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“

Top Miau” 2012 geriausia iš geriausių

WPR Barbie Šalta Nosis*LT / Britų ilgaplaukė/ veislynas „Diva Catitta*LT”

Brangūs skaitytojai,
Klubas „Top Miau“ pristato Jums jau ketvirtąjį leidinio numerį! Leidinys yra nemokamai dalinamas parodų lankytojams, klubo „Top Miau“ kačiukų šeimininkams kartu
su kilmės dokumentais. Šiame numeryje ne tik rasite informacijos apie įvairias kačių
veisles, bet ir daug naudingos informacijos, skirtos kačiukų pirkėjams ir augintojams.
Na ir žinoma, daug gražių kačių nuotraukų! Apibendrinus 2012 metų parodų rezultatus, pristatome Jums geriausias klubo „Top Miau“ kates ir veislynus.
Didelis ir nuoširdus AČIŪ leidinio pradininkei Daigai Talentienei už leidinio idėją,
už tolesnį leidinio plėtojimą Vaidai Vadlugienei, redaktorei ir dizainerei Daivai Blažiūnaitei, tekstų korektorei Daivai Ranonienei, visiems klubo nariams ir rėmėjams.
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Turinys

Kiek kainuoja kačiuko išlaikymas?
Kartais gyvenime ateina toks momentas, kada jaučiate, kad namuose kažko trūksta – mielo, šilto, pūkuoto ar pliko, ilgaplaukio ar trumpaplaukio, murkiančio ir besiglaustančio... Jums reikia katinėlio. Gyvas
padarėlis pripildys Jūsų namus šilumos ir jaukumo, tačiau galvokite ne vien tik apie džiaugsmą, nepamirškite išlaidų.
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Kiek kainuoja kačiukas bei jo išlaikymas?
Tai vienas iš klausimų, kurį dažnai užduoda būsimi kačiukų šeimininkai. Be teisės veisti veislinio kačiuko kaina vidutiniškai yra apie 800-1500 litų, priklausomai nuo veislės. Tai nemaža investicija, kurią sau
leisti gali ne visi. Pigiausias ir humaniškiausias variantas – pasiimti kačiuką iš prieglaudos. Tačiau abiem
atvejais kačiuko išlaikymo išlaidos bus vienodos ar bent jau panašios. Tad prieš įsigijant augintinį, reikia
gerai pagalvoti, kiek reikės skirti lėšų augintinio išlaidoms padengti. Pamėginkime suskaičiuoti, kiek vidutiniškai per mėnesį kainuoja kačiuko išlaikymas.
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Prieš atsivežant augintinį į naujus namus, reikia pasirūpinti būtiniausiomis prekėmis:
t
%VCFOǕMJBJ WBOEFOJVJ JS NBJTUVJ _  MJUǽ ,PLZCJÝLJBVTJ ZSB LFSBNJLJOJBJ JOEFMJBJ %BVHFMJT WFJTǕKǽ
nerekomenduoja pirkti indelių, pagamintų iš plastiko;
t
6äEBSBTUVBMFUBT_MJUǽ,BǏJVLPQBSEBWǕKBJUVSǕUǽQBUBSUJ VäEBSǌBSBUWJSǌUVBMFUǌQJSLUJTBWPBVHJOUJOJVJ6äEBSBTUVBMFUBTHFSJBVTVMBJLPOFNBMPOJVTLWBQVT UBǏJBVKJTZSBCSBOHFTOJT LBSUBJTQSJFUPLJPUJQP
tualeto pripratinti kačiukus būna sudėtinga;
t
-PQFUǕMǕUVBMFUPWBMZNVJ_MJUBJ1FSLBOUMPQFUǕMǗTWBSCVBULSFJQUJEǕNFTǠ BSKJUJLTOBVEPKBNBN
kraikui: ar skylutės ne per mažos, ne per didelės;
t
/BHǽLBSQZNPäJSLMǕT_MJUǽ3FLPNFOEVPKBNBBVHJOUJOJBNTLBSQZUJOBHVǏJVTLBTTBWBJUFT-BJku apkarpomi nagai apsaugo ne tik šeimininkų baldus, bet ir jų rankas nuo apdraskymo žaidžiant;
t
ÀVLPT KFJQFSLBUFOFTöOLTǽBSLJUPTCFQMBVLJǽLBǏJǽWFJTMǕTBUTUPWǌ _MJUǽ3FHVMJBSVTLBǏJǽNBVdymas ir šukavimas sumažina kačių kailio šėrimąsi ir kačių kailio savėlų susidarymą;
t
%SBTLZLMǕ_MJUǽ%JEFMǕTMBJQZOǕTLBJOVPKBEBVH+PTNBäJFNTLBǏJVLBNTOFCǼUJOPT1SBEäJBJVäteks ir nedidukės kačių draskyklės. Jeigu kačiukas buvo pripratintas prie draskyklės nuo mažens, neturėsite jokių problemų dėl kilimų ar baldų draskymo namuose;
t
ÇBJTMJVLBJ_MJUǽ%BVHäBJTMJVLǽQJSLUJUJLSBJOǕSBCǼUJOB,BǏJVLVJVäUFLTQPSPT TWBSCV LBEÝFJNJninkai turėtų pakankamai laiko ir noro pažaisti kartu.
Vienkartinės išlaidos atsivežus kačiuką:
t
4UFSJMJ[BDJKBBSLBTUSBDJKB_MJUǽLBUǕNT MJUǽLBUJOBNT1BUBSUJOBTUFSJMJ[VPUJLBTUSVPUJBVHJOUJOJVT
iki 6 mėn. amžiaus. Kai kurie veisliniai kačiukai yra parduodami jau sterilizuoti/kastruoti, tad šių išlaidų
išvengsite. Tai yra būtina procedūra namuose auginamiems kačiukams, apsauganti šeimininkus nuo ne-

malonių kvapų, pažymėtų daiktų, o augintinį – nuo pavojingų ligų. Plačiau apie kastracijos/sterilizacijos
naudą papasakos veterinarai;
t
,BUǕTSFHJTUSBDJKB_MJUǽ1BHBMHZWǼOǽMBJLZNPEJEäJVPTJVPTF-JFUVWPTNJFTUVPTFUBJTZLMFT WJTJHZvūnai privalo būti registruoti ir identifikuoti. Platesnės informacijos apie gyvūnų registravimą teiraukitės
artimiausioje veterinarijos klinikoje.

Jolanta Kubekienė, Persų ir egzotų veislynas „Persijos Auksas“, http://persianexotic.weebly.com
Vaida Vadlugienė, Škotų nulėpausių ir stačiaausių veislynas „Brookberry“, www.brookberry.lt

Mob. tel. 8 656 52408,
el. p.: persijosauksas@gmail.com
www.persianexotic.weebly.com
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Vidutines mėnesio išlaidas sudarys kačių maistas, kraikas, gyvūno laikymo daugiabučiame name mokestis. Prie šių išlaidų pridėsime papildomai ir kasmetinių skiepų išlaidas, padalintas į mėnesines įmokas.
t
,BǏJǽ NBJTUBT _  MJUBJ Vä LH LPLZCJÝLP NBJTUP QBLVPUǗ ,BǏJǽ NBJTUP LBJOB ZSB MBCBJ TLJSUJOHB
tiek dėl didelės gamintojų įvairovės, tiek dėl plataus gaminių asortimento. Kačiuko pardavėjai privalo
rekomenduoti tinkamą Jūsų augintiniui maistą. Dažnai veislynai gauna specialias nuolaidas maisto ir gyvūnų prekėms, tad jei įsigijote veislinį kačiuką, pasiteiraukite veisėjo, ar negalėtų maisto pasiūlyti pigiau.
Siekdami sumažinti išlaidas, maistą galite pirkti didelėmis pakuotėmis, tačiau labai svarbu jį išdalinti į mažesnes talpas ir laikyti sandariai uždarytą, kad nesugestų. Nerekomenduojama pirkti ekonominės klasės
maisto, nes gyvūnai jo suėda didesnius kiekius ir negauna visų pilnavertei mitybai reikalingų medžiagų;
t
,BǏJǽLSBJLBT_MJUǽVäMJUSǽQBLVPUǗ,BǏJǽLSBJLPǠWBJSPWǕUBJQQBUMBCBJEJEFMǕoOBUǼSBMVTNFdžio pjuvenų, silikoninis, betonito ir t.t. Labai svarbu, kad kraikas tiktų kačiukui, todėl patarti kraiko rūšį
turėtų kačiuko pardavėjas;
t
.ǕOFTJOJTHZWǼOǽMBJLZNPEBVHJBCVǏJVPTFOBNVPTFNPLFTUJT_MJUBJ7JMOJBVTNJFTUFÀǠNPLFTUǠ
privaloma mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Apie mokėjimo tvarką turėtų paaiškinti gyvūno registracijos metu;
t
,BTNFUJOJBJLPNQMFLTJOJBJTLJFQBJ_MJUǽLBSUVTVEFIFMNFUJ[BDJKB BUTJEFEBNFMJUVTQFSNǕOFTǠ 
10 dienų prieš skiepus reikia kačiukui atlikti dehelmetizaciją (nukirminimą) – nupirkti ir sugirdyti specialią
tabletę arba pastos. Skiepai apsaugo nuo pavojingų ligų. Pasiutligės skiepas yra privalomas visoms katėms.
Mūsų paskaičiuotos kačiuko išlaikymo išlaidos kas mėnesį sudaro vidutiniškai 88 litus. Tad jei augintiniui per mėnesį atidėsite po 100 litų, turėsite pakankamai pinigų mėnesio išlaidoms padengti ir šiek tiek
atidėsite nenumatytiems apsilankymams pas veterinarą (rimtesnės problemos gali pareikalauti ir nenumatytų išlaidų) arba didesnei laipynei, skanėstui, naujam žaisliukui.
Beje, išlaidos gali padidėti, jeigu išsirinkote ilgaplaukę veislę ir norite, kad katė atrodytų kaip nuotraukoje veislyno svetainėje. Tam reikės gyvūnų kosmetikos. Ji nėra pigi, bet paprastai šampūno už 30-40
lt užtenka geram pusmečiui ar net ilgiau.
Linkime, kad jūsų kačiukai, gyventų linksmi, sotūs, laimingi ir sveiki.
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Taigi papildomos vienkartinės išlaidos sudaro vidutiniškai 300-400 litų!
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Selkirk Reks
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Selkirk reksų (Selkirk Rex) veislė atsirado dėl natūralios geno
mutacijos 1987 metais Vajomingo valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Gyvūnų prieglaudoje
buvo pastebėta vada, kurioje viena katytė
buvo trumpu garbanotu kailiuku ir riestais
ūsais. Ji pateko pas persų kačių veisėją
Jerry Newman ir buvo pavadinta Miss
DePesto of Noface. Ją sukryžmino
su grynaveisliu juodu persų veislės katinu. Gimė vada, kurioje trys
iš gimusiųjų kačiukų buvo garbanotu kailiuku. Tai leido padaryti
prielaidą, kad ši mutacija susijusi su
dominuojančiojo geno buvimu. Taip
prasidėjo selekcinis darbas ties veisle. Šios
puikios veislės formavime dalyvavo persų, egzotų trumpaplaukių, britų ir Amerikos trumpaplaukių
veislių katės.
Selkirk reksas – tankaus, švelniai bangelėmis gulančio kailio ir riestų ūsų savininkas. Šios nuostabios
katės būna ilgaplaukės ir trumpaplaukės. Jų kailis minkštas, purus, švelnus ir garbanotas, garbanos krinta
laisvai ir primena avikailio kailinukus. Galimi įvairiausi spalviniai variantai. Šios veislės katės – masyvūs
ir stambūs gyvūnai. Raumeningas kūnas yra stačiakampio formos, nugara tiesi. Pečiai ir klubai turi būti
vienodo pločio. Selkirkų galva apvali, plati, su atsikišusiais skruostais. Tvirtas, gerai išvystytas smakras ir
žandikauliai. Didelės apvalainos formos akys yra nutolusios viena nuo kitos. Ausys vidutinio dydžio, nutolusios viena nuo kitos. Raumeningos kojos vidutinio ilgio. Didelės tvirtos letenos apvalainos formos.
Selkirk reksai – tai sveikos ir tvirtos katės.
Šios veislės katės pasižymi neįtikėtinai paklusniu charakteriu. Jos labai įdomios ir smalsios. Joms
visada įdomu dalyvauti namuose vykstančiuose įvykiuose, nesvarbu, ar šeimininkas skaito knygą, ar žiūrimas ir aptariamas kino filmas, ar atliekami namų ruošos darbai... Tai labai mylintys, pasižymintys dideliu
intelektu gyvūnai. Joms patinka būti ant šeimininko rankų, maloniai murkti. O kaip jos mėgsta, kai kedeni
ir šukuoji joms garbanas! Selkirk reksų katės lengvai keliauja, labai draugiškos kitoms namuose gyvenančioms katėms.
Selkirkų priežiūra nesudėtinga. Teisingai subalansuota mityba Premium klasės pašarais – gyvūno
sveikatos garantas. Kailis reguliariai ir kruopščiai šukuojamas minkštu šepečiu, išskiriant sruogas.
Susipažinus su šios veislės istorija, galima atsakingai pasakyti, kad jų gebėjimas bendrauti ir elgesio
maniera maksimaliai pritaikyti bendram gyvenimui šeimoje. Be to, kiekvienas gyvūnas išsaugo savo individualumą ir tik jam būdingas charakterio savybes.
Galina Melech, „Adorable Cat*LT” Britų trumpaplaukių ir Selkirk Reks veislynas, www.adorablecat.lt

