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Top Miau” 2014 geriausias iš geriausių

Yum Yum van Juliecat Dune / Britų trumpaplaukis/ Savininkė Lidija Milašauskienė

Brangūs skaitytojai,
Klubas „Top Miau“ pristato Jums jau šeštąjį leidinio numerį!
Šį kartą leidinyje straipsniai apie pagrindines sveikatos problemas - erkutes, helmintozę ir šlapimo takų akmenis.
Apibendrinus 2014 metų parodų rezultatus, pristatome Jums geriausias klubo
„Top Miau“ kates ir veislynus. Leidinys yra nemokamai dalinamas parodų lankytojams, klubo „Top Miau“ kačiukų šeimininkams kartu su kilmės dokumentais.
Dėkojame visiems klubo nariams ir rėmėjams, prisidėjusiems prie leidinio
plėtojimo.
Malonaus skaitymo ir iki pasimatymo ateinančiose parodose!
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Turinys

Felinologų klubas
„Top Miau“
Klubas „Top Miau“ buvo įkurtas 2011 metų sausio mėn.
Pagrindinis klubo tikslas – šviesti visuomenę kačių priežiūros
klausimais ir prisidėti prie kačių gerovės skatinimo Lietuvoje.
Nuo 2011 metų klubas priklauso Tarptautinei Kačių Federacijai, vienijančiai felinologų klubus visame pasaulyje.

Mūsų tikslai
1. Šviesti ir informuoti veisėjus bei visuomenę kačių
auginimo, priežiūros, veisimo klausimais;
au
2. Vienyti ir koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti
narius, ginti jų interesus;
na
3. Skatinti atsakingą veisėjų požiūrį į sveikų kačių veisimą siekiant veislės tobulinimo;
4. Bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis
Lietuvoje ir už jos ribų;
Li
5. Dalyvauti organizacijų, vienijančių kačių klubus,
veikloje.
ve
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ge ria us io

s ka tė s

„Top Miau“ nariais gali tapti visi asmenys, besidomintys
„To
katėmis
ir sulaukę 18 metų amžiaus.
kat
Klubas turi daugiau kaip 100 narių, kurie bendrai augina
daugiau
kaip 300 kačių. Per 4 metus buvo suorganizuota10
dau
parodų Lietuvos miestuose.
Nuo 2012 metų klubas leidžia leidinį „Top Miau. Geriausios
katės”, skirtą kačių augintojams ir potencialiems kačiukų pirkėjams. Didžioji leidinio dalis yra skirta straipsniams apie kačių
priežiūrą, sveikatą, elgesio formavimą ir kačių veisles. Jis yra nemokamai dalinamas parodų lankytojams ir kačiukų pirkėjams.
Kasmetinis leidinio tiražas – 3000 vienetų.
Prasčiausia gyvūnų apsaugos situacija yra mažesniuose
Lietuvos miestuose ir provincijose. Todėl klubas „Top Miau”
organizuoja parodas ne tik sostinėje ar Kaune, bet ir tokiuose mažuose miestuose, kaip Anykščiai (tik 32 000 gyventojų).
Parodos tokiuose mažuose miestuose sulaukia daug dėmesio,
nes daugelis žmonių išvysta grynaveisles kates pirmą kartą
gyvenime. Tokios parodos yra finansiškai nuostolingos, tačiau
jų edukacinė nauda yra neįkainojama.
Klubas „Top Miau” organizuoja įvairius konkursus kačių
augintojams, mokiniams, bendradarbiaudamas su gyvūnų
globos organizacijomis rengia pamokėles vaikams kačių priežiūros klausimais.

Klubas „Top Miau”
Adresas: Vaisių g. 27, Vilnius
Tel. nr. +370 670 72 285
El. paštas: info@topmiau.lt

www.topmiau.lt

Burmos katės _____________________
Kanados sfinksai ___________________

Kurilų trumpauodegiai ______________
Meino meškėnai __________________

Persai ir egzotai____________________
Regdolai (skudurinė lėlė) ____________
Rytų trumpaplaukiai _______________
(orientalai ir seišelio, siamo katės)
Selkirk reksai ______________________
Škotų nulėpausiai ir stačiaausiai ______

