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BS U P L E M E N TO    
AMBIENTE

Desde que a humanidade se 
intitula como tal que os ratos são 
dos nossos vizinhos mais felizes 
e fiéis. Onde quer que os nossos 
antepassados tenham decidido 
assentar arraiais, os ratos foram 
sempre atrás. E não há como 
censurá-los (aos ratos, claro), onde 
há gente há comida. Há ratos para 
todos os gostos. Há-os grandes 
ou minúsculos, há-os coloridos ou 
monocromáticos, há-os simpáticos 
ou maçadores e até os há com no-
mes que não lembram ao próprio: 
rato-do-campo-de-rabo-curto. Mas 
que é isto? Já não se pode ter 
um rabo curto? A Maria do Zé da 
Encarnação tem umas glândulas 
mamárias de porte assinalável e 
não é por isso que lhe chamam 
Maria-das-glândulas-mamárias-
-de-porte-assinalável. Devo dizer 
que discordo em absoluto deste 
bullying vernacular. Haja respeito 
pela diversidade. No meu jardim, 
todos têm direito a fugir ao modelo 
standard, seja em matéria de rabos 
ou glândulas mamárias. São todos 
bem-vindos. Onde é que íamos? Ah, 
nas batatas fritas. Vamos a isso.

CRÓNICAS DO MEU JARDIM:
Sai um rato-do-campo-de-rabo-curto e uma dose 
de batatas fritas, mas sem ketchup!

Texto e fotografia
Carlos Steinwender, cronicasdomeujardim@sapo.pt
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FIGURA 1 Os olhos pequenos, 
o corpo roliço, o pelo nas 
orelhas e a cauda curta são 
características distintivas do 
rato-do-campo-de-rabo-curto.

Todos sabemos que o mundo seria um lugar hostil e inóspito 

se não se tivesse dado o feliz acaso dos belgas terem inventado 

as batatas fritas. Segundo o mais reputado estudo alguma 

vez levado a cabo sobre esta matéria e editado em 1979 por 

Albert Uderzo e René Goscinny sob o título Asterix entre os 

Belgas, pode ler-se na questão colocada por Cervejalambix 

na tira central da página 28, e passo a citar: «A propósito, 

Querideca, nunca pensaste em fritar batatas?». Et voilà! Graças 

aos Belgas vivemos no paraíso. Não consigo imaginar a minha 

existência sem umas ocasionais batatas fritas. Ao que parece, 

o meu colesterol também não. Seja qual for a sua geometria 

– paralelepípedos (vulgo palitos), círculos (vulgo rodelas) ou 

cubos (vulgo quadrados) – batatas fritas são sempre, bem… 

batatas fritas. Embora não me lembre da minha primeira 

experiência com batatas fritas, aparentemente foi marcante 

e terá, segundo os meus progenitores, acontecido no meu 

primeiro ano de vida durante um almoço em casa dos avós. Ao 

que parece o avô Steinwender, por manifesta falta de talento 

no uso da ferramenta de auxílio ao transporte do sustento 

alimentar à cavidade bocal (quase sem dentes), terá deixado 

voar uma das batatas fritas do prato. A pequena batata 

(alegadamente uma rodela tenra e dourada) aterrou no chão 

a escassos centímetros da minha inquisitiva mão. Sem mais, e 

fazendo uso da regra dos cinco segundos, a batata encontrou 

o seu caminho para a minha cavidade bocal (igualmente sem 

dentes). O facto deve ter maravilhado de tal modo o meu tenro 

palato que a minha mãe teve de recorrer a toda a sua destreza e 

força física para me arrancar do chão e evitar que eu lambesse 

todo o pavimento de tijoleira da cozinha. 

FIGURA 2 Apesar de ativo durante parte do dia trata-se de 
um roedor de hábitos discretos que prefere áreas com densa 
vegetação herbácea. 
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Trago à coação esta pueril experiência gastronómica 

envolvendo o dito tubérculo porque, cumprindo a tradição 

sazonal, cá em casa, o mês de abril, concretamente o dia 25, é 

dedicado à sementeira da batata. Há quem marche rua fora 

de cravo na mão bradando ao vento, eu cá gosto de celebrar 

a revolução à moda antiga: sachola em punho a abrir regos 

para as batatas enquanto entoo A Internacional. Acho que 

A Internacional combina bem com batatas e elas parece que 

medram melhor quando uma voz melodiosa lhes aconchega 

a terra ao grelo. 

