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geriausios katės

Brangūs skaitytojai,
Klubas „Top Miau“ paruošė Jums jau septintąjį leidinio numerį
Šiame leidinyje rasite ypatingai aktualią informaciją apie privalomą kačių
ženklinimą ir registraciją į bendrą gyvūnų registrų centrą, jo svarbą ir naudą Jums ir
Jūsų gyvūnams. Taip pat galėsite pagilinti savo turimas žinias apie tai, kaip prižiūrėti,
kaip dažnai reikia skiepyti, bei kokį maistą reiktų pasirinkti kastravus savo mylimą
augintinį.
Siūlome pasigrožėti geriausiomis 2015 metų klubo „Top Miau“ katėmis ir
veislynais. Leidinys 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!
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Top Miau” 2015 geriausias iš geriausių
“Wch Idem The Cats Love/ Bombėjaus katė/ Veislynas Bomambero, www.blackamber.lt
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ge ria us io

s ka tė s

1. Šviesti ir informuoti veisėjus bei visuomenę kačių auginimo,
priežiūros, veisimo klausimais;
2. Vienyti ir koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti narius,
ginti jų interesus;
3. Skatinti atsakingą veisėjų požiūrį į sveikų kačių veisimą siekiant veislės tobulinimo;
4. Bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir
už jos ribų;
5. Dalyvauti organizacijų, vienijančių kačių klubus, veikloje.
„Top Miau“ nariais gali tapti visi asmenys, besidomintys
katėmis ir sulaukę 18 metų amžiaus.
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 kasmet vis auga ir šiemet pasiekė net
7000 vienetų.
Prasčiausia gyvūnų apsaugos situacija yra mažesniuose
Lietuvos miestuose ir provincijose. Todėl klubas „Top Miau” organizuoja parodas ne tik sostinėje, Kaune ir Klaipėdoje, bet ir
tokiuose mažuose miestuose, kaip Anykščiai, Druskininkai, Panevėžys. 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
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Abisinijos katės _ ___________________ Tenerezza*LT, www.tenerezza.lt
Pearlamur*LT, galkina.m@hotmail.com
Bengalai __________________________ Auksinis nagas, www.bengalijos-kates.lt
Pearlamur*LT, galkina.m@hotmail.com
Bombėjaus katės ___________________ Bomambero, www.blackamber.lt
Britų ilgaplaukės____________________ BriZolli, www.zolli-cat.com
Diva Catitta*LT, www.divacatitta.lt
Persijos Auksas, www.britishkittens.weebly.com
Britų trumpaplaukės_________________ AdorableCat*LT, www.adorablecat.lt
Fluffylazybones, fluffylazybones.weebly.com
Katukai, www.katukai.lt
Kristingold, kristinutea13@gmail.com
Mažos Meškos, mazosmeskos.weebly.com
Roxera, www.britukates.lt
Svajonė, www.brisvajone.weebly.com
Šalta Nosis, saltanosis@inbox.lt
Burmos katės_ _____________________ Ademon, v.lauciunas@gmail.com
Batuotas katinas, wingele@yahoo.com
Monessa, www.monessa.lt
Kanados sfinksai____________________ DamBiro, ramintuka@hotmail.com
Meridiem, rita.lt03@gmail.com
Naked Soul, www.nakedsoul.lt
Saulės Magija*LT, www.saulesmagija.lt
Zveruna, info@fotomuza.lt
Kurilų trumpauodegės_______________ Cola Corto colacorto.weebly.com
Golden Look, www.goldenlook.eu
Sigur, www.kurilubobteilai.lt
Meino meškėnai _ __________________ Baltoji Orchidėja, www.baltojiorchideja.lt
Cool breed’s, aiste.an@gmail.com
Imperial Wild, www.meinomeskenai.lt
Mano Meilutis, manomeilutis.eu 		
Meinface*LT , anzelika.gan@gmail.com
Naminė Lūšis, www.balticlynx.eu		
of Arland, www. arland-lt.jimdo.com
Pookelis, www.katinukas.lt
Smart Lynx, www.meinokates.lt
Udeiman, www. udeiman.eu
Šalta Nosis, saltanosis@inbox.lt
Šešuvos, www.sesuvos-coon.eu
Persų katės ir egzotai________________ Murkita’s, murkitaspersian.weebly.com
Regdolai arba skudurinės lėlės________ BriZolli, www.zolli-cat.com
Jaukuma www.ragdollcat.lt
Rytų trumpaplaukės _ _______________ Laniakea, laniakeacattery.com
(orientalai, seišelio, siamo)
of Bast Whisper, bastwhisper.webs.com
Selkirkreksai_ ______________________ Adorable Cat * LT, www.adorablecat.lt
Škotų nulėpausiai ir stačiaausiai_ ______ Brookberry, www.brookberry.lt
Fluffylazybones, fluffylazybones.weebly.com
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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.
Šiemet Klubas švenčia 5 metų jubiliejų. Kasmetinis leidinio tiražas kasmet vis auga ir šiemet net 7000 vienetų. Džiaugiamės, kad leidinys kasmet sulaukia vis didesnio kačių mylėtojų susidomėjimo.
Per 5 metus buvo suorganizuota 15 parodų įvairiuose Lietuvos miestuose. Šiemet planuojamos 4 parodos:
2016.03.05-06 Tarptautinė kačių paroda Vilniuje.
2016.05.21-22 Pasaulinė kačių paroda Druskinininkuose.
2016.09.24-25 Tarptautinė kačių paroda Panevežyje.
2016.11.19-20 Tarptautinė kačių paroda Vilniuje.