Geriausios katės

Britų trumpaplaukiai _______________

Tenerezza*LT, www.tenerezza.lt
Auksinis nagas, www.bengalijos-kates.lt
Bomambero, www.blackamber.lt
BriZolli, www.zolli-cat.com
Diva Catitta*LT, www.divacatitta.lt
AdorableCat*LT, www.adorablecat.lt
AstiBri, kempingai@yahoo.com
Fluffylazybones, fluffylazybones.weebly.com
Gerulis, gerulis.jurgita@gmail.com
Katukai, www.katukai.lt
Kristingold, kristinutea13@gmail.com
Liustell, zaliusi1@gmail.com
Mažos Meškos, mazosmeskos.weebly.com
Roxera, britukates.lt
Svajonė, www.brisvajone.weebly.com
Ademon, v.lauciunas@gmail.com
Batuotas katinas, wingele@yahoo.com
Monessa, www.monessa.lt
Aksoma, kanadossfinksas.lt
Meridiem, rita.lt03@gmail.com
Naked Soul, www.nakedsoul.lt
Saulės Magija*LT, www.saulesmagija.lt
Golden Look *LT, www.goldenlook.eu
Sigur, www.kurilubobteilai.lt
Baltoji Orchidėja, www.baltojiorchideja.lt
Mano Meilutis, manomeilutis.eu
Meinface*LT , anzelika.gan@gmail.com
Naminė Lūšis, www.balticlynx.eu
of Arland, arland-lt.jimdo.com
Pookelis, katinukas.lt
Smart Lynx, meinokates.lt
Udeiman, udeiman.eu
Šešuvos, www.sesuvos-coon.eu
Murkita’s, murkitaspersian.weebly.com
Persijos Auksas *LT, persianexotic.weebly.com
BriZolli, www.zolli-cat.com
Jaukuma, www.ragdollcat.lt
Laniakea, laniakeacattery.com
of Bast Whisper, bastwhisper.webs.com
Rytų tyra, donatasasta1@yahoo.com
Adorable Cat * LT, www.adorablecat.lt
Cantabilefolds, www.cantabilefolds.lt
Fluffylazybones, fluffylazybones.weebly.com
L`ete Orange, katia-sp@mail.ru
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Abisinijos katės ___________________
Bengalijos katės ___________________
Bombėjaus katės __________________
Britų ilgaplaukiai___________________
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Dažnai žmonės įsigiję jauną kačiuką, nežino kokių profilaktinių priemonių reikia imtis, kad kačiukas ar
katinėlis išaugtų sveikas. Sėkmingos profilaktikos pagrindas yra laiku atlikta dehelmintizacija (profilaktika
nuo kirminų) ir vakcinacija.
Katės skiepijamos nuo panleukopenijos, kalcivirozės, rinotracheito, bei pasiutligės. Tiesa, skiepas nuo
pasiutligės yra privalomas įstatymų numatyta tvarka.
Panleukopenija (kačių maras) – šią ligą sukelia labai virulentiškas virusas, kuris ilgai išsilaiko aplinkoje,
kilimuose ar ant namų apyvokos daiktų - atsparus daugeliui dezinfektantų, bei aukštai temperatūrai.
Imliausi ir sunkiausiai serga - 2 - 6 mėn. kačiukai, liga prasideda ūmiu viduriavimu, vėmimu, gyvūnas
tampa apatiškas, pakyla aukšta temperatūra. Šis susirgimas netgi gydant dažnai baigiasi mirtimi. Virusas
platinamas per seiles, išmatas ir kitus organizmo skysčius, todėl katės gali užsikrėsti per bendrus dubenėlius,
žaislus, tualetus. Taip pat gali užsikrėsti kačiukai, gyvenantys užkrėstoje aplinkoje, net jei jie ir neturi tiesioginio kontakto su sergančiais. Virusą gali pernešti ir žmonės per avalynę, rūbus ir pan., todėl gali susirgti ir
niekada į lauką neinančios katės.
Kalcivirozė – ši liga pasireiškia ūmia, poūme ar slapta forma, sukelia katėms akių gleivinių, nosiaryklės,
trachėjos, plaučių uždegimus ir burnos gleivinės, bei liežuvio išopėjimus. Pakyla kūno temperatūra, dingsta
apetitas. Katės sloguoja, ašaroja, seilėjasi. Kalcivirozė dažnai pasireiškia kartu su kačių rinotracheitu.
Kačių infekcinis rinotracheitas – dar vadinamas “kačių sloga”, gana dažnai pasitaikantis susirgimas.
Ligos eiga dažniausiai ūmi: prasideda akių gleivinės uždegimas, katės ašaroja, sloguoja, šiek tiek pakyla kūno
temperatūra. Komplikacijos, tokios kaip plaučių uždegimas, yra retos. Pasitaiko lėtinė susirgimo forma, dėl
to išsivysto lėtinis sinusitas.
Kačių rinotracheitą sukelia Herpesviridae šeimos virusai. Susirgimas plačiai išplitęs. Užsikrečiama per kvėpavimo takus. Susirgimui jautresni jauni gyvūnėliai. Gimę kačiukai turi pasyvų imunitetą, gautą iš motinos,
kuris išsilaiko iki 6 - 12 gyvenimo savaitės.
Pasiutligė – tai ūmi virusinė liga, kuriai būdingas galvos smegenų uždegimas ir stiprūs nervinės veiklos sutrikimai. Liga labai pavojinga visiems gyvūnams ir žmogui. Šunims ir katėms pasiutligė dažniausiai
pasireiškia 2 formomis: agresyvia ir ramia. Gyvūnai, sergantys agresyvia forma, pradžioje gali būti apatiški,
stengiasi lįsti į tamsius kampus. Pasiutę šunys ir katės kitus gyvūnus ir žmones paprastai puola tyliai. Tuo
metu jie labai seilėjasi, išsivysto akių žvairakumas, paralyžiuojami kramtymo raumenys, atsiranda baimė
vandeniui, galiausiai prasideda paralyžiai ir sergantys gyvūnai nugaišta.
Sveikas šuo arba katė užsikrečia, kai jam įkanda pasiutlige sergantis gyvūnas. Labai didelė virusų koncentracija yra seilėse.
Kačiukus galima pradėti skiepyti jau nuo 8 – 10 jų gyvenimo savaitės. Po 3 - 4 savaičių jie turi būti revakcinuojami. Kita vakcinacija katėms, turi būti atliekama praėjus 1 metams po antrosios vakcinacijos arba katei
sulaukus 1 metų.
Nuo pasiutligės rekomenduojama vakcinuoti tik 3 mėnesių (12 savaičių) sulaukusius kačiukus. Suaugusios katės turi būti vakcinuojamos 1 kartą per metus.
Pagal Lietuvos įstatymus, katės ir kiti gyvūnai privalomai turi būti vakcinuojami nuo pasiutligės kiekvienais metais.
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Kodėl verta sterilizuoti kates ir kastruoti katinus?
1.Tai vienintelis būdas, kuris leidžia sumažinti populiacijos augimą, todėl dauguma kačių šeimininkų
dažniausiai ryžtasi atlikti šią procedūrą, dėl nepageidaujamo prieauglio.
2. Hormonų veikiamo elgesio kontroliavimas. Hormonai gali neigiamai veikti kačių elgesį, tačiau
po kastracijos ar sterilizacijos ši problema išnyksta. Gyvūnai nebejaus poreikio ieškoti partnerio, kadangi
nebeliks instinkto poruotis. Rečiau bėgs iš namų, taps ne tokie agresyvūs, kadangi nereikės kovoti, dėl
teritorijos ir patelių, patirs mažiau traumų, rečiau sirgs užkrečiamomis ligomis. Net 90 procentų kastruotų
katinų nustoja žymėti savo teritoriją, bei konkuruoti su kitais katinais.
3. Atlikus sterilizaciją katėms jų šeimininkai užkertą kelią ligų atsiradimui. Sumažėja tikimybė, jog
jūsų augintinis susirgs pieno liaukos navikais, kiaušidžių cistomis, gimdos uždegimu. Rizika susirgti šiomis
ligomis sumažėja net 90 procentų. Katinai apsaugomi nuo sėklidžių vėžio, jei kastracija buvo atlikta dar iki
6 mėnesių amžiaus.
4. Tai – ekonomiška. Nors kai kurie kačių augintojai teigs, kad kastracija ar sterilizacija kainuoja pernelyg brangiai, tačiau išlaikyti visą kačiukų vadą kainuotų žymiai daugiau, be to tai operacija visam gyvenimui ir atliekama tik vieną kartą, per visą gyvavimo laikotarpį.
Kada geriausia kastruoti ar sterilizuoti kates?
Paprastai katės sterilizuojamos, o katinai - kastruojami tuomet, kada jie sulaukia 6 mėnesių amžiaus.
Vis dėlto, vis labiau populiarėja ankstyvesnė sterilizacija/kastracija. Anksčiau atlikta operacija gali užkirsti
kelią, kai kurių problemų, pavyzdžiui, šlapinimosi ne vietoje (“teritorijos žymėjimo”) atsiradimui. Labai
svarbu atkreipti dėmesį į gyvūno elgesio pakitimus, kurie gali išduoti rujos periodą, nes šiuo metu kačių
sterilizuoti nepatariama, dėl galimų pooperacinių komplikacijų.
Prieš ir po operacijos.
Sterilizacija/kastracija atliekama taikant bendrąją narkozę. Rekomenduojama nemaitinti gyvūno
mažiausiai 12 valandų iki operacijos.
Po operacijos (pirmąją parą) augintinis gali apsišlapinti, išsituštinti ne vietoje, seilėtis – tai normali
reakcija po narkozės. Tačiau jeigu katė keletą dienų po operacijos elgiasi keistai, atrodo vangi, neėda,
kreipkitės į gydyklą.
Po kastravimo rekomenduojama pradėti šerti ėdalu, skirtu kastruotoms katėms. Taip sumažinama
antsvorio rizika, bei akmenų susidarymas šlapimtakiuose. Rizika nutukti padidėja todėl, kad sulėtėja gyvūno medžiagų apykaita, padidėja apetitas. Todėl patartina neperšerti, laikytis rekomendacijų, nurodytų
ant ėdalo pakuotės.
Ar katės charakteris pasikeis?
Mažai tikėtina, kad katės charakteris gali visiškai pasikeisti, išskyrus tai, jog Jūsų augintiniui išnyks
lytinis potraukis ir su juo susiję minėti elgesio pokyčiai. Kai kurios katės po operacijos tampa tingesnės,
meilesnės, todėl gali priaugti svorio. Be to, neverta baimintis, kad po operacijos katės gali prarasti žaismingumą ar medžioklinius įgūdžius.
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Aktyvumas ________________________10/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________7/10
Priežiūros poreikis __________________3/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________5/10
Šėrimasis __________________________Vidutinis
Svoris _____________________________4 - 7,5 kg

Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVWZSFTOJBJT FOFSHJOHBJTWBJLBJT
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT LVSJFUVSJLJUǽBVHJOUJOJǽ
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Abisinijos katės yra atletiškos ir labai aktyvios, todėl joms reikia daug laisvos vietos. Šios
katės turi stiprų, nepriklausomą charakterį, bet yra socialios ir prieraišios. Išsiskiria smalsumu – jos nepaliks
neišnagrinėto nė vieno namų kampelio. Joms patinka slėptis po spintelėmis, vaikščioti knygų lentynomis ir
šokinėti ant šaldytuvų, todėl jų šeimininkams reikia ypač kruopščiai saugoti visus trapius, greitai dūžtančius
daiktus.
Labai švelni ir mylinti Abisinijos katė reikalauja daug dėmesio, nemėgsta vienatvės, yra ypatingai prisirišusi prie savo šeimininko. Katės nemėgsta būti nešiojamos ant rankų, jos geriau jaučiasi lakstydamos
aplink savo šeimininką. Nors šios katės moka rasti kuo užsiimti ir pačios, visgi joms smagiausia, kai gali
dalyvauti kiekviename savo šeimininkų gyvenimo žingsnyje. Abisinijos katės yra šnekios, bet jų balsas yra
labai tylus.
Priežiūra. Abisinų priežiūra yra pakankamai nesudėtinga, kadangi jų kailis yra trumpas, tačiau kai kurie
šios veislės atstovai yra linkę į dantų ėduonį ir dantenų uždegimus.