Žydrūnas Vitkus, Bombėjaus kačių veislynas „Bomambero”, www.blackamber.lt
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Juodos katės iki šiol sulaukia prieštaringų vertinimų:
atrodo ypač paslaptingos beveik visiems, kas nėra tokios
turėjęs, dievinamos tų, kas su jomis dalijasi savo namais,
nepagrįstai kelia baimę, kai perbėga kelią.
Tačiau tikima, kad dovanodamas juodą katę, dovanoji sėkmę ir pinigus.
Vienintelė pripažinta kačių veislė, kurios spalva turi
būti tik juoda – tai Bombėjaus katė (Bombay). Ši veislė išvesta 1953 m. Amerikoje, siekiant sukurti naminę mini panterą
– juodą katę auksinėmis akimis. Amerikoje Bombėjaus katės
yra labai populiarios, o Europoje dar labai retos. Kiek daugiau
šių gyvūnų yra Prancūzijoje.
Bombėjaus katės – tai įdomus rytų mistikos ir šiuolaikiško
požiūrio į veislės kūrimą derinys. Iš pirmo žvilgsnio tai paprasta
juoda katė. Tačiau Bombėjaus kačių pagrindiniai požymiai – didelės,
paslaptingos aukso ar vario spalvos akys ir juodas, šilkinis, žvilgantis
kailis bei raumeningas kūnas neleidžia abejoti jų išskirtinumu. Trumpas, prigludęs prie kūno ir būtinai žvilgus bei labai švelnus kailis yra
be pavilnės, todėl Bombėjaus katės beveik nesišeria. Juodas yra ne tik šių
kačių kailis, bet net nosis ir pėdutės. Bombėjaus katės mažos, tačiau labai raumeningos, todėl ganėtinai
sunkios – sveria apie 4 - 7kg. Lytinę brandą pasiekia sulaukusios 8-12 mėn. Jos yra atletiškos, žaismingos,
smalsios ir nepaprastai judrios. Šios juodakailės labai mėgsta medžioti. Bombėjaus katė puikiu grobiu laiko
net ir skrendančią ar ant stalo ropojančią musę. Pagauti net tokį mažą ir judrų gyvį jai vieni juokai, nes puiki
reakcija, judrumas bei vikrumas – pagrindinės šios veislės kačių savybės. Bombėjaus katės paprastai gyvena ilgai, neturi ypatingų sveikatos problemų ir gyvena aktyvų gyvenimą iki senatvės.
Bombėjaus katės – savimi pasitikinčios, draugiškos, protingos ir prieraišios. Jos kartais reikalauja dėmesio, todėl bėgioja iš paskos, kol jo gauna. Bombėjaus katės yra labai meilios, prisiriša prie visų šeimos
narių, neišskirdamos vieno žmogaus, ypač draugauja su vaikais. Prieraiši ir nepaprastai švelni Bombėjaus
katė labai mėgsta prisiglausti. Tačiau kartais joms puikiai tinka posakis – „vaikštau viena ir darau, ką noriu“.
Linkusios bendrauti Bombėjaus katės lengvai adaptuojasi bet kokioje aplinkoje, gali ištverti net ir ilgą vienatvę. Šios katės ja netgi mėgaujasi, nes tyla joms yra tikra palaima. Pačios jos taip pat netriukšmauja, nes
jų balsas ganėtinai duslus bei tylus. Bombėjaus katės neišgąsdinsi ir netikėta draugija – jos gerai sutaria su
šunimis. Visgi kitų kačių draugija šios veislės atstovei yra ne visada priimtina.
Bombėjaus katės nereikalauja ypatingos priežiūros. Rekomenduojama šukuoti guminiu šepečiu kartą
QFSTBWBJUFT.BVEZUJOǕSBCǼUJOZCǕTÇJFNǌLBJMJTUBNQBTUPSFTOJT PWBTBSǌWǕMSFUǕKB
Bombay – retos ir brangios katės, todėl jas vadina kačių pasaulio juoduoju perlu.
Tad jeigu norite neįkyraus, savarankiško gyvūno, jei negalite augintiniui skirti labai daug laiko, Bombėjaus katės – Jūsų paslaugoms.
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Bombėjaus katės

Kačių sterilizacija / kastracija
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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.
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Kam sterilizuoti gyvūnus?
Turbūt kiekvienas, kuris laikė namuose katę, anksčiau ar vėliau susiduria su problema, kai ramus
augintinis tampa dienomis ir naktimis nuolat klykiančiu gyvūnu. Toks elgesys gali trukti nuo 2 dienų iki 2
savaičių ir kartotis kas dvi savaites ištisus metus. Namuose laikomos katės rujoja dažniau negu jų gentainiai lauke, nes namuose šilta ir yra geros sąlygos susilaukti palikuonių. Rujos metas šeimininkams tampa
tikru išbandymu. Bemiegės naktys, nuolat miaukiantis ir klykiantis gyvūnas priverčia žmones susimąstyti,
ką daryti su bejėgiu augintiniu, nes klausyti ir žiūrėti į besikankinantį gyvūną tampa nebeįmanoma. Tada
šeimininkai bėga į veterinarines klinikas ir perka ,,stebuklingas tabletes“ arba prašo suleisti injekciją, nežinodami arba pamiršdami, kad tai yra hormoniniai preparatai, kurie sukelia nepataisomą žalą augintinio
sveikatai. Visi hormoniniai preparatai (tabletės, injekcijos) anksčiau ar vėliau sukelia gimdos uždegimą pūlinės masės susikaupimą gimdoje (Piometrą). Ši liga katėms pradžioje yra nepastebima, tad šeimininkai
kreipiasi į veterinarijos gydytojus, kai jau būna pažeisti inkstai, kepenys. Taip pat yra didelė rizika, jog plyš
gimda ir tada išgelbėti gyvūną yra sudėtinga, o kartais net neįmanoma. Gydymas yra operacinis, tik jis
sudėtingesnis ir brangesnis už profilaktinę sterilizaciją. Nesterilizuotos katės dažnai serga endometritu,
kiaušidžių cistomis, pieno liaukos augliais. Anglijos bei Amerikos mokslininkai įrodė, kad sterilizacija, atlikta iki pirmos rujos, 99% apsaugo nuo vėžinių susirgimų, praėjus pirmai rujai, ši tikimybė iškart mažėja
iki 86%.
Katės ir katinai rujos metu tampa neramūs, prašosi į lauką, miauksi naktį ir dieną, dažnai tampa pikti ir agresyvūs, pradeda žymėti namus, gali pabėgti, iššokti iš balkono. Kai gyvūnai pradeda žymėti, jų
šlapimas įgauna ypač aitrų kvapą dėl hormonų. Šio kvapo panaikinti beveik neįmanoma. Labai didelė
tikimybė, kad toje vietoje, kur jau buvo kartą pažymėta, gyvūnas pažymės ir vėl. Gana dažnai šeimininkams tenka atsisveikinti su baldais, kilimais, drabužiais. Gyvūnai atsisako valgyti, liesėja, labai šeriasi, todėl
atsiranda sveikatos problemų.
Dažnai tenka girdėti teiginį, kad katė turi būtinai tapti mama bent vieną kartą, kad pajaustų motinystės jausmą bei pagerintų sveikatą. Tikrai taip nėra, gimdymas dažniausiai pablogina sveikatą, o kartais
net kainuoja gyvybę. Šeimininkai nesusimąsto, kad katė gali atvesti 4-6 kačiukus, o kartais ir daugiau. Ir
ką tada su jais daryti? Nuskandinti? Išmesti į gatvę? Ar padovanoti draugams mažą, pūkuotą kamuoliuką,
kuris po kiek laiko parodys savo charakterį, kuris ne visada patiks naujiems šeimininkams. Tokių augintinių
likimas būna liūdnas.

Udeiman
MEINO MEŠKĖNŲ VEISLYNAS

Beata Kudzevičienė
tel. +370 681 54444
el.p. udeiman.coon@gmail.com

www.udeiman.eu

Ana Curko, UAB „Vetpulsas“, www.vetpulsas.lt
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www.vetpulsas.lt
Vilnius, Pavilnionių g. 35-41, tel. 8 5 2736387, mob. 8 620 81292