Klubo “Top Miau” veislynai
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Kodėl turėčiau ženklinti ir registruoti savo katę, kurie niekada neišeina iš namų?
Nepaisant to, kad nemažai žmonių teigia, jog jų augintiniai niekada neišeina iš namų ar nepabėga,
praktinė situacija šalies prieglaudose, karantinavimo tarnybose, gausa skelbimų socialiniuose tinkluose
apie dingusius augintinius rodo akivaizdžius priešingus faktus. Statistiškai šiuo metu Lietuvoje benamių
gyvūnų problemą sudaro lygiai tiek katės, tiek šunys. Prieglaudose, vis dar retai, bet jau ima rastis ir šeškų.
Visi, į nevyriausybinių organizacijų prieglaudas ir savivaldybių karantinavimo tarnybas, patekę gyvūnai
yra turėję savininkus. Neįmanoma nustatyti kiek procentų gyvūnų yra netyčia pabėgę pro neapdairiai
paliktas praviras buto duris, langus, balkoną, paleidus laisvai pabėgioti ir pan., o kiek jų yra paleidžiama į
gatvę tikslingai. Bet kuriuo atveju, gatvėje atsidūręs, be priežiūros paliktas gyvūnas yra nesaugus. Papuolus tokiam gyvūnui į prieglaudą, jis patiria didelį stresą, gali užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis

Ką daryti jei mano augintinis jau buvo suženklintas ir užregistruotas privačioje duomenų bazėje
iki 2016 m. sausio 1 d.?
Iki 2016-01-01 Lietuvoje veikė dvi privačios suženklintų augintinių registracijos duomenų bazės
www.regivet.lt ir www.registracija.lt, kuriose augintinių registracija ir duomenų keitimo paslauga buvo
mokama. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visi augintiniai privalo būti registruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių
registre www.vic.lt, į kuri registracija yra visiškai nemokama. Jei jūsų augintinis jau buvo paženklintas ir
registruotas viename iš privačių registrų, turite jį perregistruoti į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą.
Iki kada turiu suženklinti ar perregistruoti savo augintinį?
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. paženklinti (kurie nėra paženklinti, turi būti paženklinti) mikroschema
šunys, katės ir šeškai, turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre per 15 mėnesių laikotarpį - iki
2017 m. balandžio 1 d.
Nuo 2016 m. sausio 1 d., gimę šunys, katės ir šeškai, turi būti paženklinami per 4 mėn. nuo jų gimimo
(bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui) ir įregistruoti Gyvūnų
augintinių registre ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų paženklinimo mikroschema.
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Kodėl reikia ženklinti ir registruoti?
1. Ženklinimas užtikrina beprižiūrimų gyvūnų gerovę ir apsaugą bei prisideda prie bešeimininkių
gyvūnų populiacijos mažinimo. Reikalavimas ženklinti augintinius užtikrina, kad daug daugiau į prieglaudas patekusių gyvūnų yra grąžinami namo ir mažiau jų yra numarinama.
2. Ženklinimas prisideda prie pasiutligės kontrolės. Pasiutligė laikoma viena iš svarbiausių ir pavojingiausių gyvūnų žmonėms perduodamų ligų pasaulyje. Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos OIE
duomenimis, kasmet pasaulyje nuo šios pavojingos ligos miršta beveik 40 tūkstančių žmonių, Europoje
– 50. Lietuvoje per pastaruosius 40 metų pasiutligės virusu užsikrėtė ir nuo jo mirė 10 žmonių.
3. Ženklinimas užtikrina gyvūno savininko nuosavybės teisę į gyvūną. Neidentifikavus augintinio
nėra galimybės įrodyti, kad būtent jūs esate savo augintinio savininkas ir, kad augintinis priklauso būtent
jums.
4. Ženklinimas užtikrina gyvūno savininko atsakomybės prisiėmimą už laikomą augintinį ir jo gerovę. Privalomas augintinių ženklinimas užtikrina, kad žalą padariusių gyvūnų savininkai negalėtų atsiriboti
nuo atsakomybės už savo augintinio laikymą. Ženklinimas užtikrins ir geresnę gyvūnų gerovės apsaugą,
nes bus galima lengvai identifikuoti savininką, netinkamai besirūpinantį savo gyvūnu.
Augintinio laikytojas, norintis paženklinti savo gyvūną, turi kreiptis į veterinarijos gydytoją ar veterinarijos kliniką, kurioje jam už atitinkamos klinikos pačių nustatytą kainą bus atlikta tokia paslauga.
Šunys, katės ir šeškai yra ženklinami mikroschema, kuri nėra kenksminga augintiniui. Mikroschema yra
mažas, ryžio grūdo dydžio elementas, kuriame užkoduotas unikalus numeris, nuskaitomas elektroniniu
skaitytuvu. Kadangi mikroschema yra labai maža, po gyvūno oda ji įleidžiama specialia injekcine adata
ir įtvirtinama. Įterpus mikroschemą, gyvūnas jos visiškai nejaučia. Viską atlieka veterinarijos gydytojas,
pati procedūra užtrunka tik keletą minučių ir yra nė kiek neskausmingesnė už paprastą vakcinaciją ir yra
nepavojinga augintiniui. Gyvūnui įterpus mikroschemą, jį visą gyvenimą galima atpažinti pagal unikalų
identifikacinį numerį. Pridėjus skaitytuvą prie gyvūno jis siunčia žemo dažnio bangas į mikroschemą, leidžiančias perskaityti jos unikalų numerį. Tokius skaitytuvus turi daugelis veterinarijos gydyklų ir gyvūnų
prieglaudų. Prieglaudose skaitytuvai naudojami tikrinant, ar gatvėje rasti gyvūnai yra ženklinti.

