat

slokte hij de half verdoofde rat op en deze gleed

er werd gebroed en 8 jonge koolmezen zagen het

het een jonge bruine rat is. We prijzen de kater

duidelijk zichtbaar door de keel naar beneden .

voerkist op hoog gelegen plaats onder bordes

levenslicht.

uitvoerig en ik vergeef hem zelfs heel even dat hij

Het leek net een slang die zijn prooi verorbert.

brandtrap

Lokaaskisten zijn kennelijk voor meerdere doel-

overal tegenaan piest om zijn territorium te mar-

Wij vervolgden onze maaltijd hierna met

keren. Mijn auto, mijn tent. niets is veilig voor

gemengde gevoelens.

einden geschikt zoals uit de foto·s blijkt.

A. Balkstra en A.E. Brink.

deze gecastreerde rode duivel. Maar ook ratten

Als ik zie dat buurvrouw's kater ratten begint los

moeten dus op hun tellen passen.

te laten op het terras of in de woning, ja dan bel

voor een rat is er in de omgeving genoeg te

ik de gemeente, maar voorlopig vertrouw ik op de

halen om te overleven: drie huizen verder staat

natuurlijke bestrijders . Gisteravond hoorde ik nog

een kippenhok, de vaart achter onze huizen bevat

een steenuil roepen en liep er een egel voor mijn

zoetwatermosselen en dito kreeft en aan de over-

voeten, dus voor muizen hoef ik ook niet meer

kant van de vaart is een paardenwei met voer-

bang te zijn.

resten.
P.C. Groebe.

acht jonge koolmezen zagen het levenslicht in een zwarte-rat-voerkist
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