Geriausios katės

Kokio amžiaus geriausiai atlikti sterilizaciją, kastraciją?
Geriausia sterilizuoti kates iki pirmos rujos. Kiekviena katė rujoti pradeda skirtingo amžiaus, todėl
šią operaciją atlikti rekomenduojama kuo anksčiau. 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 Jūsų katė būtų
saugiai sterilizuota. Po operacijos, siekiant apsaugoti, kad katės neišsilaižytų siūlių, yra dedamas specialus
drabužėlis arba speciali apsauginė apykaklė. Jūsų katė tikrai saugiai išbus, kol užgis siūlė. Jeigu šeimininkas laikosi visų veterinaro pooperacinės gyvūno priežiūros nurodymų, komplikacijų yra išvengiama.
Katinus kastruoti galima nuo 4-6 mėn. amžiaus. Katinus kastruoti rekomenduoju iki 6 mėn., nes po to
bet kuriuo metu gyvūnas gali pradėti žymėti. Kaip paruošti augintinį šioms operacijoms, Jums paaiškins
veterinarijos gydykloje, veterinarijos gydytojas papasakos ir apie pooperacinę priežiūrą.
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Kastracijos privalumai
t
,BTUSVPUVTHZWǼOVTNBäJBVWBMEPMZUJOJBJJOTUJOLUBJ+JFEBVHJBVEǕNFTJPTLJST+VNTJS+ǼTǽÝFJNPT
nariams.
t
,BTUSVPUJHZWǼOBJSFǏJBVWBMLBUBVKBJFÝLPEBNJvBOUSǽQVTJǽi
t
,BTUSVPUBTHZWǼOBTNBäJBVZSBUSBVNVPKBNBT OFTWFOHJBTVTJEǼSJNP UFSJUPSJKPTEBMJOJNBT LPWPT
dėl patelių ir t.t.) su nekastruotais tos pačios lyties atstovais. Todėl šeimininkai mažiau išleidžia pinigų
veterinarijos klinikose gydydami savo traumuotus augintinius.
t
,BTUSVPUǽHZWǼOǽMZUJOJTBLUZWVNBTäFOLMJBJTVNBäǕKǗT UPEǕM+ǼTOFHJSEǕTJUFKǽ LPODFSUǽiEJFOǌ
naktį, sumažės pabėgimo rizika,jie nežymės teritorijos, nepurvins Jūsų namų apyvokos daiktų.
t
,BTUSVPUJFNTHZWǼOBNTNBäǕKBMZUJOJǽPSHBOǽTVTJSHJNPSJ[JLB QSPTUBUPTBEFOPNB LJBVÝJEäJǽCFJ
pieno liaukos navikai, piometra, endometritas, sėklidžių vėžys ir t.t).
t
,BTUSVPUJHZWǼOBJ SFNJBOUJTTUBUJTUJOJBJTEVPNFOJNJT JMHJBVHZWFOB UPEǕMLBTUSBWǗTBWPBVHJOUJOǠ
Jūs prailginate jo gyvenimą.
Kastruotiems gyvūnams sulėtėja medžiagų apykaita bei pagerėja apetitas, todėl jie nutunka tiktai
tada, kai yra netaisyklingai šeriami. Kastruotiems
ar sterilizuotiems gyvūnams yra sukurti specialūs pašat
rai. Jų yra gana didelis pasirinkimas, apie juos Jūs galite sužinoti veterinarijos gydyklose ir zooprekių parduotuvėse. Labai svarbu yra normuoti pašaro kiekį, nedėti daugiau nei yra skirta norma, likusį dubenėlyje
pašarą paslėpti.

Nr. 4

Kai kada šeimininkai nori, kad jų vaikai pamatytų gimdymo bei mažylių atsiradimo stebuklą, bet šiuo
metu yra daug laidų transliuojamų televizijos bei knygų, kurios išsamiai aprašo ši procesą bei iliustruoja
spalvotais piešiniais ir nuotraukomis.
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Sterilizacija ir mityba
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Sterilizacijos metu pašalinami
hormonus gaminantys organai, kurie kontroliuoja reprodukciją ir lemia
fizinius bei elgsenos skirtumus tarp kačių ir katinų. Katinams tai atliekama chirurginiu būdu pašalinus sėklides (kastracija), o katėms – kiaušides (ovariektomija ar
ovariohisterektomija). Pirminis sterilizacijos
tikslas yra reprodukcijos nutraukimas, tačiau
ši procedūra turi ir kitų pasekmių elgsenai bei
fiziologijai.
Sterilizuotos katės gyvena ilgiau,
lyginant su nesterilizuotų kačių
gyvenimo trukme. Mokslinėje
literatūroje rašoma, jog sterilizavimas beveik padvigubina numatomą gyvenimo trukmę (Kraft,
1998). Tai yra dėl to, kad katės
nustoja bastytis ir kovoti su kitomis
katėmis. Kačių reprodukcijos kontrolė, taip pat naudinga ir gyvūno šeimininkui.
Sterilizacija yra vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių nutukimo atsiradimą. Nutukimas apibūdinamas kaip sveikatos būklė, kai kūno riebalų kiekio padidėjimas neigiamai įtakoja organizmo sveikatą.
Tyrimais įrodyta, jog sterilizuotos katės 3,4 karto labiau linkusios priaugti svorio (Scarlett, 1994), nei nesterilizuotos. Pagal naujausius tyrimus (Colliard & al, 2009), šie skaičiai tik didėja. Nutukusios – tai tos katės,
kurios sveria 20 % daugiau, nei jų optimalus kūno svoris. Jei katės svoris didesnis tik 10-19 % – tai tokiu
atveju katė turi viršsvorio.
Nutukimas bei viršsvoris padidina kai kurių ligų riziką ir sutrumpina kačių gyvenimo trukmę. Moksliniuose šaltiniuose nurodoma, jog labiausiai padidėja galimybė susirgti diabetu, nealerginėmis odos ligomis, kepenų suriebėjimu, viduriavimu, taip pat gali atsirasti judėjimo sutrikimų (Lund, 2005; Donoghue ir
Scarlett, 1998).
Sterilizuotų kačių ir kastruotų katinų dietoje turėtų būti mažesnis kalorijų kiekis, nes po operacijos jų
aktyvumas būna sumažėjęs. Hormonų pusiausvyros pakitimas įtakoja ir mitybos įpročius, katės blogiau
reguliuoja kiek maisto suvalgo, todėl maisto kiekis padidėja. Kastruotų ar sterilizuotų kačių maiste turi
būti maistinė ląsteliena, kuri natūraliai užpildo skrandį ir malšina alkio jausmą.
Po operacijos atsiranda didesnė rizika susirgti šlapimo sistemos ligomis. Kastruotiems katinams ši
rizika padidėja 2,5 karto, lyginant su nekastruotais katinais (Lekcharoensuk, 2001). Šio reiškinio priežastys
nėra pilnai ištirtos, nes tai įtakoja įvairūs faktoriai, vienas jų yra ir nutukimas, kuris gali atsirasti po kastracijos. Taip pat daugelis kastruotų ir nutukusių katinų yra laikomi namuose, o tai irgi padidina šlapimo
sistemos ligų riziką. Lyginant su nesterilizuotomis katėmis, po sterilizacijos 7 kartus padidėja rizika atsirasti
kalcio oksalato akmenims ir 3,5 karto – atsirasti struvitams. Po operacijos katės maistas turi būti keičiamas
tokiu, kuriame būtų maistinių medžiagų kompleksai, apsaugantys nuo šlapimo akmenų susidarymo.
Verta prisiminti
t
/VUVLVTJǽLBǏJǽQPQVMJBDJKBEJEǕKB BQJFLBǏJǽUVSJWJSÝTWPSJPBSZSBOVUVLVTJPT 
t
4UFSJMJ[VPUPNTLBUǕNTOVUVLJNPSJ[JLBQBEJEǕKB LBSUP UPEǕMJÝLBSUPQPPQFSBDJKPTSFLPNFOEVPjama maistą pakeisti į mažiau kaloringą.
t
1PPQFSBDJKPTLBUǕTMBCBJHSFJUBJQSBEFEBWBMHZUJEJEFTOǠNBJTUPLJFLǠ+PNTTLJSUPKFEJFUPKFUVSJCǼUJ
maistinių skaidulų, kurios natūraliai malšintų alkio jausmą.
t
/PSJOUBQTBVHPUJLBUǗOVPWJSÝTWPSJP TVWBSUPKBNPTFOFSHJKPTLJFLJTUVSJCǼUJTVNBäJOUBT
t
4UFSJMJ[VPUǽ LBǏJǽ HZWFOJNP USVLNǕ QBJMHǕKB  UBǏJBV UBJQ QBU QBEJEǕKB JS ǠWBJSJǽ MJHǽ SJ[JLB .BJTUBT
skirtas kastruotoms / sterilizuotoms katėms, turi būti subalansuotas atsižvelgiant į šią riziką.
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Skudurinukė (Regdol)
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Skudurinukė – pusiau ilgaplaukių kačių veislė. Lietuvoje dažniausiai vartojami du
veislės pavadinimai – regdol (ragdoll- angl.) ir skudurinukė.
Veislė atsirado JAV 1960 m pabaigoje, kai balta mėlynakė angoros katė
su Siamo katinu, kaip ir tikėjosi jų veisėja, susilaukė neįtikėtinai gražių
kačiukų.
Nepatyrusiems kačių mylėtojams skudurinukė labai
panaši į Birmos katę, tačiau jos krūtinė platesnė, kojos
stambesnės. Suaugusios katės sveria nuo 3,6 iki 6,8 kg, o
katinai - nuo 5,4 iki 9 kg ir daugiau.
Ragdoll veislės kačių galva plataus pleišto formos.
.ǕMZOPTBLZTEJEFMǕTJSPWBMJPT NJHEPMPGPSNPT6PEFHBWJdutinio ilgio, kojos trumpos. Skudurinukių kailiukas minkštas,
primenantis triušio ir beveik nesivelia, nes neturi tankaus poplaukio, todėl šios pusiau ilgaplaukės katės kailio priežiūra – minimali.
Kačiukai gimsta balti, 8-10 savaitę pradeda ryškėti tamsios žymės ant snukučio, ausų, uodegos ir
letenėlių. Spalva nusistovi tik 3-4 gyvenimo metais. Galimi keli skirtingi spalvinimo „modeliai”:
Pointed – vienos spalvos tamsios žymės (nosis, ausys, uodega ir letenėlės, kaip Siamo kačių); Mitted –
tokie pat, tik su baltomis „pirštinaitėmis“ (gali būti balta linija ar dėmė ant snukučio, būtina balta “pilvo juosta”, prasidedanti nuo smakro) ir baltu smakru; Bicolor – baltos kojos, balta apversta “V” ant snukučio, baltas
pilvas ir kartais baltos dėmės ant nugaros. Tamsios žymės gali būti rainos, šokolado, liepsnos ir atitinkamai
“atskiestų” spalvų – mėlynos, alyvinės ir grietinėlės, „vėžlinis“– dviejų ar net trijų spalvų derinys.
Rag Doll (skudurinė lėlė) yra švelni, meili, labai lanksti, tarsi medžiaginė. Ji yra protinga, žaisminga,
gerai sugyvena su kitais gyvūnais, tačiau nemoka apsiginti, nesuvokia, kad nagai ir dantys gali būti ginklai, todėl nuo galimų skriaudikų slepiasi. Būtent dėl šios priežasties skudurinukės – išimtinai kambarinės
katės, jos lauke neišgyventų nė dienos.
Tai stulbinančiai gražios išvaizdos, išskirtinai pasitikinčios savimi, ištikimos ir mylinčios katės. Jos švelnios ir paklusnios, labai draugiškos, puikiai prisitaikančios įvairiausiose situacijose.
Namuose jos visiškai atsipalaidavę ir dažnai skudurinukę galima stebėti ramiai snaudžiančią ant sofos atlošo laisvai ore kabančiomis kojomis. Yra pasakojamos įvairiausios istorijos apie šių kačių neeilinį
gebėjimą atpalaiduoti raumenis ir taip išsigelbėti neįtikėtinose situacijose, tačiau šis gebėjimas gali būti ir
pražūtingas – skudurinukės nesugeba apsiversti ore ir visada nukristi ant kojų, kaip įprastos katės...
Skudurinukės gyvena dėl žmogaus ir todėl dažnai pasitinka šeimininką prie durų vos išgirdę rakinamas duris. Dėl savo pernelyg švelnios prigimties šios katės yra visiškai priklausomos nuo geros šeimininko
valios, jas reikia saugoti nuo per didelės vaikų „meilės“. Regdol katės mėgsta glamones. Jos tikrai brangina
laiką, leidžiamą su šeimininku.
Skudurinukių miaukimas minkštas ir švelnus, tačiau murkia jos garsiai. Dėl šios savybės ir mokėjimo
prisitaikyti ši veislė pasirenkama kai kuriose klinikose, taikančiose felinoterapiją. Tai sveikos ir ištvermingos
katės, tačiau veislė yra labai nauja, genofondas nedidelis, todėl veisiant labai svarbu atsižvelgti į genetinių
linijų artumą. Šios katės labai populiarios savo tėvynėje JAV, Kanadoje, Skandinavijos šalyse, šiuo metu
sparčiai populiarėja Vakarų Europoje. Deja, Baltijos šalyse tai dar reta veislė.
Daiva Ranonienė