Kokiu būdu galima augintinį užregistruoti Gyvūnų augintinių registre?
Tai gali atlikti veterinarijos gydytojas (už atitinkamą, jo paties nustatytą šios paslaugos kainą).
Tai gali atlikti teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius (nemokamai).
Garantuotą nemokamą paslaugą jūs galite gauti jei pagal savo gyvenamąją vietą kreipsitės į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinį padalinį, kur jums reikės užpildyti prašymą dėl
augintinio įregistravimo registre, pateikti iš ankščiau turimą augintinio ženklinimo pažymą arba augintinio pasą, kuriame būtų nurodytas jūsų augintinio mikroschemos numeris, bei savo asmens dokumentą.
Tokiu atveju augintinio kartu imti nereikia. Jei jokių dokumentų, įrodančių, kad jūsų augintinis buvo ženklintas, neturite, tokiu atveju į tarnybą turite vykti kartu su augintiniu (kad inspektorius galėtų nuskaityti
jo mikroschemą įsitikinant, kad augintinis yra paženklintas) ir pateikti savo asmens dokumentą.
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo privalomas pasiutligei imlių gyvūnų augintinių ženklinimas mikroschema ir registravimas valstybiniame Gyvūnų augintinių registre.
Privaloma ženklinti ir registruoti šunis, kates ir šeškus, nes būtent šios rūšys yra imlios pasiutligei.
Ženklinimas – tai veterinarinė procedūra, kurios metu gyvūnui po oda ties ketera yra įterpiama mikroschema.
Registravimas – tai administracinė procedūra, kurios metu gyvūno mikroschemos unikalus numeris,
kartu su savininko kontaktine informacija įrašomas į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą. Būtina įsidėmėti, kad jeigu augintinis pabėgs ar bus pavogtas, jį suradus bus galima greitai nustatyti jo savininką ir sugrąžinti jį namo tik tuo atveju, kai jis bus ne tik paženklintas mikroschema, bet ir užregistruotas registre.

nuo kitų gyvūnų, susirgti, nugaišti.
Paėmus neženklintą gyvūną į prieglaudą neįmanoma nustatyti ar jis turėjo savininką, todėl nėra
galimybės sužinoti ar gyvūnas buvo skiepytas nuo užkrečiamųjų ligų, pasiutligės, kaip gyvūnas buvo šeriamas, ar neturi ūmių, lėtinių, nepagydomų susirgimų, alergijos, dėl ko jis turi būti šeriamas specializuotu
pašaru ar taikomas atitinkamas veterinarinis gydymas. Dėl to gali ženkliai pablogėti gyvūno sveikata. Suėjus 14 dienų terminui gyvūnas teisėtai gali būti perduotas kitam savininkui arba nugaišinamas, nes į jo
vietą reikės priimti kitą benamį gyvūną. Atsižvelgiant į tai yra būtina užtikrinti augintinių identifikavimą
mikroschema ir registraciją registre, kad gyvūnui būtų suteiktos visos įmanomos galimybės kuo greičiau
ir saugiau grįžti atgal į namus. Manome, kad kiekvienas savininkas turėtų svarstyti ne klausimą „kodėl turėčiau ženklinti savo augintinį, kuris niekada nepabėgs“, o klausimą „ką aš galiu padaryti, kad užtikrinčiau
maksimaliausią augintinio apsaugą, jei jis netikėtai pabėgtų“.
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Privalomas gyvūnų ženklinimas ir
registravimas
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Rita Gindželienė
+370 620 58077
rita.gindzeliene@gmail.com
www.kurilubobteilai.lt

Katės šalia žmonių gyvena labai seniai, todėl kiekvienas kačių augintojas mano, kad apie jas žino
viską, tačiau dažnai tenka susidurti su tuo, kad trūksta elementarių higienos priežiūros žinių. Taigi kačių
priežiūros abc...
Ausų priežiūra. Labai dažnai ausyse kaupiasi nešvarumai, kurių atsiradimą gali lemti parazitai, netinkamas maitinimas, uždegimai. Todėl kartais reikia patikrinti savo kniauklių ausų būklę. Jeigu yra nešvarumų,
o juos išvalius po kelių dienų ausys vėl užsiteršia, reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją. Gal tai paprasčiausiai per daug kaloringas pašaras, o gal ausų erkutės. Katė ausų erkutėmis gali užsikrėsti kontaktiniu būdu
bendraudama su kita murkle, maži kačiukai užsikrečia nuo savo mamos žindymo laikotarpiu.
Akių priežiūra. Dažnai paimtiems iš gatvės kačiukams aplink akis susidaro daug pūlingų išskyrų, plaukai
būna sulipę, akys paraudusios. Nieko nelaukite, tai gali būti kačių virusinė liga, liaudyje praminta „kačių
gripu“, veterinarų vadinama rinotracheitu.
Jeigu murklės akių kampuose iš ryto pasitaiko viena kita traiškana, tai baimintis nereikia, juk ir patiems tenka rytais prasikrapštyti akis.
Kailio priežiūra. Katė nuėjo atlikti reikalų į kraiką, pakapstė jį, tada grįžo ant jūsų kelių, užlipo ant valgomojo stalo pasmalsauti, o naktį miegos ant jūsų pagalvės... Nors katė pati prausiasi, tačiau jei ji gyvena
su Jumis, turėtų būti maudoma kas mėnesį ar du. Maudydami katę masažuojate jos kūnelį, bei skatinate
odos ir plauko regeneraciją. Naudokite tik katėms skirtą šampūną (šampūną/kondicionierių - kad išvengtumėte sąvėlų). Netinka nei Jums, nei jūsų vaikams skirtas šampūnas (dėl skirtingo jūsų ir jūsų katės odos
pH).
Nepamirškite, kad kates reikia šukuoti, bet atsargiai. Dažnai šukuodami geležinėmis šukomis galite
pažeisti odą ir ji ims pleiskanoti, atsiras išplikimų. Šukavimas ypač aktualus ilgaplaukėms katėms, o senjorės pačios susitvarkyti kailiuką kartais patingi, o kartais ir nepasiekia dėl padidėjusio antsvorio . Nešukuojamoms katėms gali atsirasti sąvėlų, kurias belieka iškirpti.
Nagų karpymas. Lietuvoje negalima katėms šalinti nagų tai uždrausta, nes jūs nežinote, kaip susiklostys katės gyvenimas. Gal katė atsidurs prieglaudoje, gal netyčia iškris pro langą ir negalės apsiginti nuo
laukinių katinų kieme, įlipti į medį bandydama pabėgti nuo kaimynų šuns. Katės nagų pašalinimas yra
skausminga procedūra ir prilygsta žmogaus pirštų apipjaustymu ties paskutiniu piršto sąnariu ir jai tenka
mokytis iš naujo vaikščioti, dažnai tampa agresyvesnės.
Nagus patrumpinti specialiomis žirklutėmis nėra sudėtinga. Jei bijote įkirpti į gyvuonį (rožinė nago
dalis), galite atnešti katiną veterinarui, jis parodys, kaip tai daryti.
Priežiūros procedūros privalo būti natūralus, savaime suprantamas dalykas ir, kad tai išugdytumėte,
imkitės veiksmų nuo pirmų pažinties su nauju namų gyventoju akimirkų. Kodėl visas aprašytas procedūras reikia daryti nuo mažumės? Todėl, kad vyresnio amžiaus katė nesupras, kodėl ją staiga griebėte ir
įkišote į vandenį ar laikote leteną, kažką nemalonaus darydami žirklutėmis.