Bengalijos katės
šaltinis www.animalplanet.com
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šaltinis www.animalplanet.com

Abisinijos katės

Aktyvumas ________________________9/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________9/10
Priežiūros poreikis __________________2/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________3/10
Šėrimasis __________________________Vidutinis
Svoris _____________________________5,5 - 9 kg

Rekomenduojama
t
/BNBNT LVSJVPTFWJTVPNFUWFSEBWFJLTNBT
t
/BNBNT LVSJVPTFEBVHFSEWǕT
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Nors Bengalijos katės atrodo kaip laukinės, tačiau dažniausiai jos yra tokios pat draugiškos, kaip ir kitų veislių katės, labai inteligentiškos ir prieraišios. Kartais jos reikalauja ypatingai daug dėmesio
ir vietos, nes yra aktyvios, mėgsta aukštai laipioti, šokinėti, stebėti, tykoti ir žaisti. Ypač jos mėgsta judrius žaidimus, yra puikios medžiotojos. Bengalijos katės pasižymi didesniu energingumu nei daugelio kitų veislių
katės. Įdomu tai, kad Bengalijos katės nebijo vandens. Jų balsas yra tylus, tačiau jos mėgsta „šnekėti“.
Tinkamai supažindinti su kitais gyvūnais, bengalai su jais sutaria ir mėgsta būti šeimos dalimi.
Jaunosios bengalų kartos (F1, F2, F3, F4) pasižymi daugiau Azijos Leopardinių kačių savybėmis ir ne
visada gerai jaučiasi namuose su vaikais, todėl įsigyjant šios veislės kačiuką, labai svarbu žinoti jo protėvius.
Jei antroje, trečioje ar ketvirtoje (F2, F3, F4) kartoje yra laukinių protėvių, svarbu atkreipti dėmesį į kačiuko
temperamentą.
Priežiūra. Bengalijos katės šeriasi labai negausiai, todėl šių kačių kailis nereikalauja ypatingos priežiūros.
Patariama įsigyti kačiukus ne jaunesnius nei 3 mėn. amžiaus, nes tik sulaukę tokio amžiaus jie yra socialiai ir
fiziškai išsivystę keliauti į naujus namus. Kačiukai privalo būti dehelmetizuoti ir paskiepyti nuo pasiutligės.

šaltinis www.animalplanet.com

Britų trumpaplaukiai ir ilgaplaukiai
Aktyvumas ________________________4/10
Žaismingumas _____________________6/10
Inteligentiškumas ___________________10/10
Priežiūros poreikis
trumpaplaukiams __________________3/10
ilgaplaukiams ______________________7/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________8/10
Šėrimasis __________________________Gausus
Svoris _____________________________4 - 8 kg

Rekomenduojama
t
5ZMJFNT SBNJFNTOBNBNT
t
ÀFJNPNTTVWBJLBJT OFUJOLBIJQFSBLUZWJFNT
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT
t
/BNBNT LVSJVPTFZSBLJUǽHZWǼOǽ
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Britų katė atrodo lyg pliušinis meškiukas, jos yra ramios ir draugiškos. Mėgsta dėmesį, tačiau įkyriai jo nereikalauja. Puikiai prisitaiko prie įvairių gyvenimo sąlygų, todėl jaučiasi visiškai laimingos tiek
kaime, tiek daugiaaukščio namo bute. Britų katės prisiriša prie visų šeimos narių. Kartais jos ištisas valandas
miega, tačiau glamones, glostymą, bendravimą su šeimos nariais, labai mėgsta. Tai savarankiškos katės ir
puikiai prisitaiko paliktos vienos namuose. Puikiai sutaria tiek su vaikais, tiek su kitais gyvūnais.
Priežiūra. Britų kailis yra labai tankus ir pliušinis. Šios veislės katės daug šeriasi. Rudenį ir pavasarį reikia
kates šukuoti kasdien. Ilgaplaukių kačių kailis reikalauja daugiau priežiūros, jas kartais reikia išmaudyti. Šios
katės mėgsta maistą, tad dėl savo sėslaus gyvenimo būdo jos gali greitai priaugti papildomo svorio. Siekiant
išvengti nutukimo, reikia su jomis dažniau žaisti.

Geriausios katės

Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVWBJLBJT
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT UVSJOUJFNTLJUǽHZWǼOǽ
t
/BNBNT LVSJVPTFZSBLJUǽHZWǼOǽ
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Bombėjaus katės savo išvaizda primena mažas juodas panteras. Šios katės yra kilusios iš
Burmos ir Amerikos trumpaplaukių kačių, todėl yra panašaus charakterio.
Bombėjaus katė - pasitikinti savimi katė. Šios veislės katės yra atletiškos, inteligentiškos, smalsios, judrios ir labai švelnios. Bombėjaus kačių balsas tylus ir kimus.
Ši ypatingai sociali katė greitai prisitaiko naujose vietose ir yra puiki draugė. Bombėjaus katės prisiriša
prie savo šeimininkų ir yra linkusios mylėti visus šeimos narius, o ne vieną asmenį. Dėl šios priežasties ši
veislė puikiai tinka šeimoms su vaikais. Šios katės yra visuomet pasiruošusios žaisti. Jos sugyvena su šunimis,
bet ne visada gerai sutaria su kitomis katėmis, nes mėgsta dominuoti prieš kitus gyvūnus.
Bombėjaus katės nuolat reikalauja šeimininkų dėmesio, tačiau tai daro neįkyriai. Paliktos vienos šios
katės nėra laimingos, tad žmonėms, kurių namuose nebūna didžiąją dalį dienos, reikėtų pasvarstyti apie
galimybę įsigyti dar vieną katę.
Priežiūra. Bombėjaus kačių kailis yra tankus, tačiau negausiai šeriasi, taigi jis nereikalauja daug priežiūros.