www.archerycats.lt

Vitalijus Kodis, Bengalijos kačių veislynas „Auksinis Nagas“, www.bengalijos-kates.lt
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Svajojate apie nuosavą leopardą be rizikos gyvybei?
Susipažinkite, tai – Bengalijos katė, grožiune nusileidžianti laukiniam žvėriui, bet
laba išvelni namųaugintinė. Trumpai tariant – gamtos stebuklas. Nors, žinoma, be
žmogaus įsikišimo neatsiradęs.
Bengalijos katės istorija prasidėjo Kalifornijoje 1963 metais, kai Azijos leopardinės katės buvo sukryžmintos su naminėmis. Vyko tolesnė hibridizacija ir jos 10 metų rezultatas - 1983 metais TICA pirmą
kartą buvo užregistruota Bengalijos katės suleopardo raštu.
Veislės pavadinimas buvo duotas pagal sisteminį Azijos
leopardinės katės (Prionailurus (Felis) bengalensis) pavadinimą
ir nėra susijęs su Bengalijos tigru. Kiekvienas grynaveislis Bengalijos kačiukas turimaždaug 12-25 % leopardų
protėvių genų.
Bengalijos
veislės
katės turi keletą labai unikalių savybių, pavyzdžiui,
meilę vandens žaidimams; jos savo specifine laukine išvaizda ir žavinga judesių plastika primena miniatiūrinį leopardą. Bengalijos katės išsiskiria iškitų kačių veislių tuo, kad žaidimai joms, tiek jaunoms, tiek
TVBVHVTJPNT WJTBEBQJSNPKFWJFUPKFÇNPOǕTQBTUFCJ LBEKPTLBJQÝVOJVLBJBUOFÝBÝFJNJOJOLVJOVNFTUǌ
žaislą ir prašo pakartot dar, dar ir dar. Jos labai drąsios ir draugiškos, pirmos ieško kontaktų su visais namų
gyventojais: žmonėmis, katėmis, šunimis.
Paglostyti šio mažo leopardo aksominį kailį – su niekuo nepalyginamas malonumas. Labiausiai paplitusi Bengalijos katės spalva – visų įmanomų atspalvių ruda, nuo šiltų, saulėtų iki šaltai šokoladinių.
Taip pat pasitaiko taip vadinamoji “Snow Leopard” –sidabro atspalvio Bengalijos katė. Jos būna dviejų
pagrindinių raštų – dėmėtos ir marmurinio rašto. Snukį puošia specialus ”kovinis spalvų derinys“ - tamsus
apvadas aplink akis, lūpas ir nosį, trys tamsūs dryžiai ant skruostų ir paslaptingas “M” raidės formos ženklas ant kaktos .
Bengalijos katės kūnas yra ilgas, raumeningas, sunkokas, ypač lyginant 6 - 7 kg patiną, gerokai besiskiriantį nuo 4 kg katytės. Kojos tvirtos, galinės šiektiek ilgesnės nei priekinės, o tai suteikia eisenai veržlumo. Iš laukinių protėvių Bengalijos katės paveldėjo puikų medžiotojo instinktą, tačiau, priešingaipopuliariai nuomonei, šios veislės katės nėra agresyvios. Bengalijos katės pačios labai daug dėmesio skiria savo
kailiuko priežiūrai ir higienai, tad šeimininkui telieka reguliariai pakirpti nagučius ir laiku išvalyti tualetą.
Bengalijos katės yra mylinčios, labai ištikimos, žaismingos. Su savininku jas sieja labai artimi santykiai
- jie tampa draugais visam gyvenimui.

Nr. 4

Bengalijos katė
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Top Miau” 2012 m. geriausios suaugusios katės
“
Best Adult Female
I
*$)-7
0UPNJ7BOJMMF/ Sfinksas / sav. Maksimavičienė Dalia

III
****$)36
.PPO1FU)VSNB

Britų trumpaplaukis / sav. Jastrauskaitė Edita

Sfinksas / veislynas „Naked Soul”
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II
**$JLB7JLUǕ
-5

V7$)"WSPSBPG"NBTJOH,JUUZ
IV
*7*$)(PSHFPVTPG(FOUMF1MFBTVSF
Selkirk Reksas / veislynas „Adorable Cat LT”

Britų trumpaplaukis / veislynas „Adorable Cat LT”

“

Top Miau” 2012 m. geriausi suaugę katinai

Best Adult male

II(*$)"EWBODF6SBM(FN3VNGPME ***%,"NPSJUPT&MWJT1SFTMFZ
Kurilų bobteilas / veislynas „Golden Look”

*7(*$)1- "NJCJBM8JME#PZ

V -BSSZT)VHP#PTTW8FSOFSXBME

Meino meškėnas / veislynas „6EFJNBO”

Britų trumpaplaukis / sav. Vilbikienė Inta
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Škotų stačiaausis / veislynas „Brookberry”
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**$)&YUSB$IBSN4LZ#FZSPVUI $;/ Meino meškėnas / veislynas „6EFJNBO”
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Top Miau” 2012 m. geriausia katytė (iki 10 mėn.)
“
Best Kitten / Junior (female)
I*(SBNNZPG(SFBU'BUF/ Britų ilgaplaukis / veislynas „Diva Cattita*LT”

Meino meškėnas / veislynas „6EFJNBOw

III .BZB"SJOOJUUJ
***&&
Persas / veislynas „Persijos Auksas *LT”
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II
**'FMMB'MPXFSCFMMF6EFJNBO

IV "NB[JOH"JTIB/FWBEB
*71-

V7#MBDL-BCFMT.JMFEZ

Britų trumpaplaukis/ sav. Milašauskienė Lidija

Bombėjaus katė / veislynas „Bomambero”
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Top Miau” 2012 m. geriausias kačiukas (iki 10 mėn.)
“
Best Kitten / Junior (male)
I
*&YUSB$IBSN4LZ#FZSPVUI
$;/ Meino meškėnas / veislynas „6EFJNBOw

III
***$JDFSP,MJBLTB
-5

Kurilų bobteilas / veislynas „Golden Look”

Britų ilgaplaukis / veislynas „Diva Cattita*LT”

IV
*7"[B[FMMP"NJS,"5"/(0
$;

V7/JDPMBT#BMUPKJ0SDIJEFKB
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Abisinijos veislė žinoma kaip viena seniausių kačių veislių. Jos kilmė nėra visiškai
aiški, veislės pavadinimas kilęs iš senovės
Etiopijos – Abisinijos. Senovės Egiptiečiai
laikė kates, turinčias labai daug bendrų
bruožų su Abisinijos katėmis, todėl spėjama,
kad jos yra giminingos Egipte augintiems jų
protėviams. Keli augintiniai 1800-aisiais buvo atgabenti iš Etiopijos į Angliją, labai greitai Abisinijos
katės tapo mėgiamos ir populiarios visame pasaulyje.
Šiuo metu Abisinijos kačių veislė JAV užima 5 vietą tarp
populiariausių veislių.
Patys egiptiečiai turi daug legendų apie tai, kaip faraonai garbindavo, manoma, Abisinijos kates. Viena iš jų byloja, kad kažkada Abisinijos karalius padovanojo
faraonui nepaprasto grožio katę ir šis iš karto pamilo išskirtinės išvaizdos gyvūnėlį: jo kailiukas atrodė lyg
laukinio, jis pasižymėjo karališka laikysena, jo kūnas buvo harmoningas ir plastiškas, o svarbiausia – jis
mylėjo žmones. Šias kates galėjo laikyti tik faraonai, jos saugodavo nuo pelių neįkainojamus papirusus
bibliotekose.
Abisinijos katės vidutinio dydžio, sveria 3-5 kg. Jų kūnas elegantiškas, lieknas, raumeningas, lankstus,
nugara lengvai lenkta. Elegantiška uodega, besibaigianti tamsesniu galiuku, didelės, kartais papuoštos
nedideliais šepetėliais, stačios ausys, ryškios migdolo formos akys primena paslaptingas faraono kates.
Akys gali būti geltonos, gintarinės ir žalios spalvos.
Trumpas, švelnus, šilką primenantis kailis turi ypatingą savybę – tikingą (ant krūtinės ir pilvo tikingo
nėra) t.y., kiekvienas plaukelis turi 2-3 tamsesnes juosteles, todėl jis atrodo žėrintis. Skiriamos 4 pagrindiOǕT"CJTJOJKPTLBǏJǽTQBMWPTMBVLJOǕ SVEEZ SBVEPOB TPSSFM NǕMZOB CMVF LBLBWJOǕ GPXO ÇJOPNPT
dar kelios spalvos: lelijinė( lilac), sidabrinė (silver), šokoladinė (chocolate), tačiau jos nėra visuotinai pripažintos.
Abisinijos katės yra aktyvios, žaismingos ir prieraišios. Tai ekstravertės, protingos, subalansuoto temperamento, tvarkingos katės. Jos dėmesingos, atvirai reiškia savo jausmus, gali tapti nepakeičiamomis
šeimos draugėmis, paprastai gerai sutaria su kitais gyvūnais: kate ar šunimi. Jas galima dresuoti, išmokyti
atnešti kamuoliuką ar kitą žaisliuką. Abisinijos katė visada jus pasitiks ir išlydės į darbą, galbūt net pažadins
ryte ir kartu su jumis papusryčiaus. Kad ši katė jaustųsi laiminga namuose, ji turi būti pripažinta pilnaverčiu šeimos nariu, jai reikia bendravimo, namiškių dėmesio, žaisliukų ir laipynės –draskyklės.
Jei apsispręsite įsigyti šios veislės katytę ar katinėlį, suprasite, jog iki tol net neįtarėte, kad galima
jaustis tokiam mylimam ir reikalingam...
Diana Pimpienė, Abisinų veislynas „Tenerezza”, www.tenerezza.lt