Kur kreiptis jei laikau daugiau nei du augintinius?
Atsiradus internetinei svetainei www.paženklinkaugintini.lt joje bus anketa, per kurią asmuo, laikantis daugiau nei du augintinius, galės registruotis nemokamam kitų laikomų augintinių ženklinimui. Šio
nemokamo ženklinimo išlaidos bus padengtos iš organizacijai aukojamos žmonių paramos.
Ar dėl privalomo ženklinimo nepablogės gyvūnų gerovės situacija šalyje?
Augintinio apsauga yra viena iš svarbiausių atsakingo savininko užduočių. Atsakingas įsigijimas, augintinio atsekamumas per identifikavimą ir registravimą, humaniškas auklėjimas, dresūra, dauginimosi
kontrolė, prevencinė veterinarinė priežiūra, žinių apie augintinio rūšį įgijimas ir žinojimas yra pagrindiniai
komponentai, būdingi atsakingam savininkui.
Reikalavimas ženklinti augintinius ims mažinti šiuo metu visuomenėje egzistuojančias benamių gyvūnų problemas, sumažins nevyriausybinėse prieglaudose ir savivaldybių karantinavimo tarnybose globojamų gyvūnų skaičių, valstybės patiriamas išlaidas dėl benamių gyvūnų gaudymo ir sustabdys nekaltų,
benamiais tapusių gyvūnų naikinimą. Ilgalaikis šios nuostatos tikslas – kad būtų stabilizuota benamių
gyvūnų situacija, kuri pasiektų tokį lygį, kad siekiant kontroliuoti jų skaičių nereikėtų gyvūnų masiškai
eutanazuoti tik dėl tos priežasties, kad jų yra per daug, o gyvūnų globos namai turėtų pakankamai vietos
laikinai benamių gyvūnų globai tinkamomis sąlygomis tol, kol benamiui gyvūnui bus surasti nauji šeimininkai.
Šiuo metu privalomas augintinių ženklinimas ir registracija galioja Švedijoje, Estijoje, Danijoje, Olandijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, Kroatijoje,
Graikijoje, Italijoje ir Portugalijoje. Nuo 2016 m. privalomą augintinių ženklinimą įsiveda ir Latvija, Anglija,
Airija, Velsas bei Škotija.
Lietuvos Gyvūnų Teisių Apsaugos Organizacija

S M A RT LYNX
M e i n o m e š k ė n ų v e i slynas

www.meinokates.lt

+370 620 29322

Straipsnį parengė „CanisFelis“ vet.gydytojas Justas Kantoravičius.
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Kiek kainuoja augintinio ženklinimas?
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai, atlikę rinkos tyrimą ir paslaugų įkainių skaičiavimus, rekomenduoja veterinarijos paslaugų teikėjams nustatant paslaugų įkainius, neviršyti
15 eurų kainos. Gyvūnų augintinių šeimininkams siūloma neskubėti ir prieš pasirenkant, palyginti bent
kelių privačių veterinarijos gydytojų teikiamas ženklinimo ir registravimo paslaugas ir jų įkainius. Renkantis reikėtų pasiteirauti, ar į galutinę kainą įskaičiuotos visos paslaugos (ženklinimas ir įregistravimas
Gyvūnų augintinių registre bei pačių mikroschemų kaina).
Per artimiausią mėnesį pradės veikti internetinė svetainė www.paženklinkaugintini.lt. Joje bus skelbiami veterinarijos gydytojai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, sutinkantys taikyti ne didesnę nei 15 EUR
paslaugos kainą už šių procedūrų kompleksą: augintinio ženklinimą, duomenų suvedimą į registrą ir skiepą nuo pasiutligės (kurio galiojimas būtų 3 metai).

Geriausios katės

Katės priežiūros abc
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Šunys, katės ir šeškai, atvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių, turi būti
įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 dienų nuo atvežimo.

Rekomenduojama
•
Šeimoms su vaikais
•
Vienišiems žmonėms, turintiems kitų gyvūnų
•
Namams, kuriuose yra kitų gyvūnų
•
Nepatyrusiems kačių augintojams
Veislės savybės. Bombėjaus katės savo išvaizda primena mažas juodas panteras. 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.
Priežiūra. Bombėjaus kačių kailis yra tankus, tačiau negausiai šeriasi, taigi jis nereikalauja daug priežiūros.

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
•
Tyliems, ramiems namams
•
Šeimoms su vaikais (netinka hiperaktyviems)
•
Vienišiems žmonėms
•
Namams, kuriuose yra kitų gyvūnų
•
Nepatyrusiems kačių augintojams
Veislės savybės. Britų katė atrodo lyg pliušinis meškiukas, ramios ir draugiškos. Mėgsta dėmesį, tačiau įkyriai jo nereikalauja. Puikiai prisitaiko prie įvairių gyvenimo sąlygų. Britų katės prisiriša prie visų šeimos narių.
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. Mėgsta maistą, dėl sėslaus gyvenimo būdo gali priaugti papildomo svorio. Siekiant išvengti nutukimo, reikia su jomis dažniau žaisti.

