Det är otrevligt
Skrivet av Administrator

2019-07-04 Vi tycker det är otrevligt med dessa katter, vi har i trädgården, i flera olika i färger
och storlekar, som regelbundet påträffas, och med tanke på det fågelliv vi uppskattat bara har
försvunnit. Kan ligga och trycka i buskar man passerat flera gånger för att plötsligt rusa ut.
Satt en dag stilla i en stol på baksidan för att se om det var några fåglar i någon av de holkar
som finns där, hade suttit och sett på en hjälplös nyss utflugen pilfinksunge hoppade pipande
på gräset framför mig, som sedan krupit ned vid roten på en björk med högre gräs.

Då en katt hoppar in i vår trädgård från en gärdsgård, ser mig inte först. Jag rör mig inte, katten
får syn på mig från ett par meters håll, kommer sakta bakom en björk mot mig. Stannar och ser
på mig, är mindre än två meter från mig, innan den går bakom mig, ser den inte men hör hur
den åter hoppar upp på gärdsgården och går iväg.
Det räddade kanske livet på ungen för tillfället, men med vetskapen om katters närvaro går den
en osäker framtid till mötes.
I går hände detta, står och spolar rent fågelbadet på gräsmattan, då det blir ett högljut
kacklande från baksidan, höns som flyger, någon hamnar på taket till längan andra på tak till
burar. Springer då genom grinden och bak häcken till baksidan, ser upprörda höns som kacklar,
de ser mot stengärdsgården, förstår något hänt som upprör dem. Ser en svart katt som är på
gärdsgården i buskar, förstår då vad som hänt. Ett försök att ta en höna har skapat denna
situation, hönsen som brukar vara utspridda på baksidan fanns hela dagen i anslutning till
voljären där de är, när vi inte har dem ute. Ska vi inte kunna ha våra höns ute, utan risk att bli
tagna på vår egen tomt. Ser hönsen en katt varnar de högt kacklande och följer den med
blicken, och är vi ute förstår vi vad det är, går då bak och ser då ofta katter.
En höna har blivet tagen av något under våren, har funnit fjädrar som bekräftar detta, men har
bara misstankar vem som gjort det. Dessa höns är bara små dvärghöns, skulle pågrund av
detta inte vara något problem för att bli byte till en katt.
Har en uppsatt viltkamera på baksidan, som vid rörelse tar bilder och video, även en
strålkastare som tänds vid rörelse i mörker. Flera olika katter har fastnat på bilder, under alla
dygnets timmar.
Frågan är vad gör man? Vill inte stöta oss med grannar, pågrund av deras katter, men tycker
de skulle tänka vad vi andra i närliggande hus tycker, för det är inte bara vi som tycker detta. Att
skaffa ett flertal katter som strövar fritt i andras trädgårdar och omgivningar på jakt efter byten
som ligger i kattens instinkt. Undrar vad de skulle tycka om våra hundar eller höns sprang fritt i
deras trädgårdar.
Tar idag ett par nya bilder på fjärilen vinbärsfuks.
(Se även bild under Aktuellt)
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