ROTTEFANGEREN!
Vi har i vinterens løb været meget plaget af uvelkomne husdyr, i det alle de
omkringliggende gårdes gnavere har været flyttet ind i huset.
Specielt har vi været plaget af ROTTER, store velvoksne krabater, som har spist sig
gennem isolering, køkkenelementer, vægge og lofter. Vi har derfor haft stor glæde af at
have to typer schnauzere i huset. De har fordelt arbejdet fint imellem sig, dog egentligt
lidt omvendt, størrelsen taget i betragtning!

Tikki har fået sig en dejlig vinterhobby, som hun går op i med stor iver, hun har i denne
vinter taget flere rotter en vores giftkasser, så det er effektivt at anskaffe sig en
dværgschnauzer som rottefænger!

Oskar (Rabjerg’s Evander Holyfield), vores Schnauzer-hanhund på 23 kg, har
indkredset og alarmeret om rotter på “togt”, samt fanget og dræbt mus, mens Tikki
(Coelio’s Evita), som er vores lille sorte
dværgschnauzer, har indfanget og dræbt
rotterne, selv de rigtig store af slagsen.
Et typisk eksempel:
Jeg vågner kl 02.30 om natten ved at Oskar
er urolig og går rundt og piber, skraber på
sengen og går til trappen, tror jeg da...
Nå, ud af sengen og studere det hele uden
lys, Oskar står inde i vores gæsteværelse
og kigger på vindueskarmen, Tikki kommer
listende ind og kigger med. Jeg løfter alt
hvad der nu ligger i vindueskarmen og
forsikre mig selv og hundene om at der ikke
er noget der.
Tilbage i sengen, fortsætter nu begge
hundene deres undersøgelse og piberi inde
i gæsteværelse. Nå op igen, denne gang tænder jeg lyset og det er ikke vindueskarmen
de kigger på, men radiatoren.
Et hurtigt kig afslører at JO, der sidder sg’ en “mus” (tror jeg) inde bag radiatoren. Fluks
finder jeg et eller andet der kan nå derind og basker til “musen”, her skal lige tilføjes at
alt det her foregår for åben dør og med kun nattøj og bare ben! UD kommer den størst
rotte jeg har set længe, hundene når ikke at tage den, jeg når at lukke døren, mens
rotten er på vej op ad mit bare ben, ADR!!!
Ind og hive Allan ud af sengen, på med et par sikkerhedsstøvler og bevæbnet med et
langt kosteskaft og en ketcher, går hundene og jeg ellers i krig bag lukket dør og med
Allan som reserve-back-up lige uden for!
Efter at have jaget rotten ud fra skjulet igen, holder Oskar den beskæftiget og VUPS så
har Tikki fat i ryggen på den og TJA, det overlevede den heldigivs ikke. Men puha
hvor kan sådan en rotte skrige, det lyder jo nærmest som en forvildet pattegris.
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Tikkis sommerhobby er at hjælpe til når vi ordner have, specielt er det spændende at
fange hakkejernet, hvilket der går megen tid og larmen med. Ellers bruges fritiden til at
fange frøer og salamandere i havebassinet og holde diverse fugle ude af haven.
Når det skal være alvorligt, ja så tager Tikki enten på udstilling eller til
lydighedskonkurrencer i DCH’s C-klasse. Desværre har hun endnu ikke fået opdraget
Allan ordentligt, så han er meget nervøs til konkurrencerne, hvilket jo som bekendt gør
at man får FØRERfejl.. Det bander han en del over bagefter...
Jeg selv er her i foråret begyndt at træne Tikki til DKK’s LP1, som vi håber hun kan nå
at bestå i år.
Mange hilsner fra
Tikki, Oskar, Allan og Sussan.
Kennel Sváva
http://schnauzers.dk
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