Nr. 7

Britų trumpaplaukiai ir ilgaplaukiai

Geriausios katės

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

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.
Priežiūra. Bengalijos katės šeriasi labai negausiai, todėl šių kačių kailis nereikalauja ypatingos priežiūros.
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Bombėjaus 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
•
Namams, kuriuose visuomet verda veiksmas
•
Namams, kuriuose daug erdvės
•
Patyrusiems kačių augintojams

šaltinis www.animalplanet.com

šaltinis www.animalplanet.com

Rekomenduojama
•
Šeimoms su vyresniais, energingais vaikais
•
Vienišiems žmonėms, kurie turi kitų augintinių
•
Patyrusiems kačių augintojams
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. Labai švelni ir mylinti Abisinijos
katė reikalauja daug dėmesio, nemėgsta vienatvės, yra ypatingai prisirišusi prie savo šeimininko.
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.

šaltinis www.animalplanet.com
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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

šaltinis www.animalplanet.com

Bengalijos katės

Abisinijos katės

Kačių ar katinų kastracija yra veterinarijos klinikų kasdienybė. Džiugina tai, jog gyvūnų augintinių
savininkai tampa sąmoningi ir pareigingi bei suvokia šios procedūros svarbą.
Pašalinus lytinius hormonus, organizme vyksta didžiuliai pokyčiai. Dingus vienam iš hormonų, pradeda vyrauti kiti, balanso ieškodamas organizmas padidina kitų medžiagų kiekius kraujo serume. Lytinės
traukos stoka automatiškai sumažina ir poreikį judėti, dėl to gyvūnas mažiau juda bei sunaudoja mažiau
energijos.
Kadangi sulėtėja tiek vidiniai, tiek išoriniai procesai, dažnai kastracijos rezultatas - svorio padidėjimas.
Su kačių ir katinų kastracija susiduriame pakankamai anksti. Didžiosios Britanijos smulkių gyvūnų
veterinarijos asociacija, kitos organizacijos, priklausančios taip vadinamai kačių grupei („the CAT GROUP“)
2006 metais išleido rekomendaciją, kurioje skatina kačių ir katinų kastraciją jiems sulaukus ne 6, o 4 mėnesių amžiaus, todėl natūraliai iškyla klausimas, kas yra svarbiau: ar gyvūnui duoti visavertį baltyminį pašarą
(o baltymas ir yra statybinė organizmo medžiaga), ar jau nuo 4 mėnesių mažinti kalorijų kiekį, nes procesai organizme lėtėja.
Katės yra tikri mėsėdžiai, joms reikia daugiau baltymo negu šunims. Ar žinote, jog laukinei katei, kuri
maitinasi medžiodama peles, per dieną reikia sugauti 10-12 pelių, tik tada ji patenkins savo mitybinius
poreikius?
Kačių kepenyse labai aktyvūs fermentai dalyvauja baltymų suskaidyme, ir jei katė negauna baltymo
su maistu, organizmas gali pradėti vartoti raumenų baltymą, taip alindamas gyvūną.
Turbūt ne vienas esate girdėjęs apie katėms būtiną amino rūgštį tauriną, kurio sintezė kačių kepenyse yra labai ribota (šuns organizmas pats gaminasi tauriną iš amino rūgščių metionino bei cistino).
Katės taip pat jungia tauriną su tulžies rūgštimis (nereikalingas medžiagas pašalindamos iš organizmo per
išmatas), todėl joms dažnai labai trūksta šios amino rūgšties.
Katės negali sintezuoti vitamino A iš beta karotino, ką sugeba šunys bei žmogus.
Katės organizmui niacino (vitamino B3) reikia 2 kartus daugiau nei šuniui, jį jos turi gauti su kokybišku gyvūninės kilmės maistu.
Katės turi taip pat gauti arginino (dar viena amino rūgštis), pakankamai gyvūninės kilmės maisto,
kuriame gausu arachidono rūgšties, kuri taip pat yra be galo reikalinga.
Šias kačių biochemines subtilybes vardinu, nes noriu pabrėžti, jog visavertė kačių mityba yra vienas svarbiausių elementų sveikos katės gyvenime.
Todėl, nors po kastracijos mes susiduriame su sumažėjusiu aktyvumu, su hormonų pokyčiais, mano
manymu, katytei ar kačiukui reikėtų duoti visavertį jaunų kačiukų pašarą, kuriame gausu baltymų ir kurio
dėka galime išvengti anksčiau minėtų katei būtinų maisto medžiagų trūkumo.
Kontrolė būtina. Gyvūno savininkas turi sekti savo augintinio svorį, matyti jo pokyčius. Jei gyvūnas
pradeda tukti, reikia automatiškai sumažinti kalorijų kiekį.
Gyvūnų tukimo esmė yra tokia pati kaip ir žmonių- jei energijos su maistu suvalgome daugiau nei jos
išeikvojame, likutis niekur nedings, jos „nusės“ organizme riebalų pavidalu.
O katėms būtina, jog energija būtų gaunama su kokybišku, baltymingu maistu ir jos nebūtų per daug.