Nr. 6

Aktyvumas ________________________6/10
Žaismingumas _____________________8/10
Inteligentiškumas ___________________6/10
Priežiūros poreikis __________________2/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________7/10
Šėrimasis __________________________Negausus
Svoris _____________________________2,5 - 5 kg
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Bombėjaus katės

Geriausios katės

Nr. 6

Helmintozės - kirmėlinės ligos

Top Miau

10

Kačių helmintai skirstomi į apvaliąsias (nematodus) ir plokščiąsias (cestodus) kirmėles. Taip jos
skirstomos dėl savo išvaizdos.
Dažniausiai parazituojantys nematodai yra: askaridės: Toxocaracati, Toxascaris leonina ir ankilostomos: Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala. Dažniausiai parazituojantys cestodai:
Taenia spp., Dipylidium caninum ir Echinococcus multilocularis.
Pavojingiausia ir labiausiai paplitusi yra toksokarozė. Šie parazitai pavojingi ne tik katėms, bet ir
žmonėms.
Suaugusi toxocara kirmėlė yra 4–10 cm ilgio. Ji apie 4–6 mėnesius gyvena šunų, vilkų, lapių, kačių bei kitų šuninių ar katininių šeimos atstovų plonosiose žarnose. Suaugusi patelė per parą išskiria
apie 200 tūkst. kiaušinėlių, kurie su gyvūno išmatomis patenka į aplinką. Tam, kad katė užsikrėstų
šios rūšies helmintais, jai nebūtina išeiti už namų ribų, patys šeimininkai su batais gali parnešti šių
parazitų kiaušinėlių, o katei užtenka tik nusilaižyti juos nuo savo letenų.
Iš kiaušinėlių išsiritusios lervos prasiskverbia į žarnų kraujo kapiliarus, po to su krauju migruoja
pro įvairius organus, bei audinius. Patekusios į plaučius lervos juda broncheolių ir bronchų gleivine,
pakyla į trachėją iki nosiaryklės. Iš čia su seilėmis nuryjamos į skrandį, lytiškai subręsta ir pradeda
daugintis. Jei katė laukiasi ir prieš kergimą nebuvo nukirminta, parazitai migruoja per placentą ir
nukeliauja į dar negimusio kačiuko organizmą. Todėl tik ką gimę kačiukai, gali būti jais užsikrėtę, taip
pat užsikrečia žįsdami motinos pieną ar ėsdami invaziniais kiaušinėliais užterštą pašarą.
Cestodai (Dipylidium caninum) − vieni labiausiai paplitę parazitai, kurių tarpiniai šeimininkai
yra blusos ar plaukagraužiai. Šiuo parazitu katės lengvai užsikrečia turėdamos minėtus tarpinius šeimininkus. Cestodų nareliai labai panašūs į mažas agurko sėklytes, todėl jei savo gyvūno išmatose ar
ant užpakalinės kūno dalies kailio jų pastebite, neatmeskite šios tikimybės, jog jis yra infekuotas šios
rūšies parazitais. Reguliariai naudojant profilaktiką nuo blusų ir kirmėlių žymiai sumažėja tikimybė
sirgti, o kartu ir platinti šiuos parazitus.
Todėl kačiukus būtina pradėti dehelmintizuoti jau nuo 6-os jų gyvenimo savaitės. Iki kol jiems
sueis 6 mėn. tai reikėtų daryti kas antrą mėnesį, vėliau – kas 3-4 mėn. visą gyvenimą.
Jei planuojate turėti prieauglių, nepamirškite savo augintiniui suduoti tablečių nuo parazitų, iki
kergimo likus porai savaičių. Be išimties katės turi būti nukirmintos likus 10-14 d. iki vakcinacijos.
Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad visos nukirminimo priemonės (tabletės, pastos, lašai ant
sprando) dozuojamos pagal katino/-ės svorį.

Mob. tel. 8 656 52408,
el. p.: persijosauksas@gmail.com
www.persianexotic.weebly.com

Geriausios katės
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Ausų erkutės yra labai maži ir plika akimi sunkiai įžiūrimi parazitai. Patikimiausias būdas ligą
diagnozuoti, bei pamatyti ir identifikuoti otodectes – atlikti ausų išskyrų tepinėlio mikroskopinį
tyrimą.
Vystymosi ciklas.
Ausų erkučių patelės išskirdamos sekretą, kiaušinėlius prilipdo ausies kanale, inkubacinis
periodas iki išsiritimo trunka apie 4 dienas. Visas gyvenimo ciklas iki suaugėlio, trunka maždaug 3
savaites. Po išsiritimo iš kiaušinėlių, lervos virsta protonimfomis, o šios toliau bręsdamos vystosi į
deutonimfas. Suaugusios ausų erkutės išgyvena apie 2 mėnesius, jų vystymosi ciklas ilgiau trunka
šaltesniu metų laikotarpiu, nei šiltesniu.
Parazituodamos gyvūno ausyje, erkutės minta ausies vašku ir odos riebalais, į ausies paviršių
išskirdamos juodas apnašas, kurias matome plika akimi. Jos sudarytos iš sudžiuvusio kraujo, ausų
vaško, uždegiminių produktų ir pačių erkių.
Kaip gyvūnas užsikrečia ausų erkutėmis?
Užsikrėtimas įvyksta tiesioginio kontakto metu, ypač reikėtų atkreipti dėmesį žmonėms, kurie
išleidžia savo augintinius pasivaikščioti į kiemą. Maži kačiukai, dažniausiai užsikrečia nuo motinos
žindymo metu. Sveikų kačių ausys visada švarios, be jokių pašalinių nešvarumų. Jei namuose
auginate kelis gyvūnus, labai svarbu laiku pradėti gydymą, nes tikimybė užsikrėsti sveikam gyvūnui
yra labai didelė.
Klinikiniai požymiai.
Pagrindinis požymis – nešvarios, pajuodusios ausys, kurias valant, po dienos, vėl susikaupia
„juoduliai“. Dažnai katėms pasireiškia intensyvus ausies niežėjimas, kurio metu katė intensyviai kaso
ausis, purto galvą. Besikasant atsiranda žaizdelių apie ausies kaušelį.
Ligos pradžioje užsikrėtimas matomas vienoje ausyje, bet ligai progresuojant, netrukus pereina
ir į kitą. Intensyvus ausies kasymasis ir galvos purtymas gali iššaukti ausies hematomos susidarymą,
kuri šalinama chirurginiu būdu. Ilgai negydant, gali atsirasti odos problemų, kurios ypatingai
matomos snukio srityje.
Ar žmonės gali užsikrėsti ausų erkutėmis?
Veterinarinėje praktikoje yra užfiksuoti keli atvejai, kai veterinaras, tikslingai atlikdamas
bandymą, užsikrėtė šios rūšies parazitais.
Kaip gydomos ausų erkutės?
Gydymui skiriami erkutes veikiantys vaistai. Tai gali būti lašai į ausis, lašiukai ant sprando ir pan.
Labai svarbu gydymo metu kruopščiai valyti ausis su tam skirtais valikliais. Mechaniškai valant ausis,
pašalinamas didelis kiekis ausų erkučių bei jų kiaušinėlių, taip pat, pagerėja vaisto nutekėjimas (jei
naudojami lašai į ausis) ausies landa, tai labai svarbu greitam pasveikimui.

Nr. 6

Ausų erkutės (Otodectes cynotis)
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Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________9/10
Priežiūros poreikis __________________2/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________7/10
Šėrimasis __________________________Negausus
Svoris _____________________________3,5 – 6,5 kg

Rekomenduojama
t
/BNBNT LVSJVPTFWJTVPNFUWFSEBWFJLTNBT
t
ÀFJNPNTTVWZSFTOJBJTWBJLBJT
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT
t
/BNBNT LVSJVPTFZSBLJUǽHZWǼOǽ
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Burmos katės yra švelnaus būdo, prieraišios, mėgsta susirangyti ant savo šeimininko kelių.
Ekstravertės, žaismingos, aktyvios ir ištikimos. Burmos pasižymi stipriu charakteriu, jos nieko nebijo, yra labai
smalsios. Jos nesislėps atėjus svečiams, priešingai – skirs jiems daug dėmesio. Taip pat nė vienas namų kampelis neliks neišnagrinėtas. Šios katės yra tolerantiškos ir puikiai tinka vyresnio amžiaus vaikams. Burmos
katės mielai prisijungia prie vaikų žaidimų ir nepyksta, kai su jomis žaidžiama kaip su lėlėmis. Šios katės yra
labai patiklios, todėl nevertėtų jų išleisti vienų į lauką.
Burmos kačių balso tembras lyg prikimęs nuo šnekėjimo. Šios katės yra šnekios ir jos nenustos šnekėti
tol, kol Jūs suprasite, kas jas neramina ir imsitės atitinkamų priemonių.
Burmos katės mėgsta bendravimą, todėl jos jausis vienišos paliktos namuose. Rekomenduojama įsigyti du kačiukus, jie puikiai jausis vienas kito kompanijoje. Patelės mėgsta dėmesį ir vadovauti, todėl kartais
vadinamos namų karalienėmis. Patinėliai yra ramesni, mėgsta stebėti aplinką susirangę ant kelių.
Priežiūra. Nesudėtinga, kadangi jos šeriasi nedaug. Užtenka kartą per savaitę pašukuoti.