Rūta Kūmelienė, Britų ilgaplaukių veislynas „Diva Catitta*LT“, www.divacatitta.lt
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Britų ilgaplaukės katės – tai pusiau ilgo plauko britų trumpaplaukių giminaitės.
Daugelis nustemba, sužinoję, kad prieš juos Britų ilgaplaukė katė. Reikia pripažinti, aktyvių veisėjų dėka vis daugiau žmonių sužino apie Britų ilgaplaukių
veislės egzistavimą.
Britų ilgaplaukės svarbiausias atributas – unikalus, prabangus:
tankus, pusiau ilgas ir šilkinis kailis, kuris kas dieną mus stebina ir
džiugina. Katė bet kuriuo paros metu, nesvarbu diena ar naktis,
pasirengusi pademonstruoti mums savo karališką apdarą. Prašmatni apykaklė, kelnytės ir pūsta uodega suteikia šioms katėms
efektingą išvaizdą. Be nuostabaus kailio, kuris gali būti įvairių
spalvų ir raštų, mes matome tvirto sudėjimo, plačiai atmerktų
akių, apvalių letenų, mažų ausų, pūstos uodegos ir, žinoma,
įžymiosios britiškos šypsenėlės savininkę.
Šių kačių kailis ypatingas tuo, kad nesivelia ir nereikalauja varginančios ir daug laiko atimančios priežiūros. Kates reikia
šukuoti 2-3 kartus per mėnesį, o šėrimosi laikotarpiu - 2 kartus per
savaitę, pradedant nuo galvos ir užbaigiant uodegos galiuku. Paprastai šukavimas suteikia didžiulį malonumą ne tik katei, bet ir šeimininkui,
tad rankos pačios tiesiasi šepečio. Katės už šį malonumą Jums atsidėkos
gintarinių ar smaragdinių akių (priklausomai nuo kailio spalvos) užburiančiu
žvilgsniu ir švelniu murkimu. Katės maudomos pagal poreikį.
Britų ilgaplaukės - tai protingos, savarankiškos, išauklėtos, švelnios, ramios, neišrankios katės. Maži kačiukai - tai pliušiniai žaisliukai, pro kuriuos neįmanoma abejingai praeiti. 3 - 6 mėn. amžiaus kačiukai ilgai
neišbūna vienoje vietoje be užsiėmimo, jie visuomet turi „reikalų“ ir mielai „padeda“ šeimininkui kasdieniuoTFEBSCVPTFÇJOPNB LBǏJVLBJMJFLBLBǏJVLBJT CFUTVBNäJVNJ NFUBJT OFUQBUJEJEäJBVTJBOFOVPSBNB
tampa emociškai brandžia kate. Katės sveria 3-6 kg, katinai – 6-10 kg (kastratai sveria daugiau). Suaugusios
katės ir katinai džiaugiasi žaisliukais, triukšmingu, bet trumpalaikiu žaidimu.
Jei norėsite vienumos, katė tai pajus ir neįkyrės. Nepaisant įgimto savarankiškumo, šios veislės katėms
reikia žmogaus ir jos pačios išsirenka savo šeimininką. Kai šeimininko nėra namuose, katė gyvena labai ramiai: miega, valgo ir laukia Jūsų sugrįžtančio.
Britų ilgaplaukės – emocionalios katės, savo emocijas išreiškiančios akimis, „antakiais“, ūsais, letenėlėmis ir uodegos kraipymu, taip parodydamos, kaip jos džiaugiasi, kad mylimas šeimininkas grįžo.
Pirmojo ir Antrojo Pasaulinio Karo metais dėl sunykusios kačių populiacijos buvo leidžiama Britų trumpaplaukius kergti su Persų katėmis. Be norimų savybių Britų trumpaplaukės katės gavo recesyvinį ilgo plauko geną. Šis genas gali nepastebimai persiduoti iš kartos į kartą, kol nesusiporuos su identišku genų deriniu,
ir vienoje iš vadų gims mielas, pūkuotas kačiukas. Tuo metu Britų ilgaplaukiai kaip veislė nesivystė, bet buvo
naudojami kitų veislių veisimui arba atiduodami į geras rankas kaip namų numylėtiniai.
Šios veislės pripažinimo kelias ilgas ir sunkus. Tik 2009 m. felinologų sistemos WCF ir TICA visiškai pripažino Britų ilgaplaukius. Tad vis daugiau Britų ilgaplaukių kačių galime pamatyti parodose.
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Dažnai žmonės sprendimą įsigyti kačiuką priima impulsyviai, manydami, jog gyvūnas į namus atneš daug laimės, šilumos ir jaukumotiek vaikams, tiek tėvams. Tačiau prieš nusprendžiant įsigyti gyvūną
reikėtų „nusiimti rožinius akinius“ ir pažvelgti į realybę, kurioje džiaugsmas susipina su pareigomis, išlaidomis ir atsakomybe.
Naująja XXI amžiaus epidemija galima būtų įvardinti žmonių atsakomybės stoką. Viena akivaizdžiausių šios problemos pasekmių yra beglobių gyvūnų populiacijos augimas. Priežastis galima išskirti
dvi - neatsakingą veisimą ir gyvūnų atsisakymą. Jos galioja tiek mišrūnams, tiek veisliniams keturkojams.
Neatsakingą veisimą skatina žmonių įsitikinimas ir paplitę mitai apie sterilizacijos/kastracijos žalą.
Neretai veterinarams tenka kovoti su nuomone, kad prieš sterilizaciją katė turi susilaukti bent vienos
palikuonių vados. Toks įsitikinimas yra klaidingas. Mokslininkai įrodė, kad katei atlikti sterilizaciją geriausia dar iki pirmo rujos, nes tai beveik panaikina auglių susidarymo ir vėžinių susirgimų išsivystymo
tikimybę. Kiti žmonės yra įsitikinę, kad tinkamai prižiūri savo kates ir jos palikuonių tikrai neturės, todėl
nesiima jokių neplaninių vadų prevencijos priemonių. Tik niekas neapsaugotas nuo to, kad gyvūnas,
pajutęs gamtos šauksmą, pabėgs iš namų ir susilauks palikuonių. Viena laukinė katė vidutiniškai per
metus atsiveda 3-4 vadas, vadoje apie 4 kačiukus. Taigi per metus – apie 12-16 kačiukų. Jau per kitus metus vien šios katės kartu su palikuoniais „šeima“ pagausėja 100 kačių. Per septynerius metus ši
grandinė pasipildo apytiksliai 360 000 kačiukų. Kas pasirūpins visais kačiukais, juos prižiūrės, pamaitins,
gydys susirgusius? Kiekvienas atsakingas žmogus turėtų sterilizuoti/kastruoti savo augintinius, jei nėra
pasirengęs jais pasirūpinti.
Nemažiau opi problema, skatinanti neatsakingą veisimą,yra gyvūnų mada. Reklamose ar filmuose
neretai matome nepaprastai protingus, žavius, išradingus vienos ar kitos veislės katinus. Pasidavę pirmam įspūdžiui tiek vaikai, tiek suaugę užsigeidžia tokių pat. Taip prasideda masinis tam tikros veislės
LBǏJǽQJSLJNBT%FKB EBäOBJQFSLBNBOFBQHBMWPUBJÇNPHVT LVSJBNTWBSCJBVCǼUJNBEJOHBNOFJUVSǕUJ
keturkojį draugą, nėra pasirengęs visoms su gyvūnu susijusioms išlaidoms, nesusipažinęs su veislės
savybėmis, kurios gali erzinti, todėl išmeta augintinį į gatvę arba atiduoda į prieglaudą.
Statistika tik patvirtina žmonių neatsakingumą: Vilniuje įsikūrusioje beglobių gyvūnų sanitarinėje
UBSOZCPKF6"#v(SJOEBiQFSNFUVTLBTNFUFVUBOB[JKBCVWPBUMJLUBBQJFLBǏJǽÝVOǽ/VP
2009 metų pradėjus kurtis gyvūnų globos organizacijoms/prieglaudoms, didžiąją gyvūnų dalį pavyko
iš sanitarinės tarnybos perimti. Tokiu būdu dar 2010 m. gyvūnų, kuriems atlikta eutanazija, skaičius sumažėjo iki 2500, o 2011 m. – iki 350. Atkreipkite dėmesį, kad kalbama tik apie Vilniaus miestą. Šiuo metu

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ – tai ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2012 metų rugpjūtį. Organizacijos pagrindinis tikslas – spręsti ne beglobių gyvūnų problemos pasekmę, o jos atsiradimo priežastį, užkertant kelią tolimesniam beglobių gyvūnų atsiradimui.
Veikla:
* Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais ;
* Žiauraus elgesio su gyvūnais bylų nagrinėjimas ir viešinimas, siekiant, kad asmenys, pažeidžiantys gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą, neliktų nenubausti;
* Pagalba gyvūnų gerovės organizacijoms, rengiant akcijas, renginius, projektus;
* Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas prie jų ruošimo, siekiant užtikrinti, kad būtų priimami įstatymai, palankūs ne tik žmogui, bet ir gyvūnui.
VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, www.ggi.lt

Tel.: 8 616 03366
El. paštas: info@ggi.lt
www. ggi.lt
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Lietuvoje veikia apie 50 beglobių gyvūnų prieglaudų, tačiau jos yra nuolat perpildytos ir negali priimti
naujų gyventojų.
Įsigydami gyvūną, turite apsvarstyti ir išanalizuoti savo sprendimą. Tai svarbu lygiai taip pat, kaip
renkantis automobilį ar būstą. Prieš įsigyjant mažą kačiuką, reikia gerai apsvarstyti jo laikymo sąlygas ir
išlaidas. Kačiuko įsigijimo išlaidos priklauso nuo šeimos poreikių ir gaunamų pajamų. Veisliniai kačiukai
vidutiniškai kainuoja daugiau nei tūkstantį litų. Tai yra nemaži pinigai vidutines pajamas gaunančiai
ÝFJNBJÇZNJBJQJHJBVHBMJNBǠTJHZUJOFBJÝLJPTLJMNǕTLBǏJVLǌBSCBQSJHMBVTUJKǠJÝHZWǼOǽQSJFHMBVEPT
Visais atvejais kačiuko išlaikymo išlaidos yra vienodos. Mažam kačiukui reikės maisto, tualeto, kraiko,
draskyklės, žaisliukų, kasmetinių skiepų. Katės vidutiniškai gyvena apie penkiolika metų. Visą šį laiką
reikės gyvūną ne tik šerti ir valyti jo dėžutę, bet ir skirti jam daug dėmesio: žaisti, šukuoti, maudyti,
karpyti nagus, vežti pas veterinarą ir t.t. Taip pat reikia apgalvoti, ar rasite, kas galės rūpintis augintiniu
Jums išvykus atostogauti. Turite įvertinti ir galimą šeimos pagausėjimą ar išvykimą gyventi į užsienį.
Ne mažiau svarbu yra tinkamai pasirinkti augintinio veislę, nuo kurios priklauso ne tik gyvūno
dydis, išlaidos, bet ir charakterio savybės. Kai kurios katės yra ramios ir tingios, bet yra ir labai aktyvių,
nenustygstančių vietoje, reikalaujančių nuolatinio dėmesio. Labai svarbus ir katės plauko ilgis. Ilgaplaukių kačių priežiūra reikalauja daugiau laiko ir išlaidų. Šias kates reikia dažniau šukuoti ir maudyti siekiant
sumažinti plaukų kiekį namuose. Tik susipažinę su veislių aprašymais, įvertinę gyvenimo sąlygas, savo
galimybes, nuspręskite, kokį gyvūną įsigysite.
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Tai viena nuostabiausių ir draugiškiausių kačių veislių. Kai kas sako, kad tai
pusiau katė, pusiau šuo. Šis gyvūnas klauso šeimininko komandų ir be jokios baimės eina susipažinti su pakeliui sutiktu šunimi. Kartais jis sutaria
su šunimis, su jais susibičiuliauja greičiau nei su savo gentainiais.
Kurilų trumpauodegiai primena lūšis, tačiau yra švelnūs, protingi ir nepaprastai draugiški.
Dėl savo trumpos uodegėlės – skiriamojo Kurilų trumpauodegių bruožo – šios katės atrodo gana egzotiškai. Tačiau ši uodega,
kaip ir lūšies, yra ne veisėjų kaprizas, o natūralios evoliucijos vaisius. Kurilų trumpauodegiai yra visiškai natūraliai susiformavusi
veislė, pasižyminti puikia sveikata.
Paprastai Kurilų trumpauodegiai labai mėgsta vandenį – ir ne
tik gerti. Jie gali įšokti pas jus į vonią, kai maudotės. Jie gali plaukti
upėje ar ežere. Jie ne tik plaukioja, bet ir gali nardyti - prieš panirdami
užspaudžia šnerves. Sklando legendos, kad kurilai letenomis upėje žvejojo lašišas. Kurilų trumpauodegių kailiukas su tankiu poplaukiu yra tarytum lietpaltis - vanduo greitai nuo jo nuvarva.
Kodėl ši katė neatitinka įprastų kačių stereotipų? Atsakymas į šį klausimą glūdi Kurilų salų, kuriose ir atsirado šie trumpauodegiai gyvūnai, gamtoje ir istorijoje.
Kurilų salos yra visai šalia Japonijos. Jos skiria Ochotsko jūrą nuo Ramiojo vandenyno ir garsėja nuostabia, žmogaus beveik nepaliesta gamta. Šiose salose, dėl kurių Rusija ir Japonija ginčijasi jau daugiau nei
60 metų, yra dislokuota daug Rusijos karinių pajėgų ir mokslininkų.
Salų klimatas gana atšiaurus – su ilgomis žiemomis ir ypač ūkanotomis vasaromis. Ten pasitaiko ir sniego, ir liūčių, ir smarkių vėjų. Prie tokio klimato prisitaikė „kurilų“ kailis, kintantis nuo trumpo iki vidutinio ilgio,
todėl šios katės lengvai ištveria įvairias klimato sąlygas – jiems nebaisios nei Rusijos žiemos, nei karštos vasaros. Kailio spalvų gama – įvairiausia, o kūnas gana stambus ir raumeningas. Gamta padovanojo Kurilų trumpauodegiams ilgas, raumeningas užpakalines kojas. Be jų „kurilai“ neišlaikytų pusiausvyros, negalėtų greitai
laviruoti ir šokinėti. Šios katės nepaprastai šoklios, šuolių varžybose ramiai aplenktų kitų veislių atstoves.
Manoma, kad šios katės evoliucionavo be jokio sąlyčio su žmonėmis, todėl jos vadinamos natūraliomis
LBUǕNJT%ǕMLPTVUSVNQǕKPÝJǽLBǏJǽVPEFHPT OǕSBJÝBJÝLJOUBÇJOPNBUJLUBJ LBEKPTWJTPTZSBTLJSUJOHPT UBSTJ
žmogaus pirštų atspaudai. Šias uodegas vadina įvairiai: kiškio uodega, šluotelė, kelmukas, kabliukas.
Kažkada praėjusio amžiaus viduryje kelias Kurilų trumpauodeges kates į žemyną parsivežė Sovietų Sąjungos kariškiai ar mokslininkai. Katės greitai pritapo prie naujų sąlygų ir staigiai išpopuliarėjo.
Pirmąsyk parodoje Kurilų trumpauodegiai buvo parodyti 1991 metais ir patvirtinti Sovietų felinologų federacijos. Tarptautiniu mastu oficialiai šią veislę 1995 metais pripažino Pasaulio kačių federacija (WCF). Dabar
Kurilų trumpauodegius pripažįsta WCF, Tarptautinė kačių asociacija (ICA) ir Tarptautinė kačių federacija (FIFE).
„Tačiau, kad ir kas būtų parašyta apie Kurilų trumpauodegius, tai neatspindės visų šios katės ir žmogaus
santykių gamos. Tai galima pažinti tik turint „kurilą“, - sako M.Sabienė.
Milda Sabienė, Kurilų bobteilų veislynas „Golden Look*LT”, www.goldenlook.eu