Gyvūnų kastracijos privalumai:
•
Juos mažiau valdo lytiniai instinktai, todėl daugiau dėmesio skirs šeimininkui ir jo šeimos nariams.
•
Jie rečiau valkatauja ieškodami „antrų pusių“, rečiau bėga iš namų.
•
Jie rečiau traumuojami, nes vengia susidūrimų (teritorijos dalinimas, kovos dėl patelių ir t.t.) su
nekastruotais tos pačios lyties atstovais.
•
Lytinis aktyvumas ženkliai sumažėja, todėl Jūs negirdėsite įkyrių kniaukimų, sumažės pabėgimo
rizika, jie nežymės teritorijos, nepurvins Jūsų namų apyvokos daiktų.
•
Kastruotiems gyvūnams mažėja susirgimų lytinių organų ligomis (prostatos adenoma, kiaušidžių bei
pieno liaukos navikai, piometra, endometritas, sėklidžių vėžys ir t.t) rizika.
•
Kastruoti gyvūnai, remiantis statistiniais duomenimis, ilgiau gyvena, todėl kastravę savo augintinį
Jūs prailginate jo gyvenimą.
Kastruotų gyvūnų medžiagų apykaita sulėtėja, o apetitas pagerėja, todėl jie nutunka, kai yra netaisyklingai šeriami. Kastruotiems ar sterilizuotiems gyvūnams yra sukurti specialūs pašarai. Pašaro kiekį labai
svarbu normuoti kaip nurodyta produkto etiketėje.
Kokio amžiaus geriausiai atlikti sterilizaciją, kastraciją?
Kates geriausia sterilizuoti iki pirmos rujos. Svarbu, kad katė prieš operaciją būtų vakcinuota nuo
pasiutligės ir infekcinių užkrečiamųjų ligų. Operaciją galima atlikti jau 4-6 mėn. amžiaus katėms. Katės
operacija yra sudėtingesnė nei katino, bet dabar yra tikrai nemažai techninių būdų, kad tai būtų padaryta
saugiai. Po operacijos, kad katės neišsilaižytų siūlių, jos aprengiamos specialiu drabužėliu arba užsegama
apsauginė apykaklė.
Katinus kastruoti rekomenduojama iki 6 mėn., nes po to bet kuriuo metu gyvūnas gali pradėti žymėti teritoriją. Dėl hormonų katinų šlapimas įgauna labai aitrų kvapą, kurį panaikinti labai sudėtinga. Be to,
labai didelė tikimybė, kad toje vietoje, kur jau buvo kartą pažymėta, gyvūnas pažymės ir vėl.
Kaip paruošti augintinį šioms operacijoms, Jums paaiškins veterinarijos gydykloje, veterinarijos
gydytojas papasakos ir apie pooperacinę priežiūrą. Svarbu, kad šeimininkas laikytųsi visų veterinaro
pooperacinės gyvūno priežiūros nurodymų.
Ana Curko, UAB „Vetpulsas“

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapija
Dermatologija
Traumatologija
Stomatologija
Chirurgija
Veterinarijos profilaktika
Vet. gydytojo iškvietimas į namus
Prekės naminiams gyvūnams
Egzotinių gyvūnų gydymas

www.vetpulsas.lt
Vilnius, Pavilnionių g. 35-41, tel. 8 5 2736387, mob. 8 620 81292
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Sterilizacija yra katės gimdos ir kiaušidžių pašalinimas. Kastracija atliekama katinams perpjovus
mašnelę ir pašalinus sėklides.
Kastravę ar sterilizavę gyvūną Jūs ne tik prisidėsite prie beglobių kačių skaičiaus mažinimo – šios procedūros yra vienas paprasčiausių ir saugiausių būdų ateityje išvengti jūsų augintinio sveikatos problemų.

Geriausios katės

Kačių mityba po kastracijos

13
Top Miau

Nr. 7
Geriausios katės
Top Miau

12

Kačių sterilizacija/kastracija

Veislės savybės. Selkirk reksai dar vadinami katėmis su avyčių kailiu. Šios katės nėra labai aktyvios, bet nėra
ir labai ramios. Jos lengvai bendrauja, išlieka žaismingos ir suaugusios. Jos yra labai socialios, prieraišios,
todėl blogai jaučiasi paliktos vienos. 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.

AdorableCat*LT
B R I T Ų T R U M PA P L AU K I Ų I R S E L K I R K R E K S Ų V E I S LY N A S

www.adorablecat.lt
tel. +370 677 01074

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
•
Šeimoms su aktyviais vaikais
•
Vienišiems žmonėms, kurie turi kitų gyvūnų
•
Nepatyrusiems kačių augintojams

Veislės savybės. Ši veislė – viena didžiausių naminių kačių veislių. Nors yra labai dideli, jie neagresyvūs,
draugiški, žaismingi, myli savo šeimininkus. 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. 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.

Beata Kudzevičienė
Tel. +370 681 54444
El.p. udeiman.coon@gmail.com
www.udeiman.eu
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Meino meškėnai

Geriausios katės

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
•
Šeimoms su vaikais
•
Vienišiams, turintiems kitų gyvūnų
•
Pensininkams
•
Nepatyrusiems kačių augintojams

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

Rekomenduojama
•
Šeimoms su ramiais vaikais
•
Vienišiams
•
Nepatyrusiems kačių augintojams
Veislės savybės. Regdolai vadinami skudurinėmis lėlėmis, nes jie mėgsta, kai juos nešioja ant rankų ir apkabina, todėl ši veislė tinka šeimoms su ramiais vaikais. 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.
Priežiūra. Priežiūra nesudėtinga, reikia kartą per savaitę šukuoti. Nešukuojant gali atsirasti sąvėlų.

šaltinis www.animalplanet.com

Selkirkreksai

Regdolai (skudurinės lėlės)
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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
•
Ramiems namams
•
Šeimoms su ramiais vaikais ir ramiais gyvūnais
•
Nepatyrusiems kačių augintojams
•
Persai rekomenduojami žmonėms, galintiems skirti laiko jų kailio priežiūrai
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.
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.
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Persų katės ir egzotai

Top Miau” 2015 m. geriausi suaugę katinai

“

Best Adult male

IV

V5. Ceres Diva Catitta*LT

Geriausios katės

III

3. Ryska Golden Look*LT
Kurilų trumpauodegė / veislynas Sigur

2.Yum Yum van Juliecat Dune
3. Boreas Diva Catitta*LT
Britų trumpaplaukis / savininkė Lidija Milašauskienė Britų ilgaplaukis / veislynas Diva Catitta*LT

17
Top Miau

Geriausios katės

II

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

Top Miau
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1.Jeorgious The Cats Love / Bombėjaus katė / veislynas Bomambero

Nr. 7

Top Miau” 2015 m. geriausios suaugusios katės
“
Best Adult Female
I1. Idem The Cats Love /Bombėjaus katė / veislynas Bomambero

4. Wildboutycoon’s Darcy
Meino meškėnas / veislynas Smart Lynx*LT

Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta*LT

4. Heihe Bahram
Kurilų trumpauodegis / veislynas Sigur

5. Jorik AdorableCat*LT
Selkirkreksas / veislynas AdorableCat*LT

Top Miau” 2015 m. geriausi kačiukai (iki 10 mėn.)