Persai ir egzotai
šaltinis www.animalplanet.com

Geriausios katės

Nr. 6

šaltinis www.animalplanet.com

Burmos katės

Aktyvumas ________________________1/10
Žaismingumas _____________________6/10
Inteligentiškumas ___________________4/10
Priežiūros poreikis
egzotams _________________________3/10
persams __________________________10/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________8/10
Šėrimasis
egzotų ___________________________negausus
persų _____________________________gausus
Svoris _____________________________3,5 – 7 kg

Rekomenduojama
t
3BNJFNTOBNBNT
t
ÀFJNPNTTVSBNJBJTWBJLBJTJSSBNJBJTHZWǼOBJT
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
t
1FSTBJSFLPNFOEVPKBNJäNPOǕNT HBMJOUJFNTTLJSUJMBJLPKǽLBJMJPQSJFäJǼSBJ
Veislės savybės. Persų ir egzotų veislės yra panašios, skiriasi tik plauko ilgiu. Šios katės yra ramios, sėslios,
neagresyvios ir švelnios, nereikalauja daug dėmesio iš savo šeimininkų, laikosi atokiau nuo nepažįstamų
žmonių. Šios veislės katės mėgsta daug miegoti ir sėdėti šeimininkams ant kelių.
Dėl ramaus ir sėslaus gyvenimo būdo šios veislės atstovai puikiai tinka mažiems vaikams, kuriems nereikia labai aktyvios veiklos. Puikiai tinka mokant vaikus gražiai žaisti su katėmis ir pagrindinių kačių priežiūros taisyklių. Persai ir egzotai sutaria su kitomis katėmis ir šunimis, nesijaučia blogai paliktos ilgesnį laiką
vienos. Persai ir egzotai beveik nemiauksi, jų balsas labai tylus.
Priežiūra. Egzotus užtenka pašukuoti kartą per savaitę, tuo tarpu persus patariama šukuoti kasdien, nes jų
kailis paliktas be priežiūros veliasi. Šių kačių akys dažnai ašaroja, tad jas reikia reguliariai valyti.
Patariama įsigyti kačiukus ne jaunesnius nei 3 mėn. amžiaus, nes tik sulaukę tokio amžiaus jie yra socialiai ir
fiziškai išsivystę keliauti į naujus namus. Kačiukai privalo būti dehelmetizuoti ir paskiepyti nuo pasiutligės.

šaltinis www.animalplanet.com

Meino meškėnai
Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________8/10
Inteligentiškumas ___________________9/10
Priežiūros poreikis __________________7/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________8/10
Šėrimasis __________________________Negausus
Svoris _____________________________4 – 10 kg
Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVBLUZWJBJTWBJLBJT
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT LVSJFUVSJLJUǽHZWǼOǽ
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Ši veislė – viena didžiausių naminių kačių veislių. Nors yra labai dideli, jie neagresyvūs,
draugiški, žaismingi, myli savo šeimininkus. Gali būti drovesni nepažįstamų žmonių draugijoje. Meino meškėnai mėgsta vandenį. Taip pat mėgsta leisti laiką kartu su savo šeimininku, sulaukti dėmesio, bet jei šeimininkas užsiėmęs, tiesiog ramiai stebi jo veiklą.
Meino meškėnai vystosi ilgai ir visiškai užauga iki 3-5 metų. Nepriklausomai nuo amžiaus, šios katės
yra švelnios, geraširdės, žaismingos. Jos puikios medžiotojos. Dažniausiai puikia sutaria su vaikais ir kitais
gyvūnais. Meino meškėnai miauksi retai, daugumos balsas minkštas, plonas, visai nederantis su jų dydžiu.
Dėl šių kačių dydžio joms reikia daug vietos namuose. Jos taip pat gali gyventi uždarame kieme su
voljeru (net žiemoti).
Priežiūra. Priežiūra nesudėtinga, užtenka pašukuoti kartą per savaitę. Kai kurios katės yra genetiškai linkusios sirgti širdies ligomis, pasitaiko ir dantenų problemų. Taip pat reikia nepamiršti, kad joms reikia daugiau
maisto nei kitų veislių katėms.

Geriausios katės

Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVSBNJBJTWBJLBJT
t
7JFOJÝJBNT
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Regdolai vadinami skudurinėmis lėlėmis, nes jie mėgsta, kai juos nešioja ant rankų ir apkabina, todėl ši veislė tinka šeimoms su ramiais vaikais. Daugelis regdolų leisis aprengiami kačių drabužiais
ir nesipriešins, kai vaikai nešios juos po namus. Šios katės yra labai žaismingos. Žaisdamos jos yra švelnios
ir atsargios, neišskleidžia savo nagų. Regdolai yra paklusnūs, švelnaus būdo, bet netoleruoja triukšmo. Šios
veislės katės mėgsta visus šeimos narius, nesislepia nuo svečių. Jos mėgsta vaikščioti šeimininkui iš paskos,
miegoti ant jo kelių.
Regdolai – viena didesnių kačių veislių, visiškai subręsta 4 metų amžiaus. Juos lengva išmokyti nelipti
ant stalo, atbėgti pašaukus vardu, atnešti žaislus ir kitų komandų. Šioms katėms patinka gulėti ant nugaros
ir taip prašyti šeimininkų pakasyti pilvukus. Regdolai yra tylios katės, turinčios švelnų, ramų balsą. Visgi jos
moka priminti savo šeimininkams apie metą valgyti.
Šios katės gerai sutaria su kitais gyvūnais, kadangi jos nekovoja dėl teritorijos. Lengvai prisitaiko prie
naujos aplinkos.
Priežiūra. Priežiūra nesudėtinga, reikia kartą per savaitę šukuoti. Nešukuojant gali atsirasti sąvėlų.

Nr. 6

Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________6/10
Inteligentiškumas ___________________7/10
Priežiūros poreikis __________________7/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________8/10
Šėrimasis __________________________Vidutinis
Svoris _____________________________4,5 – 9 kg

13
Top Miau

šaltinis www.animalplanet.com

Regdolai

Geriausios katės

Nr. 6

Top Miau” 2014 m. geriausios suaugusios katės
“
Best Adult Female
1.
I ICH Ryska Golden Look*LT / Kurilų trumpauodegė / veislynas Golden Look*LT

II

3. GICH EE*Ginger Magnifikomew
Siamo katė / veislynas Laniakea

III

IV

V5. Divo-Divnoe Anais-Anais

Top Miau
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2. ICH Metelitsa Free Hunter*RU
Kurilų trumpauodegė / veislynas Sigur

4. WCH BlackLabel’s Miledy
Bombėjaus katė / veislynas Bomambero

Škotų stačiaausė / veislynas L`ete Orange

“

Top Miau” 2014 m. geriausi suaugę katinai

Best Adult male

Geriausios katės

Nr. 6

1. Yum Yum van Juliecat Dune / Britų trumpaplaukis / sav. Lidija Milašauskienė

3. GICH Curly Orlando From Sham
Selkirk reksas / veislynas AdorableCat

4. JCH Amoonstonejewel Ije Murr
Kanados sfinksas / veislynas Naked Soul

5. ICH Porsche Golden Look*LT
Kurilų trumpauodegis / veislynas Golden Look*LT

15
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2. ICH Jorik AdorableCat*LT
Selkirk reksas / veislynas AdorableCat

