
Att busa med råttor

Råttor, särskilt bebisar har massvis med bus i kroppen och om du känner dina råttor väl kan du
vara med och busa med dem. Det är både utvecklande och roligt!

Ett uppskattat sätt att busa med råttorna är att dra med nageln i t.ex. sängen så att råttan får springa efter. Man

måste vara snabb, annars är det ingen utmaning.Min sambo gillar att göra det med råttorna och därför ser de

honom som en liten lekgubbe och blir alldeles utom sig av bus varje gång han kommer intill dem. 

Man ska dock vara beredd på att råttan gärna nafsas när den väl får tag i dig, eller om du ”fingerbrottas” med den.

Vissa råttor är mer hårdhänta än andra och är man osäker med råttor kan man tycka att det är lite obehagligt. 

Jag hade en väldigt stor hona som var extremt hårdhänt och ibland till och med bet rivhål i mina fingrar, så jag

ville inte att min sambo skulle leka med henne. 

Råttor är som kattungar som rivs och nafsar när de blir för uppspelta vid lek.

Många råttor gillar också att jaga och busa med såna där kattvippor. Då går också fingrarna säkra!

Det är roligt att se hur rovdjuret i råttan växer fram! 

Ett annat sätt att busa på, om främst passar för bebisar,är att försiktigt möta råttan framifrån genom att sätta din

hand på dess huvud eller hela kroppen. Det var faktiskt Nicciz som visade mig det första gången. Ofta blir de då

alldeles busiga i hela kroppen, spritter till, och springer iväg för att sedan hoppa tillbaka och smånafsa och lattja

med dina händer/fingrar tills du gör om samma sak igen. Det är ju ett sätt att utmana råttan så det är inget man ska

göra med råttor man inte känner eller med dominanta råttor.

 

Alla råttor uppskattar som sagt inte den här typen av lek. 

Däremot kan det vara bra att leka och busa med sina råttor från att de är små för att de inte i framtiden ska ta gruff

och bök i buren på lika stort allvar. De är då tränade och vana vid att liknande utmaningar är lekfulla och

lättsamma. Det är faktiskt också ett sätt för råttan att träna sig i rangspråk.
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