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SOVER SØTT: Kattemor Pene, kyllingen og
kattungen Tiger sover søtt. 

Tilbake til saken (http://www.oa.no/nyheter/article679346.ece)

Kattemor adopterte kylling
DOKKA: Stor var forskrekkelsen da familien Haug på Dokka oppdaget at lokket på rugekassa var av. For
kattemor «Pene» hadde vært hjemsteller, så det var ingen tvil om hvem som var den skyldige. Men i
stua lå katta så fredelig, med kyllingen i «armkroken».

– Vi hadde vært i kirken i konfirmasjon 18. mai og skulle hjem en tur før vi
reiste videre. På kjøkkenet fant vi rugekassa med lokket av. Vi var sikre
på at katta hadde lært kattungen Tigergutt, som ble født rett etter påske, å
jakte, og regnet med å finne igjen bare dun. Men katta lå der som ei stolt
hønemor og passet på kyllingen, forteller Torill Sogn Haug, som sammen
med resten av familien, Hans Petter Haug og barna Marius, Alf Julius og
Ida Marie har fått oppleve et under i dyreverden.

Morsinstinkt

Da vi var på besøk hos familien på gården Jordet ved Vest-Torpavegen,
var alt fortsatt fryd og gammen i den lille dyrefamilien. Hva kattemor tenkte
på da hun adopterte kyllingen, vet ingen. Men antagelig har hun hørt både
romstering og piping fra rugekassa da kyllingen var utklekket. Et varmt
morsinstinkt våknet, og hun har klort og drevet hardt på for å få av lokket. Kanskje hun også savnet et par kattunger, for
hun tilbrakte påsken høygravid i et tre. Så da kattungene kom til verden, lot de henne ha igjen bare én, for hun var både
pjuskete og utmagret.

Kattemor er en god hønemor, og det lille gule nøstet følger henne overalt. Er hun en halvmeter unna sitt minste barn,
starter pipingen. Og kattemor murrer til den lille, som kommer ilende.

Spiser kjøttboller

Torill viser oss rugekassa inne på kjøkkenet, og kattemor følger etter for å få seg et måltid. Men da starter litt av en konsert
i stua. Kyllingen har oppdaget at mor er borte, og begyner å pipe. Men da «mor» ikke kommer, blir pipingen høyere, og til
slutt hyler den. Men så kommer den settende over dørstokken, får se «mor», og så fort som bare små kyllingbein kan løpe,
løper den i trygghet hos «mor» og kaster seg over fatet med kjøttboller.

– Den vil ikke ha sin egen mat, men kjøttboller som katta spiser, er den veldig glad i. Vi har også gitt kattemor råmelk, fordi
hun var så avmagret. Råmelka er noe også kyllingen setter pris på, forteller Torill.

Lek

Tilbake i stua er det tid for litt lek, og Tigergutt sniker seg etter det gule nøstet.

– Ettersom Tigergutt er blitt større, hender det at kyllingen får seg et klask. Men det har gått bra, for når Tigergutt blir for
voldsom, setter kyllingen seg i sikkerhet på toppen av kattekurven. Vi har også en annen kattunge, Bobo, som ble født i
november. Den må vi passe på, for jaktinstinktet har begynt å våkne hos ham, sier Torill.

Så er alle tre trette, og kryper oppi kurven. Tigergutt finner seg litt melk, og kyllingen biter i puppen den også, noe kattemor
tålmodig finner seg i.

Men snart skal kyllingen flytttes ut i hønsegården, for den er ikke helt renslig å ha inne. Og uansett oppdragelse, så vil den
bli en høne eller en hane. Familien er likevel litt spent på hvordan den vil takle den nye tilværelsen i hønsegården med 65
høns.

– Den skal komme sammen med fem andre jevngamle kyllinger, og vi får håpe det går bra, sier Torill Sogn Haug, og kikker
bort i kattekurven, der alle tre sover fredelig – kattemor og hennes to små, Tigergutt og kyllingen.
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