Quem também fica em vias de medrar quando desato a 

semear batatas é uma das família de rato-do-campo-de-rabo-

-curto que vive no meu quintal. Esta, em concreto, paredes-

meias com a horta. «São sacholadas este cavo som que escuto, 

querida?»… «são pois, ratão meu!»… «sabeis, então, o que isso 

significa, ratinha do meu coração?»… «decerto que sim: na minha 

toca ou na tua?». De tal modo medram estes ratinhos que uns 

meses depois, por alturas de julho, quando as batatas estão 

prontas a serem colhidas do ventre da mãe-terra, já o ventre 

da mãe-rato-do--campo-de-rabo-curto se antecipou numas 

quantas semanas deixando a miudagem roedora à solta pelos 

túneis que cerceiam o batatal. E já se sabe o que acontece 

quando deixamos os miúdos à solta na hora das refeições, 

empanturram-se de fast-food! «Meninos, onde é que almoçaram 

hoje?»… «hoje? ora bem, mamã, então… hoje… … bom… hoje… 

fomos ao McBatata do Steinwender»… «outra vez? já chega, estão 

todos de castigo! amanhã não há porcarias para ninguém, vai 

tudo ao chez Repolho do Steinwender». Cero.

O dia de tirar batatas cá em casa é sinónimo de uma arreigada 

e genuína tradição familiar. A família manifesta sempre 

uma arreigada e genuína vontade de ir às compras e eu tiro 

as batatas. Seja como for, todos os anos a história repete-se 

e à primeira sacholada, a tal família de ratos-do-campo-

-de-rabo-curto, entretanto significativamente alargada e 

engordada, costuma… qual a expressão? ah! pôr-se ao fresco! 

Um após outro, os ratinhos saem disparados dos túneis que 

diligentemente abriram ao longo de meses e tratam de se 

colocar a uma razoável distância de segurança. Por razoável 

distância de segurança entenda-se duas sacholas e meia de 

intervalo que é a distância máxima a que consigo arremessar 

a dita ferramenta cumprindo as regras de higiene e segurança 

no trabalho impostas pela Autoridade para as Condições de 

Trabalho (ACT): marcar a posição sem causar danos físicos ou 

morais de qualquer espécie a terceiros (aos ratinhos, entenda-

-se). É uma espécie de acordo tácito com o qual todos ficam 

a ganhar. Os ratinhos veem os seu níveis de ansiedade 

ligeiramente aumentados, mas nada de preocupante já que 

FIGURA 4 As galerias que escava no solo são frequentemente 
próximas da superfície, sob o manto de vegetação morta ou 
entre a vegetação densa.

FIGURA 3 Para compensar a elevada mortalidade por 
predação, as fêmeas desta espécie atingem a maturidade 
sexual aos 28 dias procriando no mesmo ano.  
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estão bem nutridos e não correm, felizmente, o risco de falecer 

de inanição e eu acabo por entabular, decerto por causa 

do calor atroz que por esta altura do ano costuma assolar a 

minha horta, uma interessantíssima conversa comigo próprio 

durante a qual tenho por hábito galantear-me com um 

panegírico assaz diverso e colorido de adjetivos em tributo às 

minhas superiores qualidades hortelãs. 

Confesso que se tivermos em conta que habitualmente apenas 

uma em cada quatro batatas acaba diligentemente destituída do 

seu miolo pela simpática família de ratinhos, não percebo este 

arrelio comigo próprio. É mais que justo devolver à natureza 

parte do que ela nos dá! Mesmo que isso, ocasionalmente, 

implique abdicar de três em cada quatro batatas. Para ser 

inteiramente justo, isso aconteceu apenas uma vez, em 2016, 

quando a TVI estreou o Love on Top o que deixou os ratos-

-do-campo-de-rabo-curto um tudo nada mais assanhados que 

o costume. E já se sabe, mais assanhamento na toca significa 

mais ratinhos nos túneis e, portanto, menos batatas em julho. 

Aritmética pura. «Qual é o teu problema, Steinwender?»… «Tu, 

Steinwender!». Não gosto de ser um desmancha-prazeres, mas 

como sou o único jardineiro que conheço que não consegue 

levar avante uma discussão consigo próprio, não vale a pena 

insistir na troca de mimos. Afinal, um balde meio-cheio de 

batatas novas é melhor que um balde meio-vazio de batatas 

novas. 