Top Miau” 2014 m. geriausi kačiukai (iki 10 mėn.)
“
Best Kitten / Junior (male)

Geriausios katės

Nr. 6

1. Persijos Auksas Irisas / Egzotas / veislynas Persijos Auksas

3. KCH Jumbo Šešuvos*LT
Meino meškėnas / veislynas Naminė Lūšis

4. Kongas Šešuvos
Meino meškėnas / veislynas Šešuvos

5. IT*Bricoccole Voltaire
Britų trumpaplaukis / veislynas Mažos meškos

Top Miau
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2. JCH Suleiman Udeiman*LT
Meino meškėnas / veislynas Udeiman

Geriausios katės

Nr. 6

Top Miau” 2014 m. geriausios katytės (iki 10 mėn.)
“
Best Kitten / Junior (female)
I1. Danilette Fluffy House*LV / Britų trumpaplaukė / veislynas Gerulis

3. Metelitsa Free Hunter*RU
Kurilų trumpauodegė / veislynas Sigur

4. JCH Queen of Udeiman*LT
Meino meškėnė / veislynas Udeiman

5. Vaidile Kates Akis*LT
Britų trumpaplaukė / veislynas Gerulis
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2. Divo-Divnoe Anais-Anais
Škotų stačiaausė / veislynas L`ete Orange

“

Top Miau” 2014 m. geriausi kastratai

Geriausios katės

Nr. 6

Best Neuter
1. WPR Barbie Salta Nosis*LT / Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta

3. PR Nitka Golden Look*LT
Kurilų trumpauodegė / sav. Asta Žigienė

4. Leo AdorableCat*LT
Selkirk reksas / sav. Petras Blaževičius

5. Persijos Auksas Felix
Egzotas / veislynas Persijos Auksas

Top Miau
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2. DK*Amorito’s Elvis Presley
Kurilų trumpauodegis / sav. Asta Žigienė

Top Miau” 2014 m. geriausi veislynai
“
Best Cattery
1. Golden Look / Kurilų trumpauodegių veislynas/ Milda Sabienė
2. Adorable Cat / Britų trumpaplaukių ir Selkirk reksų veislynas/ Galina Melech
3. Persijos Auksas / Persų ir egzotų veislynas/ Jolanta Kubekienė
4. Udeiman /Meino meškėnų veislynas/ Beata Kudzevičienė
5. Šešuvos / Meino meškėnų veislynas / Irena Jakimavičienė

Top Miau
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Aktyvumas ________________________4/10
Žaismingumas _____________________7/10
Inteligentiškumas ___________________7/10
Priežiūros poreikis __________________5/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________6/10
Šėrimasis __________________________Vidutinis
Svoris _____________________________2,5 – 6 kg

Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVWBJLBJT
t
7JFOJÝJBNT
t
ÀFJNPNT UVSJOǏJPNTLJUǽHZWǼOǽ
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Škotų nulėpausiai ir škotų stačiaausiai skiriasi tik ausų forma. Kačių charakteris yra mielas,
ramus, draugiškas, nedominuojantis. Jos lengvai prisitaiko prie naujų žmonių ir situacijų. Škotų veislės katės
yra labai ištikimos ir linkusios prisirišti prie vieno žmogaus šeimoje, bet leidžiasi glostomos ir kitų šeimos
narių. Škotų katės išlieka žaismingos ir vyresnio amžiaus. Dauguma mėgsta gerti tekantį vandenį, kai kurios
ima maistą letenėlėmis. Škotų nulėpausės katės, išgirdusios keistus garsus, mėgsta apsižvalgyti atsistojusios
ant dviejų užpakalinių kojų, taip savo išvaizda primindamos Prerijų šunis. Taip pat šiai veislei būdingas sėdėjimas ant sofos, panašus į žmonių sėdėseną, bei miegojimas ant nugaros. Puikiai sutaria su kitais gyvūnais ir
vaikais, nemėgsta būti paliktos vienos, todėl patariama laikyti daugiau nei 1 katę.
Priežiūra. Kadangi škotų nulėpausių ausys yra nulinkusios, jas reikia reguliariai valyti. Šios katės šeriasi vidutiniškai, tad įprastai užtenka jas pašukuoti kartą per savaitę. Pavasarį ir rudenį šeriasi gausiau, tad reikia
šukuoti kartą per dieną. Ilgaplaukės katės reikalauja daugiau priežiūros, jas kartais reikia išmaudyti.
Škotų nulėpausės katės gali būti kergiamos tik su stačiaausėmis katėmis, siekiant išvengti rimtų sąnarių problemų. Patariama nulėpausėms katėms profilaktiškai duoti papildų sąnariams stiprinti.

Kanados sfinksai
šaltinis www.animalplanet.com

Geriausios katės

Nr. 6

šaltinis www.animalplanet.com

Škotų nulėpausiai ir stačiaausiai

Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________10/10
Inteligentiškumas ___________________10/10
Priežiūros poreikis __________________9/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________8/10
Šėrimasis __________________________Nesišeria
Svoris _____________________________3,5 – 7 kg

Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVWBJLBJT
t
7JFOJÝJBNT UVSJOUJFNTLJUǽHZWǼOǽ
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Sfinksai – neįprastos išvaizdos, plikos katės. Tai labai gyvybingos ir draugiškos, labai meilios, netgi egoistiškos katės. Mėgsta sekioti savo šeimininkams iš paskos, reikalauja dėmesio, joms patinka
šokinėti ant pečių, kelių. Šios katės nesislepia nuo svečių, o mėgaujasi jų dėmesiu. Taip pat jos mėgsta šilumą, todėl atsigula ant kompiuterio, televizoriaus, prie lango, kai šviečia saulė, ateina miegoti su šeimininkais
lovoje po antklode. Sfinksai yra labai protingos katės, nesunku jas išmokyti atnešti žaislus.
Sfinksai nepakeičiami šeimoje su vaikais, tai tarsi nepavargstanti auklė: laksto, žaidžia, kartais nuvargusios užmiega kartu. Sfinksai gerai sutaria su šunimis ir kitomis katėmis, neagresyvūs. Puikiai tinka gyventi
bute, kadangi jautrūs šalčiui, karščiui ir drėgmei.
Priežiūra. Nors ir neturi kailio, reikalauja nemažai priežiūros. Sfinksai prakaituoja, todėl jų oda turi būti valoma drėgna servetėle ar gyvūnai maudomi. Ausys turi būti valomos, nes jose gaminasi vaškas. Sfinksai suvartoja daugiau maisto nei daugelis kitų kačių, kadangi joms reikia išlaikyti aukštesnę kūno temperatūrą. Vasarą
sfinksus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nes jų oda gali nudegti. Žiemą saugoti nuo šalčio.
Patariama įsigyti kačiukus ne jaunesnius nei 3 mėn. amžiaus, nes tik sulaukę tokio amžiaus jie yra socialiai ir
fiziškai išsivystę keliauti į naujus namus. Kačiukai privalo būti dehelmetizuoti ir paskiepyti nuo pasiutligės.