à

Kačių vakcinacija. Skiepų grafikas

Panleukopenija (kačių maras)
Panleukopenija – tai kačių liga, dažnai dar vadinama „maru“. Jautriausios šiam virusui yra jaunos kaUǕT6äTJLSǕUVTJPTKPTHSFJUQBWBSHTUB QSBEFEBLBSÝǏJVPUJ OFUFOLBBQFUJUP WFNJB WJEVSJVPKBTLZTUBJJSTV
krauju, dėl skysčių netekimo greit nusilpsta ir gali gaišti. Jei katė pasveiksta, jos būklė atsistato tik per ilgą
laiką ir ji vis tiek lieka jautri kitoms ligoms, nes panleukopenijos virusas paveikia katės imunitetą. Pvz., persirgusių kačių kačiukai gali gimti su koordinacijos sutrikimais. Tai mirtina liga (gaištamumas 90 %), tačiau
džiugu, kad ji nėra labai paplitusi, nes būtent vakcinacija padėjo sumažinti jos mastus. Katės užsikrečia
prarijusios virusą. Virusai yra mikroskopiniai, „nukritę“ nuo sergančios katės aplinkoje jie būna ilgai, mėnesiais ir metais, todėl vienintelis kelias nuo jų apsisaugoti – vakcinuoti. Šios ligos vakcinos visiškai apsaugo
nuo panleukopenijos. Yra sukurta ir lašinama į nosį vakcina, tačiau injekcinė vakcina yra efektyvesnė. Kačiukai yra vakcinuojami kas 3–4 savaites, kol jiems sukanka 16 sav.

+370 685 53777
www.nakedsoul.lt
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Pasiutligė
Vakcinacija nuo pasiutligės yra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus. Pasiutligės virusą platina
sergantys gyvūnai, užkratą perduoda su seilėmis, kuomet įkanda sveikam gyvūnui ar žmogui. Graužikai
ja serga retai, tačiau pasitaiko pasiutusių šikšnosparnių. Katės yra santykinai atsparios pasiutligės virusui, tačiau joms pasiutligė nustatoma dažniau nei šunims, todėl jos gali kelti didelį pavojų žmogui, ypač
turint omeny, kad gydymo nuo šios ligos nėra. Pasiutligės grėsmė Lietuvoje yra reali (manau, girdėjote
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skelbiamą informaciją apie pasiutligės paplitimą tarp laukinių
gyvūnų, taip pat kartas nuo karto nuskamba pranešimai apie pasiutligę per televizorių ar radiją) ir tai iš
tikro yra labai baisi liga. Jei nevakcinuotas gyvūnas įkanda ar įdreskia žmogui, netgi netyčia, jis privalo
ilgai išbūti karantine arba netgi būti numarintas.

Nr. 4

Katė – tai gyva būtybė. Ji, kaip ir žmogus, gali susirgti sloga, plaučių uždegimu, gastritu, nutukimu
ir kitomis „žmogiškomis“ ligomis. Be to, ji neapdrausta ir nuo specifinių katėms ligų, kurių pačios pavojingiausios – infekcinės, sukeliamos bakterijų ir virusų.
Infekcinės ligos plinta oru, perduodamos kontakto būdu, su išskyromis, kergimo metu, taip pat ligų
sukėlėjus galima pernešti su drabužiais, batais ar įvairiais apyvokos daiktais: indais, paklotais, vandeniu ar
maistu. Sveikas kates nuo ligų galima apsaugoti sudarant dirbtinį imunitetą – vakcinomis. Vakcinos būna
monovalentinės (nuo vienos ligos) ir polivalentinės (nuo kelių ligų).
Nemažai kačių šeimininkų netgi nežino, kad kates irgi galima vakcinuoti, o tie, kurie žino, nemato
reikalo to daryti. Kasmet savo augintines tikrai vakcinuoja tik veislinių ir lankančių parodas kačių šeimininkai, nes to reikalauja parodų rengėjai. Neskiepytos katės užsikrėtę serga sunkiai ir liga dažnai gali baigtis
liūdnai. Persirgę gyvūnai dar ilgai lieka virusų nešiotojais ir gali užkrėsti savo gentainius.
Vakcinacijos kainos svyruoja nuo 40 iki 70 Lt (akcijų metu kaina būna dar mažesnė), tačiau susirgusios katės gydymas kainuos tikrai gerokai daugiau.
Vakcinas galima skirstyti į dvi grupes: pagrindines, kurios būtinos visoms be išimties katėms, ir papildomas vakcinas, kurios rekomenduotinos tik kai kuriais atvejais. Taigi, kokių ligų vakcinos yra Lietuvoje ir
kokioms katėms jas reikėtų naudoti?
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3JOPUSBDIFJUBT LBǏJǽHSJQBT JSLBMJDJWJSP[Ǖ
Daugumą viršutinių kvėpavimo takų ligų katėms sukelia kačių herpes virusai (virusinį rinotracheitą)
arba kalicivirusai. Jie persiduoda katėms apsiuostant, liečiantis nosimis arba per apyvokos daiktus (vanEFOǠ NBJTUPJOEVT 6äTJLSǕUVTJPTLBUǕTHSFJUBJQBWBSHTUB KǽBLZTQSBEFEBBÝBSPUJ JÝOPTJFTCǕHBJÝTLZros, pakyla temperatūra, atsiranda akių uždegimas (konjunktyvitas), katė seilėjasi, kartkartėmis kosti ar
prieinama iki plaučių uždegimo. Katės nebenori ėsti, nes neužuodžia maisto. Dauguma kačių pasveiksta
savaime (panašiai, kaip ir persišaldęs žmogus), bet kai kurioms katėms liga gali pereiti į lėtinę. Tokios katės
kurį laiką atrodo sveikos, tačiau veikiant stresui (išvežant iš namų, paliekant viešbutyje) pradeda čiaudėti,
sloguoti, ašaroti būtent dėl organizme esančių virusų. Virusinis rinotracheitas yra sunkiau persergama
liga, jo lėtinė forma kartais pasireiškia nuolatiniu akių sudirgimu ir ragenos ligomis (priekinės akies dalies
drumstumu ar įaugančiomis kraujagyslėmis). Kalicivirusais užsikrėtusios katės gali sirgti dar ir atsinaujiOBOǏJPNJTEBOUFOǽMJHPNJT6äTJLSǕUǗLBUǕTQMBUJOBWJSVTǌJLJNFUǽJSUPEǕMHBMJVäLSǕTUJLJUBTLBUFT7BLDJnos nuo šios ligos būna lašinamos į nosį, į akį arba injekcinės. Ne taip kaip panleukopenijos, rinotracheito
ir kalicivirusų vakcinos sukelia santykinės, nepilnos apsaugos susidarymą, todėl netgi vakcinuotos katės
gali susirgti, bet liga būna švelnesnė. Tyrimai rodo, kad apsaugą nuo šios ligos vakcinos suformuoja sąlyginai trumpam, todėl kartoti vakcinaciją reikia kasmet.
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,BǏJǽMFVLFNJKB 'F-7
Kačių leukemijos virusui plisti būtinas tiesioginis kontaktas su infekuota kate (su jos seilėmis, nosies
išskyromis, paliestu maistu ar vandeniu). Dėl to ši vakcina nėra būtina namie laikomoms katėms. Tačiau
kai kurie veterinarai naudoja šia vakciną toms katėms, kurioms yra galimybė retkarčiais pabėgti iš namų.
Ne taip, kaip kiti virusai, kačių leukemijos virusas katės organizme „vaikšto“, gali užkrėsti gimdoje esančius
kačiukus arba per mamos pieną persiduoti jau atvestiems mažyliams. Virusas „užpuola“ imuninę sistemą
ir kliniškai tai pasireiškia mažakraujyste (anemija), antrinėmis kvėpavimo takų infekcijomis, krentančiu
svoriu, katės būna mieguistos, neėda, atsiranda auglių ir jos gali gaišti. Katės praranda atsparumą kitoms
ligoms, pvz., gripui, enteritui ir kt., kurios organizmui nekovojant, gali būti mirtinos. Tai panašu į kačių
JNVOPEFöDJUP '*7 WJSVTǌ6äTJLSǕUJNPQPäZNJBJJMHBJCǼUJOFNBUPNJJSLBUǕBUSPEPTWFJLB5PEǕMSFLPmenduotina prieš pasiryžtant vakcinuoti nuo šios ligos pirmiausiai nustatyti, ar katė nėra jau užsikrėtusi.
Tyrimas nėra sudėtingas, atliekamas paėmus kraujo. Leukemijos vakcina gali sukelti stiprų neigiamą poveikį ir tai reikia turėti omenyje prieš vakcinaciją: tai gali būti vietinis injekcijos vietos patinimas ar skausmingumas, savaime praeinantis mieguistumas ar karščiavimas, po vakcinacijos susidariusi granulioma
(uždegiminių ląstelių sankaupa, kuri suformuoja gerybinį gumbelį) ir, pavojingiausia – dėl vakcinos atsiradusi sarkoma. Rekomenduotina pirmą kartą kačiukus vakcinuoti 8–12 sav. amžiaus, pakartoti po 3–4 sav.
ir po to revakcinuoti kas metus.
$IMBNJEJP[Ǖ
Tai bakterijų Chlamydia psittaci sukeliama liga. Bakterijos pažeidžia kačių akių gleivines ir kvėpavimo takus. Paprastai ši liga lengvai pagydoma tinkamai parinktais antibiotikais. Vakcinuotos katės nėra
apsaugotos nuo užsikrėtimo, tačiau jos serga lengviau. Bendrai manoma, kad vakcina, kurios sudėtyje
yra šių bakterijų, per daug dažnai sukelia šalutines reakcijas (mieguistumą, depresiją, apetito nebuvimą,
karščiavimą). Tačiau kartais būna taip, kad chlamidiozė kelia realų pavojų (kačių grupėje viena suserga
arba liga pasireiškia kaimynystėje), todėl saugiau būna vakcinuoti. Apie tai reikėtų pasitarti su gydančiu
veterinaru.