Portanto, cansado e suado, com a família decerto já a caminho 

para o tradicional jantar de batatas novas fritas às rodelas (com 

a casca!) e mexidas com ovo, cortesia do Chef Steinwender, 

deixo à família de ratinhos (entretanto à espera que o Chef 

se ponha ao fresco para dar conta das cenouras ali ao lado) 

a habitual, conquanto inútil, epístola de São Steinwender aos 

ratos-do-campo-de-rabo-curto do batatal, segundo o próprio: 

«Irmãos de rabo-curto, que os repolhos estejam convosco, pois 

que as batatas, como habitualmente, já estão. Sois, como outros 

irmãos de rabo-curto, fraternamente acolhidos neste altar 

dedicado à couve-galega, tanto quanto à cenoura e ao alho. Todos 

fazeis morada neste reino de mui deslumbrante ser. Mas sabei que 

nesta terra de muita verdura e aconchego, enquanto uns de vós se 

nutrem frugalmente de folhas, caules, sementes, raízes e rebentos 

bravios, outros engordam fartamente subsistindo no logro da 

fácil rapina do tubérculo deitado à terra por mãos ásperas de 

tanto labor. Conheceis, porque não sois estúpidos, caríssimos 

irmãos, o verbo rapinar (eu rapino, tu rapinas, ele rapina, VÓS 

RAPINAIS!!!!), porquanto a rapinagem é o modo pelo qual optais 

FIGURA 5
Pouco maior que um bugalho 
de carvalho, este pequeno 
rato ocorre frequentemente 
na orla de áreas florestais, 
muitas vezes próximo da água. 
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MÃE, O RISCAS COMEU O SENHOR RATO!

O rato-do-campo-de-rabo-curto cuja designação científica é 
Microtus agrestis (do grego mikros = pequeno + otus = orelhas; e 
do latim agrestis = que pertence ao campo, isto é: rato de orelhas 
pequenas que vive no campo) é um pequeno roedor herbívoro 
que em Portugal se distribui apenas pela região norte e centro-
-norte do país, em áreas de prados, lameiros, bosques abertos, 
pântanos, turfeiras e margens de rios, mas também terrenos 
agrícolas e jardins com vegetação alta e abundante adequada aos 
trilhos de circulação que conduzem às entradas subterrâneas das 
galerias. Com uma forma arredonda onde se destacam as orelhas 
pequenas e, claro, a cauda curta, o rato-do-campo-de-rabo-curto 
pesa entre 20 e 50 g mas necessita de consumir cerca de 30 g de 
gramíneas e plantas herbáceas por dia. Estando na base da cadeia 
trófica, o rato-do-campo-de-rabo-curto, juntamente com outros 
micromamíferos, constitui parte importante da dieta alimentar 
de muitos predadores naturais, como serpentes, aves de rapina e 
ainda diversos mamíferos carnívoros, entre os quais uma espécie 
insuspeita cujo impacto na biodiversidade é desconhecido pela 
maioria das pessoas: o gato doméstico. Com efeito, tendo em 
conta os resultados de estudos realizados em alguns países que 
apontam para cerca de 141 milhões de animais selvagens mortos 
anualmente por gatos na Holanda, 719 milhões na Polónia e mais 
de 20 biliões (sim o número está correto!) nos Estados Unidos da 
América, talvez esteja na hora de mudar o hábito de deixar o Riscas 
à solta no jardim a tratar da sua vida, não?

por existir em dois terços do ano. Mas está mal, irmãos. O palato 

requintado que incutis nas duas a sete ninhadas que paris em 

cada ano é causa de muito dano e dor ao senhor destas terras 

(EU!!! SEUS INGRATOS!!!!), pois que uma vez provada a tentação, 

ela não mais deixará de atormentar o paladar. Arrependei-vos, 

irmãos. Arrependei-vos e mudai de vida. Mantei-vos lestos a 

parir, pois que muitos dos que caminham, voam e rastejam por 

esta terra de leite e mel vos apreciam soberbamente à hora da 

ceia, mas abstende-vos da nutrição fácil que vos torna flácidos 

e sem sabor. A rijeza é o sal que vos tempera, irmãos. Sabendo 

disso, ide. Ide e multiplicai-vos. Mas se não for muito incómodo, 

multiplicai-vos mais ali ao lado por favor, e não neste altar de 

evocação a Santa Batata». 

Como devem ter reparado, não mencionei uma única vez 

a possibilidade de algum destes ratinhos arrependidos vir 

a alcançar o éden, mas não vale a pena aludir a um local 

onde nunca se esteve, para além de não haver a mais ínfima 

eventualidade de alguma vez se chegar a pôr lá os pés. Certo? 

Deixo-vos com esta derradeira e inútil nota mental antes de 

concluir mais uma crónica de mirrado predicado. Mas não se 

preocupem, volto já. Vou só ali pôr o avental de Chef e aviar 

umas batatas fritas, mas sem ketchup!

FIGURA 6 Os machos desta espécie são fortemente 
polígonos, territoriais e barulhentos rangendo os dentes e 
emitindo frequentes gorjeios. 


