At holde hankat….
i en kort periode
Da jeg købte min første kat, var det
en bedårende rød orientaler, som jeg
faldt pladask for – han fik hurtigt selskab af en voksen kastrathun, men
kort tid efter også af en voksen fertil
hunkat som jeg ”arvede” fra en anden
opdrætter, der skulle af med hende.
Når man har en fertil hunkat og en
halvvoksen hankilling og godt kunne
tænke sig at prøve at opdrætte, var
det jo indlysende at vente med at kastrere ham, indtil jeg havde lavet et
kuld killinger.
Jeg havde ikke været i opdrætsverdenen ret længe og kendte ikke så
meget til de besværligheder, der nogle gange kan være med at holde hankat, og det var måske meget godt, for
så tog jeg bare tingene, som de kom.
Det viste sig, at jeg nok var lidt hel-

først da killingerne var et par
måneder, blev han kastreret og
holdt med at strinte med det
samme. I øvrigt var det rørende
at se ham sammen med sine
killinger – han var bare den
bedste far, man kunne tænke
sig.
Måske er det pga. ham, at jeg
nu har fået mod på at beholde
en hankilling? Endda en rød
orientaler igen. Jeg ved det ikke, men jeg havde længe gået
og leget med tanken om, at det
kunne være hyggeligt med en
hankastrat i huset igen, efter at
mine gamle for år tilbage var
døde af alderdom. En hankastrat skaber nu engang en vis
harmoni i flokken, og de er de mest
fantastiske killingepassere, man kan
forestille sig. Jeg havde måske nok
forestillet mig, at hvis jeg skulle have
en ny hankat, så ville det blive en
rigtig lækker import fra udlandet, men
da min egen Butsy fik et kuld, hvor
der var den sødeste og dejligste lille
røde hankilling, ja så faldt hele familien pladask for ham, og Manse (som
vi kalder ham) er derfor ”kommet til”
at blive boende. Og selvfølgelig skal
han lige parre en enkelt gang eller 2,
inden han bliver kastreret. Min hunkat
Lady er bærer af PRA (en øjensygdom der er beskrevet i tidligere num-

Bastian

mer af DSO bladet), og da Manse
ikke bærer nogle anlæg for sygdommen, er det jo et ekstra lille plus ved
ham, da de to så vil kunne parre
uden problemer.
I skrivende stund er Manse 7 måneder, og han ER begyndt at vise interesse for pigerne. For ikke at risikere
nogen uhensigtsmæssige parringer
med f.eks. hans mor og for ikke at få
killinger født på et tidspunkt, der ikke
lige passer ind i kalenderen, er alle
mine hunner pt. på p-piller. Men dagen før p-pille dag begynder han at
rende rundt efter dem og snuse dem
bagi, OG han hopper også på dem

Ung og uskyldig

dig, for min dejlige hankat Bastian
blev kønsmoden, da han var et lille
årstid, men i lang tid strintede han
kun i kattebakken, og det var jo til at
klare. Senere (efter han havde parret)
begyndte han at strinte en smule mere, men han havde faktisk kun 1 bestemt sted, hvor han strintede 1 gang
dagligt, og derudover havde han så
en forkærlighed for at strinte på sofapuderne, men de blev fjernet og kom
først tilbage igen, da han var blevet
kastrat.
Så alt i alt var det meget uproblematisk at holde ham som hankat, og
Interessen for pigerne er iøjnefaldende

18

Dansk Siameser og Orientaler Ring — blad 2 august 2012 20. årgang

gang med at sy
nogle flere), som
det er planen, han
skal have på ind i
mellem med et
trusseindlæg i. Vi
har øvet os lidt i
at have dem på,
men jeg må indrømme, at han er
lidt af en Houdini,
så jeg skal have
syet nogle, der er
lidt mindre.
Og så vil der nok
ske det, at når
han begynder at
strinte, ja så må
”Manse” med hankattebuks i designermodel
han i en kort periog forsøger at parre, så der er ingen ode bo på badeværelset sammen
tvivl om, at han snart er klar. I melmed en af de andre katte om natten,
lemtiden går vi og krydser fingre og
og når vi er på arbejde og så komme
tæer for, at han ikke begynder at
i stuen med bukser på eller ud i vores
strinte. Vi har nemlig ingen hankatte- indhegnede have, når vejret er til det.
faciliteter – så det er og har aldrig
Det er vigtigt for os, at han stadig skal
været meningen, at han skal gå som kunne være en del af familien, så vi
”rigtig hankat”.
tror og håber, at dette er den bedste
Har du en plan? spørger min mand
måde at gøre det på.
om ind i mellem. Njaeeeeee – ikke
100%, men jeg har indkøbt nogle
Det er som sådan ikke meningen, at
”hankattebukser” (og skal snart i
Manse skal være til åben avl, men

det er klart, at hvis han ikke strinter
alt for meget, og det lige kan komme
til at passe i den korte periode, han
får lov at gå fertil, så kunne det da
have været sjovt, hvis nogle af mine
gode venner havde en hunkat, de
havde lyst til at få parret med ham,
men jeg må indrømme, at jeg ikke
ligefrem opsøger ”udlånsmarkedet”.
Når Manse har parret Lady, og vi
ved, om hun er gravid (hvis ikke han
strinter, venter vi nok, til killingerne er
født), er det faktisk ikke planen, at
han skal kastreres. I stedet for vil vi
prøve at chippe ham med en chip,
der fremkalder en midlertidig kastration. Suprelorin hedder chippen, der
kan fås hos de fleste dyrlæger, og
den virker i ca. 1 års tid. Enkelte katte/hunde bliver ikke fertile igen efter
brug af chippen, men hos os er kastration alternativet, og så kan vi lige
så godt forsøge chippen og håbe på,
at han måske kan lave et kuld mere
om et års tid.
Trine Piltoft
www.piltofts.dk
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