šaltinis www.animalplanet.com

Siamo katės
Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________9/10
Priežiūros poreikis __________________2/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________5/10
Šėrimasis __________________________Negausus
Svoris _____________________________2,5 – 5,5 kg
Rekomenduojama
t
"LUZWJPNTÝFJNPNT
t
7JFOJÝJBNT UVSJOUJFNTLJUǽHZWǼOǽ
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Siamo katės yra gracingos, gyvos ir labai protingos. Jos yra labai socialios ir dievina žmonių draugiją, todėl joms reikia skirti daug laiko ir dėmesio. Šios veislės katės yra judrios, jos visada bus šalia,
visuose namų kampeliuose. Siamo katės yra labai emocionalios ir jautrios, todėl jų elgsena dažnai būna
nenuspėjama. Jeigu joms neskiriama dėmesio, depresuoja. Šios katės mėgsta sekioti paskui šeimininką,
stebėti, ką jis veikia, ir garsiai reikalauti dėmesio. Siamo katės yra labai šnekios, garsios katės, jos visada turi
savo nuomonę.
Siamo katės puikiai tinka žmonėms, kurie nori daug veiksmo namuose. Šios katės mėgsta žaisti, nenustygsta vietoje. Tinka šeimoms su vaikais, tačiau ne visuomet susidraugauja su kitomis katėmis.
Siamo katės prastai jaučiasi paliktos vienos namuose, tad patariama įsigyti du gyvūnus.
Priežiūra. Nesudėtinga, užtenka pašukuoti kartą per savaitę.

Geriausios katės

Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVWZSFTOJPBNäJBVT BLUZWJBJTWBJLBJT
t
ÀFJNPNT LVSJPTUVSJLJUǽHZWǼOǽ
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT LVSJFUVSJLJUǽHZWǼOǽ
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Orientalų veislės katės yra energingos, žaismingos, tvirto charakterio. Jos labai prisiriša
prie savo šeimininko, kai kurios mėgsta vieno žmogaus draugiją ir gali slėptis nuo svečių ar kitų šeimos narių. Šios katės labai smalsios, stengiasi dalyvauti kiekviename šeimininko žingsnyje. Orientalai visada sėdės
šalia šeimininko, lips ant jo kelių, kartu eis miegoti. Jos labai šnekios, jų miauksėjimas garsus. Orientalai gali
įsižeisti, jei į juos nekreipiama dėmesio, todėl rekomenduojami žmonėms, kurių neerzina nuolatos aplinkui
besisukiojanti ir bešnekanti katė. Šių kačių negalima palikti vienų be užsiėmimo, antraip jos gali pačios susigalvoti žaidimų su jūsų buities daiktais.
Orientalų veislės katės yra protingos, socialios katės, mėgsta žaisti. Jos išlieka žaismingos ir suaugusios.
Mėgsta aukštai laipioti, tad reikia saugoti visus dūžtančius daiktus.
Orientalai nesijaučia gerai būdami vieni, gerai sutaria su kitais gyvūnais, tačiau netinka gyventi kartu su
ramiais įnamiais. Šios katės mėgsta dėmesį, joms reikia skirti daug laiko.
Priežiūra. Nesudėtinga, užtenka pašukuoti kartą per savaitę.

Nr. 6

Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________9/10
Priežiūros poreikis __________________2/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________5/10
Šėrimasis __________________________Negausus
Svoris _____________________________4,5 – 6 kg
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Orientalai

Geriausios katės

Nr. 6

Šlapimo takų akmenys

Top Miau

22

Šlapimo organų akmenligė (lot. urolithiasis) - tai akmenų susidarymas šlapimo organuose, kai juose
nusėda šlapimo sudėtinės medžiagos. Akmenys šlapimo pūslėje susidaro sutrikus druskų pusiausvyrai
organizme. Dažniausiai taip nutinka sutrikus šlapimo nutekėjimui iš šlapimo pūslės. Dažnai akmenų susidarymą lemia šlapimo takų infekcijos.
Akmenligė dažniausiai išsivysto mažai judančioms, turinčioms antsvorio, vidutinio amžiaus ir vyresnėms suaugusioms katėms. Vidiniai veiksniai: paveldėjimas, įgimtos anomalijos.
Dažniausiai formuojasi kelių rūšių akmenys, tai - struvitai (dėl šlapimo rūgšties apykaitos sutrikimų)
arba oksalatai (dėl kalcio oksalo rūgšties apykaitos sutrikimų). Moksliniais tyrimais nustatyta, jog oksalatų
akmenys labiau būdingi vyriškos lyties atstovams, ypatingai vyresnio amžiaus katinams, o struvitiniai –
moteriškos. Kai kurios kačių veislės, turi polinkį į oksalatinių akmenų susidarymą, tai Britų trumpaplaukės,
Persų, Birmos katės.
Dažnos šlapimo takų infekcijos, kurių sukėlėjai bakterijos, turi didelės įtakos akmenligės formavimuisi, bakterijos gaminą specifinį fermentą, kuris skaido šlapalą, todėl šlapimas šarmėja, o bakterijos
sudaro pagrindą ant kurio telkiasi druskos ir susidaro magnio – amonio fosfatiniai akmenys (struvitai) – jie
sutinkami dažniausiai . Dėl besiformuojančių akmenų pastoviai dirginama ir pažeidžiama šlapimo pūslės
sienelė, todėl šlapinimasis gyvūnui tampa labai skausmingas. Didžiausia rizika gyvūno gyvybei kelia nesugebėjimas visiškai ištuštinti šlapimo pūslės, todėl kraujyje pradeda kauptis toksinės medžiagos, kurios
po truputi nuodija organizmą.
Simptomai
Akmenims kaupiantis šlapimo pūslėje, gyvūnai dažniau šlapinasi, net ir tada, kai šlapimo būna susikaupęs tik mažas kiekis, tūpčioja aplink savo dėžute, kartais net jei pavyksta išsišlapint nepataiko į ją,
pradeda nevalingai šlapintis kur papuola. Labai dažnai kačių šlapime matosi kraujo lašeliai. Dėl sukeliamo
didelio skausmo galite išgirsti dažną katino miaukimą ar net rėkimą. Katinai tampa neramūs, blaškosi, intensyviai laižo savo lyties organus, pilvą, norėdami numalšinti skausmą. Toksinai susikaupę jų organizme,
gali iššaukti koordinacijos sutrikimus ar net vėmimus.
Prevencija
Norint išvengti ar bent sumažinti tikimybę šios ligos atsiradimui, labai svarbu atkreipti dėmesį į katino/katės mitybos įpročius. Normuokite ėdesio kiekį pagal gyvūno svorį, amžių, lytį. Ėsti leiskite kelis
kartus per dieną. Šalia (sauso ar konservuoto) maisto nepamirškite palikti dubenėlio su vandeniu. Vanduo
turi būti šviežias, tai yra keičiamas kelis kartus dienoje, žinant jog katinai ypatingai jo nelaka. Profilaktiškai
apsilankykite pas veterinarijos gydytoją, kuris atlikęs kelis testus įvertins Jūsų augintinio būklę.

šaltinis www.animalplanet.com

Selkirk reksai
Aktyvumas ________________________7/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________7/10
Priežiūros poreikis __________________7/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________7/10
Šėrimasis __________________________Gausus
Svoris _____________________________3 – 5 kg
Rekomenduojama
t
ÀFJNPNTTVWBJLBJT
t
7JFOJÝJBNT UVSJOUJFNTLJUǽHZWǼOǽ
t
1FOTJOJOLBNT
t
/FQBUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Selkirk reksai dar vadinami katėmis su avyčių kailiu. Šios katės nėra labai aktyvios, bet nėra
ir labai ramios. Jos lengvai bendrauja, primena minkštus žaisliukus, kuriuos norisi paimti nešioti ar apsikabinti. Selkirk reksų katės išlieka žaismingos ir suaugusios. Tai kantrios ir mylinčios katės. Jos yra labai socialios,
prieraišios, todėl blogai jaučiasi paliktos vienos.
Selkirk reksai gerai sutaria su kitais gyvūnais, taip pat puikiai tinka šeimoms su vaikais. Joms patinka
būti ant šeimininko rankų, maloniai murkti. Puikiai prisitaiko gyventi bute.
Selkirk reksai būna tiek ilgo, tiek trumpo plauko.
Priežiūra. Priežiūra nesudėtinga, užtenka pašukuoti porą kartų per mėnesį. Dažnai šukuoti nepatariama,
nes nuolatinis šukavimas tiesina garbanas. Šias kates reikia retkarčiais išmaudyti.