Bordateliozė
Tai dar viena kačių kvėpavimo takų liga, kurią sukelia bakterija Bordatella bronchiseptica. Dažniausiai ja užsikrečia veislynų katės, jos pradeda karščiuoti, pasirodo išskyros iš akių ir nosies, katės čiaudo ir
kosti. Su bakterija kačių organizmas dažniausiai susitvarko pats, nors kai kurie veislynai ir bando naudoti
vakcinas nuo šios ligos.
Mikrosporija („grybelis“)
Vakcina nuo mikrosporijos (Microsporum canis) nesudaro pakankamo imuniteto, kad ją būtų verta
naudoti. Aplamai grybelinės odos ligos – tai organizmo nusilpimo požymis ir nevertėtų jų gydyti vakcinomis. Mikrosporijos vakcina gali sumažinti sergančio paciento klinikinius simptomus, tačiau paciento imunitetas nesusiformuoja toks, kad organizmas būtų pajėgus sunaikinti mikroskopinį grybą – liga sugrįžta.
6äTJLSǕUVTJ LBUǕ HBMJ QFSOFÝUJ HSZCFMǠ LJUPNT LBUǕNT  UBJQ QBU JS äNPHVJ  UPEǕM UPLT LMJOJLJOJǽ QPäZNJǽ
paslėpimas vakcinavimu nėra gerai. Veterinarų nuomonės apie tokias vakcinas gana prieštaringos.

Vakcina______________________________ Katės amžius
Pagrindinės vakcinos
Pasiutligės vakcina ___________________ Nuo 12 sav. amžiaus. Revakcinuojama kasmet.
Kačių maro, virusinio rinotracheito
ir kalicivirozės vakcinos ________________ I k. – 12 sav. amžiaus (galima nuo 9 sav.), II k. – po 3–4 sav.
Revakcinuojama kasmet, vyresnės katės – kas trejus metus.
Papildomos vakcinos
Leukemijos vakcina ____________________ I k. – nuo 8 sav., II k. – po 3–5 sav. Revakcinuojama kasmet.
Bordeteliozės vakcina __________________ Nuo 1 mėn. amžiaus. Revakcinuojama kasmet.
Chlamidijozės vakcina _________________ I k. – nuo 8 sav. amžiaus, II k. – po 3–4 sav.
Revakcinuojama kasmet.
Mikrosporijos vakcina __________________ I k. – nuo 12 sav. amžiaus, II k. – po 2–3 sav.
Kaip pasiruošti katės vakcinacijai ir kada vakcinuoti negalima?
Kad vakcinacija būtų sėkminga, efektyvi, nekiltų trukdžių ir nemalonių akimirkų, būtina elgtis taip:
t
MBJLZUJTWFUFSJOBSJKPTHZEZUPKPOVSPEZUPTWBLDJOBDJKPTTDIFNPTJSUFSNJOǽ
t
WBLDJOVPKBNJLBǏJVLBJJSLBUǕTUVSJCǼUJLMJOJÝLBJTWFJLJ KJFNTUVSJCǼUJTVÝFSUJWBJTUBJOVPLJSNJOǽJS
išnaikintos blusos. Kirmėlės apsunkina vakcinaciją, mažina jos efektyvumą. Vaistus nuo kirminų profilaktiškai reikia sušerti 5–6 d. prieš vakcinaciją;
t
OFHBMJNBWBLDJOVPUJLBUJOHǽJSNBJUJOBOǏJǽLBǏJVLVTLBǏJǽ WBLDJOBDJKBUVSJCǼUJBUMJLUBMJLVTNBäJBVsiai mėnesiui iki kergimo),
t
OFHBMJNBWBLDJOVPUJLBǏJǽQPPQFSBDJKPTBSTWFJLTUBOUQPMJHPT+FJLBUǕCVWPHZEZUBBOUJCJPUJLBJT 
kortikosteroidais ar kitais imunitetą slopinančiais vaistais, vakcinuoti ją galima ne anksčiau kaip 2 sav.
pabaigus gydyti;
t
QJSNBTTBWBJUFTQPWBLDJOBDJKPTOFHBMJNBBUMJLUJQMBOJOJǽPQFSBDJKǽ QW[ LBTUSVPUJ *ÝJNUJOJBJTBUWFjais chirurgas įsikišti gali tik kai operacija būtina katės gyvybei ar sveikatai;
t
TBWBJUǗJLJJSTBWBJUǗQPWBLDJOBDJKPTSFJLJBWFOHUJTUSFTPOFTJLSBVTUZUJǠLJUǌCVUǌ OFLFJTUJBQMJOLPT 
nekelti triukšmingų vakarėlių ir neprisikviesti daugybės svečių, nekeliauti, nedalyvauti parodose ir t. t.;
t
OFWFSUǕUǽWBLDJOVPUJLBǏJǽ LPOUBLUBWVTJǽTVTFSHBOǏJBJTBSǠUBSUJOBJTHZWǼOBJT OFTWBLDJOBDJKBMJHPT
inkubaciniu laikotarpiu kelia pavojų sveikatai ir gyvybei.
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,BǏJǽJOGFLDJOJTQFSJUPOJUBT '*1
Vakcinos nuo šios ligos Lietuvoje nėra, tačiau jei ir būtų, nuo šios ligos vakcinuojama tik ypatingais
atvejais. Vakcinuoti verta tik jei kartu laikoma daug kačių, nes vis dar galutinai neaišku, kaip ši vakcina
veikia ir kiek ji efektyvi. Kai kurie veterinarai yra įsitikinę, kad būtent vakcina gali priversti katę tapti neatsparia FIP. Manoma, kad FIP susergama dėl „normalių“ koronavirusų (o jie yra gana dažni ligų sukėlėjai)
NVUBDJKǽ6äTJLSǕUVTJPTäBSOZOPLPSPOBWJSVTBJTLBUǕTUBNQBKBVUSJPT'*1JSOFUHJKFJKPTWBLDJOVPUPTOVP
QFSJUPOJUP WBLDJOBOFCFTMPQJOBWJSVTP6äTJLSǕUVTJPTLBUǕTJÝHZWFOBSFUBJ OFUHJKFJQSBEFEBNPTHZEZUJ
laiku. Amerikoje apie 80 % kačių koronavirusais užsikrečia gyvūnų viešbučiuose. Šiuos virusus galima nustatyti tiriant kačių kraują (yra laboratorinių rinkinių jiems nustatyti), tačiau jie brangūs ir tyrimas paprasčiausiai neapsimoka. O vakcinacija nuo FIP vis dar tiriama, todėl ilgainiui gali atsirasti ir kitokių įrodymų.

Nr. 4

,BǏJǽJNVOPEFöDJUBT '*7
Kačių imunodeficito virusas (FIV), dar vadinamas „kačių AIDS“, silpnina gyvūno imuninę sistemą.
6äTJLSǕUVTJPTLBUǕTOFHBMVPKBǠWBJSJBJTVTFSHBCVSOPT BLJǽMJHPNJT WǕäJV LBVMǽǏJVMQǽMJHPNJT1SJFÝQSJimant į veislyną naują katę rekomenduotina pirmiausiai nustatyti, ar ji neserga FIV, nes šie virusai labai
užkrečiami. Ligos pagydyti neįmanoma ir užsikrėtusios katės per 3 metus nugaišta.
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Po vakcinacijos
Kartais po vakcinacijos gali pasireikšti alerginės reakcijos, kurios priklauso nuo individualių organizmo savybių. Reakcijos į vakcinas gali būti įvairios. Gana įprasta, kad katė po vakcinacijos būna liūdnoka,
mieguista, šiek tiek mažiau ėda, injekcijos vieta būna skausminga. Susirūpinti reikėtų, jei sušvirkštus vakciną tuoj pat ar po kurio laiko atsiranda alerginės reakcijos: vėmimas, viduriavimas, snukio sutinimas, kiti
šokui būdingi požymiai, į kuriuos veterinaras turi reaguoti nedelsdamas.
Reikia prisiminti, kad vakcinos nesukelia imuniteto tuoj pat po sušvirkštimo. Imunitetas susidaro
maždaug po 14–21 d. Kai kada tvirtam imunitetui susiformuoti reikia dviejų vakcinacijų kas kelias savaites. Gyvos modifikuotos vakcinos ir į nosį lašinamos vakcinos veikia greičiau už inaktyvuotas. Imuniteto
susidarymo trukmę reikia turėti omenyje vakcinuojant kates–turistes (keliaujančias šalies viduje ir į užsienį), pvz., pasiutligės skiepas įsigalioja praėjus 21 dienai nuo jo padarymo ir, padarytas Lietuvoje, galioja
1 metus. Taip pat prieš išvykstant rekomenduotina sužinoti šalies, į kurią vykstama, ir šalių, per kurias
vykstama, epizootinę situaciją ir pasiskiepyti nuo ten aktualių ligų.
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ÇFOLMJOJNBTNJLSPTDIFNPNJT
Daugeliui gyvūnų savininkų tenka patirti nusivylimą dėl pabėgusių, dingusių ir taip į namus nesugrįžusių bei nerastų jų augintinių. Be to, kone kasdien į veterinarijos specialistus kreipiasi žmonės su rastais,
priglaustais gyvūnais, tačiau neįmanoma jų grąžinti tikriesiems savininkams vien todėl, kad gyvūnai neidentifikuoti. Pastaruoju metu daug girdime apie gyvūnų ženklinimą, kuris, panašu, bus privalomas nuo
2016 m. Kas gi tai yra?
Integrinis grandynas– tai maža, ryžio grūdo dydžio mikroschema, turinti gamintojo suteiktą unikalų
JEFOUJöLBDJOǠOVNFSǠÇFOLMJOBOUOBNJOǠHZWǼOǕMǠ KJTǠUFSQJBNBTQPPEBJSJÝMJFLBWJTBNMBJLVJ/PSJOUOVstatyti gyvūno tapatybę, prie ženklinimo vietos priartinamas skaitytuvas ir, jį aktyvavus, ekrane pasirodo
unikalus numeris. Nėra jokios tikimybės, kad tuo pačiu numeriu bus paženklintas kitas gyvūnas. Mikroschemos įdėjimas prilygsta vakcinacijai, tai nėra baisesnė procedūra nei adatos įdūrimas.
Retai, bet pasitaiko, kad implantuota mikroschema iškrenta (organizmas traktuoja ją kaip svetimkūnį
ir išstumia lauk). Dėl to apsilankę pas veterinarą paprašykite patikrinti, ar ji dar vietoje ir yra nuskaitoma.

