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Brume rarten op mosselenvangst 
E. E. V A N DER V O O . 

(RIVON) 

Op 15 september jl. in de late namiddag 
trippelden twee Bruine ratten (Rattus nor-
vegicus) onder de walkant van een sloot 
langs de Haardijk in de gemeente Linscho-
ten. Zij waren goed waar te nemen door
dat tengevolge van de lage waterstand een 
enige decimeters breed „strandje" was ont
staan. Telkens richtten de dieren zich naar 
het open water en schoven met hun snuit 
als het ware „snuffelend" over de water
oppervlakte heen en weer. Soms doken 
zij — blijkbaar iets bemerkend — onder 
water en woelden er ter plaatse een tiental 
seconden rond waarbij de staart enkele 
malen boven het water uitsloeg. Buiten 
het water gekomen werd de vacht uitge
schud en de snuit gepoetst. Na een paar 
vergeefse duiken sleepte de een na de 
ander een mossel uit het water, nam in zit

tende houding de prooi tussen de voorpo
ten en begon de schelp te kraken. Dit was 
tot op een tiental meters te horen. 
Enige schelpen werden verzameld. Op de 
foto (fig. 1) is te zien, dat de onderrand 
van de kleppen aan de van het slot afge
keerde top werd verbrijzeld, 
De schelpen bleken afkomstig te zijn van 
de Schilders- en Zwanemossels Unio pic-
torum (L.) (de twee schelpen links boven
aan), Anodonta anatina (L.) (de twee 
schelpen beneden links) en Anodonta cyg-
nea zellensis Gmel. (de overige schelpen). 
Ten aanzien van het biotoop van de mos
sels zij vermeld, dat de ondiepe modder-
sloot in open verbinding staat met het 
boezemwater de Linschoten, waardoor er 
nu en dan sprake is van een zeer zwakke 
stroming. 

5 " 



Fig. 1. Door Bruine ratten aangevreten schelpen van Schilders- en Zwanemossels. 
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