Geriausios katės

Rekomenduojama
t
"LUZWJPNTÝFJNPNT
t
ÀFJNPNTTVNBäBJTWBJLBJT
t
7JFOJÝJFNTäNPOǕNT
t
/BNBNT LVSJVPTFZSBLJUǽHZWǼOǽ
t
1BUZSVTJFNTLBǏJǽBVHJOUPKBNT
Veislės savybės. Kurilų trumpauodegės – nepriklausomos, žaismingos ir labai švelnios katės. Šios katės yra
labai prisirišusios prie savo šeimininkų, todėl mėgsta sėdėti ant šeimininko kelių arba miegoti kartu lovoje. Kurilų katės yra labai šoklios, todėl joms patinka stebėti aplinką iš aukščiausio taško. Šios katės mėgsta
karstytis ir laipioti, todėl namuose joms reikalinga draskyklė-laipynė. Kurilų katės yra labai protingos, todėl
dažnai užtenka tik vieną kartą parodyti ar pasakyti, kas joms draudžiama.
Kurilų katės lengvai prisitaiko prie naujų sąlygų, todėl greitai pritampa naujuose namuose, gerai jaučiasi kelionėse. Šios katės puikiai sutaria su vaikais ir kitais gyvūnais.
Paprastai Kurilų trumpauodegės mėgsta vandenį. Ir ne tik gerti. Jos gali įšokti į vonią, kai maudotės. Jos
gali plaukioti upėje ar ežere. Ir ne tik plaukioti, bet ir nardyti - prieš panirdamos užspaudžia šnerves.
Priežiūra. Netgi ilgaplaukiai kurilai nereikalauja daug priežiūros, nes šeriasi negausiai.

Nr. 6

Aktyvumas ________________________8/10
Žaismingumas _____________________9/10
Inteligentiškumas ___________________8/10
Priežiūros poreikis __________________4/10
Tinka vaikams ir gyvūnams ___________7/10
Šėrimasis __________________________Vidutinis
Svoris _____________________________4 – 7 kg
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Kurilų trumpauodegės

Nr. 6
Geriausios katės
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Sumanių kačių tualetas

-zoo.lt

Ar kiekviena katė gali išmokti naudotis įprastu tualetu?
Šiais greitai besivystančiais urbanizacijos laikais ne kiekvieną nustebinsi tuo, kad katė naudojasi įprastu
tualetu. Tačiau vis dar atsiranda žmonių, kurie skeptiškai žiūri į tai.
Iš prigimties katės yra protingi gyvūnai, kai kurios net pačios išmoksta vaikščioti į tualetą, o tos kurios
nesugalvoja pačios yra Litter Kwitter Sumanių kačių tualetas. Mokymo procesas vidutiniškai trunka apie 8
savaites. Mokymo trukmė priklausys nuo Jūsų katės įpročių ir charakterio bruožų. Žinoma kuo jaunesnė
katytė, tuo išmokyti naudotis įprastu tualetu lengviau ir greičiau, tačiau patariama pradėti mokyti kates ne
jaunesnes nei 3 mėnesiai. Nenuvertinkite suaugusios katės galimybių, nes subrendusi katė yra protingesnė,
todėl išmokyti ją gali būti dar paprasčiau negu jauną. Tuo labiau Litter Kwitter pagalba buvo išmokytos 15
metų amžiaus katės.
Litter Kwitter Sumanių kačių tualeto
rinkinį sudaro 3 mokymo diskai, universali
atraminė plokštė, kuri tinka visiems standartiniams tualetams. Taip pat dėžutėje rasite
išsamų 30 minučių trukmės DVD apmokymą,
kuriame pasakojama apie katės psichologiją
ir patariama, kaip teisingai mokyti katę, todėl
Jums bus dar lengviau išmokyti Jūsų katę naudotis tualetu.
Mokymo procesas susideda iš trijų etapų. Pirmas etapas išmokys Jūsų katę užšokti ant tualeto ir eiti
ant jo. Pradžioje baltas rėmas su pilnaviduriu raudonuoju disku padedamas šalia tualeto, kad katė suvoktų
jog tai yra jos naujasis tualetas, vėliau rėmas su raudonuoju disku uždedamas ant tualeto, taip katė išmoksta
užšokti ant tualeto.
Antro etapo metu jūsų katė išmoks drąsiai užšokti ant tualeto ir tvirtai išlaikyti pusiausvyrą tupint ant
jo. Gintariniame diske yra plyšys, todėl katė jau yra mokoma gamtinius reikalus daryti tiesiai i tualetą. Dėka
šio plyšio Jūsų katė priekines letenėles statys ant tualeto sėdynės, o galines ant disko ir taip po kurio laiko
išmoksta savo reikalus atlikti į tualetą.
Šiame etape katė išmoks daryti į tualetą nenaudojant kraiko. Katė visas keturias letenėles statys ant tualeto sėdynės, todėl augintinis savo reikalus atliks tiesiai į tualetą. Jums teliks nuleisti vandenį. Vėliau nuimsite baltąjį Litter Kwitter pagrindą, nuleisite tualeto sėdynę žemyn ir mėgausitės švaresniais ir higieniškesniais
namais. Kaip matote mokymo sistema visiškai paprasta. Jeigu norėsite ar bus būtinybė galėsite grįžti į bet
kurį etapą, kadangi rinkinys yra daugkartinis.
Greičiausiai pagalvojote, kodėl turėtumėte išmokyti savo katę naudotis įprastu tualetu? O gi pirmiausia
todėl, kad namuose bus daugiau higienos, po namus nebus išmėtyto kraiko, nesklis nemalonus kvapas iš
nešvarios kačių kraiko dėžės. Sutaupysite pinigų, kadangi katė vidutiniškai per savo gyvenimą išnaudoja
kraiko už 2000 €. Šis rinkinys sutaupo laiką, tausosima aplinka, nes kiekviena katė per metus išnaudoja apie
200 kg kraiko, kuris keliauja į sąvartyną.
Taigi kiekviena katė gali išmokti naudotis įprastu tualetu, nes Litter Kwitter Sumanių kačių mokymo
sistema buvo sukurta remiantis natūraliais katės instinktais. Jeigu bet kurią katę galima išmokyti naudotis
kraiko dėžute, neturėtų iškilti sunkumų išmokyti ją naudotis įprastu žmonių tualetu. Nesutrukdys net katės
amžius ar svoris, nes rinkinys pagamintas iš tvirtos plastmasės. Be to galėsite džiaugtis švariais namais, sutaupysite pinigų ir laiko, saugosite gamtą. Jus ir Jūsų katė džiaugsitės gyvenimu be nemaloniai kvepiančių
staigmenų.

ŽEMŲ KAINŲ ZOO PREKIŲ PARDUOTUVĖ

Žymiausi prekių ženklai
Oficialus Sumanių kačių tualeto atstovas
Parduotuvės:
Fabijoniškių g. 2A (PC IKI), Vilnius
Juodasis kelias 35 (PC IKI), Vilnius
Vilniaus g. 2 (PC Norfa), Šalčininkai
+370 672 83937
info@e-zoo.lt
www.e-zoo.lt
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Tel. +370 647 46740

PADĖK KAČIUKUI NUBĖGTI
PAS MAMĄ!
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Rita Gindželienė
+370 620 58077
rita.gindzeliene@gmail.com
www.kurilubobteilai.lt

Sveika mityba
sveikam gyvenimui
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