“

2. Byron Golden Look*LT
Kurilų trumpauodegė / veislynas Golden Look

3. Casanova Magnifico Galla
Meino meškėnas / veislynas Smart Lynx*LT

2. Euphorbia of Udeiman*LT
Meino meškėnas / veislynas Udeiman

4. Boreas Diva Catitta*LT
Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta*LT

5. Kongas Šešuvos		
Meino meškėnas / veislynas Šešuvos

4. Deira Kates Akis LT
5. Zahira Udeiman*LT		
Britų trumpaplaukė / veislynas Persijos Auksas Meino meškėnas / veislynas Udeiman
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3. Alimur’s Yuta
Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta*LT
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Top Miau” 2015 m. geriausios katytės (iki 10 mėn.)
“
Best Kitten / Junior (female)
I1.Dea Dia Diva Catitta*LT / Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta*LT

Nr. 7

1. Jeorgious The Cats Love/Bombėjaus katė/ veislynas Bomambero

Best Kitten / Junior (male)

Top Miau” 2015 m. geriausi kastratai

“

Best Neuter
1. LV*Fluffy House Black Jaguar / Britų trumpaplaukė / savininkė Lidija Milašauskienė

Top Miau” 2014 m. geriausi veislynai

“

Best Cattery

1. Diva Catitta*LT / Britų ilgaplaukių veislynas/ Rūta Kūmelienė
2. Golden Look / Kurilų trumpauodegių veislynas/ Milda Sabienė
3. Udeiman /Meino meškėnų veislynas/ Beata Kudzevičienė
4. Šešuvos / Meino meškėnų veislynas / Irena Jakimavičienė

Geriausios katės
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5. Adorable Cat / Britų trumpaplaukių ir Selkirk reksų veislynas/ Galina Melech

3. Bacchus Diva Catitta*LT
Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta*LT

4. DK*Amorito’s Elvis Presley
Kurilų trumpauodegė / veislynas Cola Corto*LT

5. Mario Morpheus Udeiman*LT		
Meino meškėnas / veislynas Udeiman

Top Miau
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2. Barbie Salta Nosis*LT
Britų ilgaplaukė / veislynas Diva Catitta*LT

Rekomenduojama
•
Šeimoms su vaikais
•
Vienišiams, turintiems kitų gyvūnų
•
Patyrusiems kačių augintojams
Veislės savybės. Sfinksai – neįprastos išvaizdos, plikos katės. Gyvybingos ir draugiškos, labai meilios. Sekioja savo šeimininkams iš paskos, reikalauja dėmesio, žaismingos. Šios katės nesislepia nuo svečių, o mėgaujasi jų dėmesiu. Sfinksai yra labai protingi, nepakeičiami šeimoje su vaikais, tai tarsi nepavargstanti auklė:
laksto, žaidžia, kartais nuvargusios užmiega kartu.
Priežiūra. Sfinksai prakaituoja, todėl jų oda turi būti valoma drėgna servetėle ar gyvūnai maudomi, reikia
valyti ausis. Vasarą sfinksus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, o žiemą saugoti nuo šalčio.

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
Rekomenduojama
•
Aktyvioms šeimoms
•
Šeimoms su mažais vaikais
•
Vienišiems žmonėms
•
Namams, kuriuose yra kitų gyvūnų
•
Patyrusiems kačių augintojams
Veislės savybės. Nepriklausomos, žaismingos ir labai švelnios katės. 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. Mėgsta vandenį. Ir ne tik gerti. Jos gali įšokti į vonią, kai maudotės, 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. 7
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Kurilų trumpauodegės

Geriausios katės

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
•
Namams, kuriuose visuomet verda veiksmas
•
Šeimoms su vyresniais vaikais
•
Vienišiems žmonėms
•
Namams, kuriuose yra kitų gyvūnų
•
Patyrusiems kačių augintojams
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.
Priežiūra. Nesudėtinga, kadangi jos šeriasi nedaug. Užtenka kartą per savaitę pašukuoti.
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Kanados sfinksai

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

šaltinis www.animalplanet.com
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Burmos katės

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
•
Šeimoms su vaikais
•
Vienišiams
•
Šeimoms, turinčioms kitų gyvūnų
•
Nepatyrusiems kačių augintojams
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 nulėpausės katės gali būti kergiamos tik su stačiaausėmis katėmis, siekiant išvengti rimtų sąnarių problemų. Patariama nulėpausėms katėms profilaktiškai duoti papildų sąnariams stiprinti.
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.
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Škotų nulėpausės ir stačiaausės

Žemų kainų zoo prekių parduotuvė
Žymiausi prekių ženklai

Oficialus Sumanių kačių tualeto atstov

+370 685 53777
e-mail daiva.blaziunaite@gmail.com
https://www.facebook.com/daiva.blaziunaite

à

Parduotuvės:
Fabijoniškių g. 2A (PC IKI), Vilnius
Juodasis kelias 35 (PC IKI), Vilnius
Vilniaus g. 2 (PC Norfa), Šalčininkai

Orientalai

Nr. Ligos
		
1
Pasiutligė
2
Kalicivirusinė
infekcija
3
Rinotracheitas
4
Panleukopenija
6
Leukemija
8
Chlamidiozė

Vakcinos
kategorija
standartinė

Imuniteto
pradžia
nuo 3 sav.

