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På torsdag ble det en rar dag. Skolen skulle plutselig stenges og alle måtte reise
hjem. Andreas satt og spiste middag da han plutselig kom på – rugemaskina!
Den sto jo på skolen. Eggene kunne ikke være alene på skolen. Rugemaskina
måtte reddes.
Andreas fikk med seg Kaja og Sverre for å redde eggene. Egg liker ikke at det
blir kaldt. De liker heller ikke å bli ristet så mye rundt. De måtte være veldig
forsiktige. De bar rugemaskina forsiktig ut i bilen. Så pakket de hele
rugemaskina inn i en stor dunjakke så eggene ikke skulle bli kalde på vei hjem.
Andreas kjørte kjempeforsiktig over alle fartsdumpene så eggene ikke skulle
riste for mye. Da kan kyllingen inne i egget dø. Hjemme i Huiveien ble
rugemaskina koblet på strøm igjen. Der skal de få stå helt i ro noen dager.
På tirsdag har eggene vært i rugemaskina i en uke. Da kan vi undersøke om de
har begynt å utvikle seg så det kan bli kylling. Om egget skal utvikle seg må det
være befruktet. Det betyr at høna som har lagt egget må hun ha parret seg
med en hane før hun la egget. Visste du at om høna har parret seg med en
hane kan hun legge befruktede egg i tre uker?
Når vi undersøker om egget har begynt å utvikle seg, putter vi det inn i en liten
maskin som kan lyse inn i egget. Når egget blir lyst opp, går det an å se
gjennom skallet. Etter en uke vil et befruktet egg ha en bitteliten mørk klump.
Den skal bli til en kylling. For at kyllingen skal få mat i egget lager den seg
blodårer ut til eggeplomma. Eggeplumma er matpakka til kyllingen. Etter en
uke kan vi se disse blodårene som et lite spindelvev inne i egget. Det blir
spennende å se om eggene har begynt å utvikle seg og om de overlevde turen
hjem fra skolen.
I rugemaskina er det syv egg.

Egg nr 1 er brunt. Det er et brahma-egg. Brahma er kjempestore høner. Høna
kan veie 3,5 kg og noen haner blir så høye som 75 cm og kan veie 5 kg.

Egg nr 2 er turkist. Det er et Cream Legbar egg. Cream Legbar er en mindre
høne. Både høner og haner kan veien fra 2-2,5 kg. Hønene har en stilig sleik.

Egg nr 3, 4, 5, 6 og 7 er hvite. Det er Jærhøns-egg. Denne rasen er den eneste
gamle norske hønserasen som fortsatt lever. Det er viktig at vi tar vare på
denne rasen. Jærhøns er ganske små og både høner og haner veier mindre enn
2 kg.