Imuniteto
trukmė
nuo vakcinos tipo

Vakcinos
veiksmingumas
didelis

standartinė
standartinė
standartinė
papildoma
papildoma

nuo 4 sav.
nuo 4 sav.
nuo 3 sav.
nuo 3 sav.
nuo 3 sav.

< 1 metai
< 1 metai
nuo vakcinos tipo
< 1 metai
< 1 metai

didelis
didelis
didelis
vidutinis
vidutinis

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
•
Aktyvioms šeimoms
•
Vienišiams, turintiems kitų gyvūnų
•
Patyrusiems kačių augintojams

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. Siamo katės yra labai šnekios,
garsios katės, jos visada turi savo nuomonę. Šios katės mėgsta žaisti, nenustygsta vietoje. Tinka šeimoms su
vaikais, tačiau ne visuomet susidraugauja su kitomis katėmis. Patariama įsigyti du gyvūnus.
Priežiūra. Nesudėtinga, užtenka pašukuoti kartą per savaitę.

britų trumpaplaukių ir ilgaplaukių veislynas

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

Nr. 7

Rekomenduojama
•
Šeimoms su vyresnio amžiaus, aktyviais vaikais
•
Šeimoms, kurios turi kitų gyvūnų
•
Vienišiems žmonėms, kurie turi kitų gyvūnų
•
Patyrusiems kačių augintojams
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. Orientalų veislės
katės yra protingos, socialios katės, mėgsta žaisti. Jos išlieka žaismingos ir suaugusios.
Priežiūra. Nesudėtinga, užtenka pašukuoti kartą per savaitę.

Geriausios katės
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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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Vakcinacija – tai vienas iš veiksmingiausių metodų sudarant aktyvų imunitetą prieš tam tikrų ligų sukėlėjus, sumažinant gyvūnų sergamumą, klinikinius ligos požymius bei gaištamumą. Pasitelkiant vakcinas
– nukenksmintus ligos sukėlėjus ar jų gaminamus toksinus, imunizuojamas organizmas, t.y. organizmas
pradeda gaminti specifines gynybines ląsteles prieš ligos sukėlėjus bei atminties ląsteles, kurios ir užtikrina
specifinį imuniteto atsaką esant pakartoniam užsikrėtimui.
Pagal galiojančius LR įstatymus privaloma augintinius vakcinuoti nuo pasiutligės. Veterinarijos gydytojas, atlikęs vakcinavimą, pažymės tai Jūsų gyvūno skiepijimo pažymėjime ar pase, kurį patartina saugoti.
Prieš pirmą vakcinaciją būtina gyvūną paženklinti. Ženklinimas – tai saugus ir patikimas metodas, kurio
metu gyvūnas pažymimas implantuojant mikroschemą po gyvūno oda. Tai leidžia atpažinti gyvūnus, kurie
turi būti paskiepyti nuo pasiutligės. Gyvūnui pasimetus, ar pabėgus jei vakcina yra galiojanti, nereikia jo
laikyti karantine ir papildomai vakcinuoti.
Prieš kiekvieną vakcinaciją būtina augintiniui atlikti dehelmintizaciją ir tik po 10-14 dienų skiepyti.
Šiuo metu gyvūnai dažniausiai skiepijami kompleksinėmis vakcinomis, kai vienoje injekcijoje yra keletas ligų sukėlėjų (antigenų) ir tai mums leidžia suformuoti aktyvų imunitetą nuo kelių infekcijų vienu metu.
Į standartines vakcinas, kuriomis skiepijama dažniausiai, įeina pasiutligės, kalicivirozės, rinotracheito ir panleukopenijos antigenai. Papildomai galima skiepyti ir nuo kitų ligų - mikrosporijos, kačių leukemijos ir pan.
Neseniai Lietuvos rinką pasiekė Purevax vakcina, kuri sukurta imunizuoti kates nuo 5 ligų viena injekcija:
kalicivirozės, rinotracheito, panleukopenijos, chlamidiozės ir leukemijos. Kokią vakciną pasirinkti, Jums padės nuspręsti ir patars veterinarijos gydytojas, atsižvelgęs į katės gyvenimo būdą.
Vakcinavimo dažnumas priklauso nuo vakcinos gamintojų nurodymų. Vienas žinomiausių vakcinų
gamintojų Nobivac savo instrukcijose pateikia, kad pasiutligės ir kačių panleukopenijos skiepai galioja iki 3
metų. Kiti gamintojai (Purevax, Feligen, Versifel) patikslina, kad kates revakcinuoti reikia kasmet. Taip pat ne
visi augintiniai gali būti skiepijami vienodai. Tai priklauso nuo gyvūnų amžiaus, sveikatos, gyvenamos aplinkos, keliavimo kartu su šeimininkais po užsienio šalis. Vakcinuojami tik sveiki gyvūnai. Vakcinuoti reikėtų visas
kates, neatsižvelgiant į tai, išeina katė į lauką ar ne, nes ligos sukėlėją į namus gali atnešti ir pats šeimininkas,
ateinantys svečiai, jis gali būti perneštas su batais, drabužiais, ypač prieš tai bendravus su kitais gyvūnais.
Vakcinavimas yra saugus imunizavimo metodas, tačiau gali sukelti švelnius klinikinius požymius trumpalaikį skausmą, paraudimą, patinimą ar plaukų slinkimą injekcijos vietoje, vangumą, apetito praradimą, retesniais atvejais galimas karščiavimas, alerginės reakcijos, vėmimas, viduriavimas. Tačiau skiepijimo
rizika gyvūno sveikatai visada išliks mažesnė nei gyvūnui užsikrėtus ir susirgus.
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Vakcinacijos ir ženklinimo nauda

Sujunkite
skaičius

Geriausios katės
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ir sužinokite
kas slepiasi
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LABIRINTAS
REGULIARIAI TURIU
TIKRINTIS SVEIKATĄ.
PADĖK MAN NUKELIAUTI
PAS MANO GYDYTOJĄ

VETERINARIJOS KLINIKA