ÇZNǕUJ HZWǼOǌ JOUFHSJOJV HSBOEZOV HBMJNB CFU LBEB  CFU QBUBSUJOB UBJ EBSZUJ LBSUV TV WBLDJOBDJKB
nuo pasiutligės. Pirmą kartą nuo pasiutligės gyvūnai turi būti vakcinuoti 12 sav. amžiaus. Jei ženklinimas
atliekamas vėliau nei vakcinacija, įrašo apie vakcinaciją į mėlynąjį pasą perkelti negalima ir gyvūną nuo
pasiutligės reikia skiepyti dar kartą.
Gyvūno „identifikacija“ ir „registracija“ – dvi skirtingos sąvokos. Pagal Lietuvoje galiojančius teisės
aktus naminis gyvūnas turi būti identifikuotas (integriniu grandynu, iki 2011 m., - tatuiruote), po to jis turi
būti užregistruotas savivaldybėje pagal gyvenamąją vietą (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje). Identifikavimo
kaina veterinarijos gydyklose svyruoja apie 70-110 Lt, o didžiuosiuose miestuose šią sumą kompensuoja
TBWJWBMEZCǕÇNPOǕNTUPLJVBUWFKVNPLǕUJVääFOLMJOJNǌOFSFJLJB CFUOVPJEFOUJöLBWJNPJSSFHJTUSBWJNP
dienos pradedamas taikyti mokestis už laikomą gyvūną pagal galiojančias to miesto taisykles.

ÇFOLMJOUJWFSUBOFUJLEǕMJÝWBäJBWJNPǠVäTJFOǠ5PSFJLJB OFTUBJQOVNBUZUBUFJTǕTBLUBJT KFJHZWǼOBT
neturi tatuiruotės) ir tam, kad būtų galima „atpažinti“ gyvūną, jei jis pasimes. Galų gale šiandien gal į
užsienį nesiruošiate, bet niekada negalima sakyti „niekada“. Gal po mėnesio gausite fantastinį pasiūlymą
paatostogauti, pvz., Latvijoje?
Klinika ir veterinarijos vaistinė „Vetvila”, www.vetvila.lt

Šeimininkai draskykles renkasi pagal spalvą, interjerą ir piniginę, o jeigu ta teisė būtų suteikta patiems katinėliams - šie turbūt rinktųsi aukštus stovus su lizdeliais-hamakėliais, sizalio plaušo riestas bangas ir kuo daugiau žaisliukų ir skylių pertvarose. Nepamirškite katinėlis jums – gyvenimo dalis, o jūs jam
– visas gyvenimas. Sėkmės renkantis pačią geriausią draskyklę jūsų murkliams!
„Superkatė.lt“ informacija, mūsų produkciją
ciją rasite www.superkate.lt

Nudžiuginkite savo katinėlį nauju
žaidimų kampu
- jis to tikrai vertas!

Draskyklės pagal Jūsų nuotrauką, brėžinį ar pageidaujamus
išmatavimus (taip pat galite išsirinkti iš mūsų pavyzdžių)
Jūs renkatės draskyklės modelį, spalvą, dydį
(galime priderinti prie Jūsų interjero)
Jums pasiūlysime patraukliausią kainą
Draskyklėms naudojame kokybiškas ir patvarias medžiagas

+370 618 07621, w!".#$%&'ka() .*-
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Katės iš prigimties yra plėšrūnės ir jų pagrindiniai ginklai yra nagai ir dantys. Katėms nagai auga
visą gyvenimą, kaip ir žmogui. Nagams augant, ant jų atsiranda negyvo audinio užvalkaliukas. Jis trukdo
katei ir katė jį nugalanda. Katės, gyvenančios namuose ir turinčios galimybę išeiti į kiemą, galanda nagus
į medžius, o jeigu namuose nėra medžių, t katinėlis būtinai ras jiems pakaitalą. Šeimininkų liūdesiui dažniausiai juo tampa išdykėlių nagučiams neatsparūs minkšti baldai.
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tenka papildomai mokyti ir rodyti katinėliui, kur galima draskyti.
Draskyklė gali būti nedidelė, skirta tik nagų galandimui bei baldų apsaugai, tačiau galima turėti ir
pakankamai didelį, su įvairiais elementais pramogų kompleksą, kuris bus skirtas tiek nagų draskymui, tiek
ir pasidūkimams, žaidimams ir poilsiui.
Kaip išsirinkti draskyklę? Pirmas reikalavimas šiam daiktui, kaip ir kiekvienam baldui, yra stabilumas.
Draskyklė turi būti tvirta. Kitas svarbus dalykas – matmenys. Būtina atkreipti dėmesį, kokių matmenų yra
aikštelės ir ar jų dydis pakankamas. Juk katinėliui gali tiesiog pritrūkti vietos patogiai ant jų įsitaisyti. Didelis katinas tikrai netilps į namelį, kurio matmenys 30x30 arba į cilindrą, kurio skersmuo 15 cm. Dažnai
augintinių savininkams norisi, kad namelis būtų apačioje. Pasitaiko atvejų, kad katinėliai miega juose, bet
99 iš 100 katinų, mieliau renkasi lizdelį - hamakėlį kuo aukščiau.
Dažniausiai draskyklių stovai būna apvynioti natūralaus sizalio virve. Virvė tarsi imituoja medžio žievę, kuria laukinės katės naudojasi atlikdamos savo katinišką manikiūrą. Alternatyva jai yra medvilninė
virvė, kurią naudoja prabangių baldų katėms gamintojai. Skirtumas – estetinis vaizdas ir kaina. Medvilninė virvė, skirtingai nei sizalio, yra lygios tekstūros ir šviesesnės spalvos. Katei draskant, nuo jos nekrenta
plaušai, kaip nuo sizalio. Katinėlio draskymo poreikiams patenkinti jos tinka vienodai.
Dar keli momentai, į ką galima atkreiptį dėmesį, renkantis žaidimų kampą – ar aikštelės, ant kurių
skirta tupėti augintiniui, yra paminkštintos (katės dažniausiai mėgsta ilsėtis ant minkštų paviršių), ar laipynės elementai aptraukti kailiuku ar medžiaga iš visų pusių, ar draskyklė lengvai valoma, siurbiama ir ar
lengvai ją galime išardyti ir pakeisti jos detalę, jei, žinoma, gamintojas suteikia tokią galimybę. Pavyzdžiui,
kai katinėlis nudraskys virvę, kai kurie gamintojai, siūlo nusipirkti reikiamo ilgio stovą su nauja virve.

Nr. 4

+FJHVLBUJOǕMJTUVSǕUǽpinigėlių –
pirktų draskyklę!
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Kilmės dokumentas. Kam jis reikalingas?
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Neretai ieškodami savo kačiuko žmonės teigia, kad kilmės dokumentai jiems nėra reikalingi, jie neveis kačių, nedalyvaus parodose. Pagrindinis argumentas tokiais atvejais - kačiuko kaina. Tai yra visai nenuostabu, juk kilmingi kačiukai kainuoja 1000-1500 litų, o kačiukai be kilmės dokumentų tik 200-800 litų.
Bet ar tikrai kačiuko kaina priklauso nuo kilmės dokumento kainos?
Pradėkime nuo pradžių. Kilmės dokumentas – tai dokumentas, išduotas kačių klubo, kuriame yra
nurodoma kačiuko informacija: vardas, lytis, veislė, spalva, gimimo data ir veisėjas. Tačiau pagrindinė ir
svarbiausia yra kačiuko protėvių informacija. Turint kačiuko kilmės dokumentą, kitų klubų pagalba galima
atsekti visus kačiuko protėvius iki veislės atsiradimo pradžios. Tai yra labai didelė duomenų bazė, kurioje
apstu informacijos apie veislės vystymąsi, genetinių ligų šalinimą, standarto tobulinimą ir t.t.
Kilmės dokumento kaina įvairiuose klubuose vidutiniškai svyruoja apie 30-50 litų. Kilmės dokumentus klubas išduoda visiems kačiukams gimusiems nuo kilmingų tėvų.
Kam yra reikalingas kilmės dokumentas? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jis yra reikalingas tik norint
dalyvauti su augintiniu parodose ar norint veisti kates. Tačiau pagrindinė priežastis yra gan akivaizdi –
kilmė. Visada ieškodami kačiuko be kilmės dokumento pirkėjai ieško tam tikros veislės atstovų – meino
meškėnų, sfinksų, škotų nulėpausių, rusų mėlynųjų ir t.t. Nė vienas kačiukas neturintis kilmės dokumento
NEGALI būti nei meino meškėnas, nei sfinksas, nei kokios kitos veislės atstovas. Galbūt kačiukas iš pirmo
äWJMHTOJPJSBUSPEZTQBOBÝVTǠLJMNJOHǌ CFUKJT/&#645047&*4-Ɣ4"54507"4
Panagrinėkime šią problemą detaliau. Kaip atsiranda veislės? Veisėjai siekdami atskirti tam tikras
kačių išvaizdos savybes daug metų tikslingai kergia kates, palikdami veisimui tik geriausius palikuonis.
Po daug metų darbo pavyksta išveisti tokias kates, kurios turi individualius nuo kitų veislių bruožus, gerą
charakterį. Atsakingi veisėjai neveisia agresyvių kačių, kačių su genetiniais defektais ir t.t.
Kaip jau minėjome, kilmės dokumentai yra išduodami visiems kilmingų tėvų kačiukams, tačiau
klubai reikalauja laikytis veisimo taisyklių. Pagal šias taisykles kačiukų tėvai privalo dalyvauti parodose.
Tokiuose renginiuose tarptautiniai teisėjai apžiūri kates ir įvertina jų atitikimą standartams. Jei teisėjai
pamato, kad katė nėra tinkama veisimui (yra agresyvi, turi genetinį defektą, turi nukrypimų nuo veislės
standarto), jis gali neduoti jai įvertinimo ir net ją diskvalifikuoti.
Kita privaloma veisimo taisyklė yra kačių kergimo dažnumas. Draudžiama katei dažnai atsivesti kačiukų, nes tai smarkiai kenkia katės, o taip pat ir jos palikuonių sveikatai.
Atsakingi veisėjai tiria kates dėl įvairių ligų, tiek genetiškai paveldimų, tiek lytiškai perduodamų, kaip
pavyzdžiui kačių AIDS, leukemijos, toksoplazmozės (katės šią ligą perduoda žmonėms; nėščios moterys
perduoda šią ligą savo vaikams, kas sukelia rimtų komplikacijų ateityje) ir daug kitų.
Neretai galima aptikti skelbimų apie parduodamus kačiukus be kilmės dokumentų, tačiau nuo
kilmingų tėvų. Tokių kačiukų kaina dažnai žymiai mažesnė. Kodėl? Visų pirma dažniausiai pasitaikantis
atvejis – klubų taisyklių nesilaikymas. Tėvai nedalyvauja parodose ne dėl savininkų tingėjimo ar pinigų
stygiaus, o dėl to, kad gali turėti defektų, neleidžiančių jiems veistis ar tiesiog jie nebuvo palikti toliau
gerinti ar stabilizuoti veislę.
Jeigu visgi neesate pasiryžę už veislės standartus ir bruožus mokėti didesnę pinigų sumą, pasvarstykite ar verta mokėti 400-800 litų už mišrūną, kuris gali būti agresyvus, bijoti vaikų, sirgti įvairiomis ligomis
ir po poros mėnesių prarasti visus panašumus į Jūsų trokštamą veislę. Ar ne geriau būtų padaryti gerą
darbą ir tiesiog paimti kačiuką iš prieglaudos?
Vaida Vadlugienė, Škotų nulėpausių ir stačiaausių veislynas „Brookberry“, www.brookberry.lt

Klubo Top Miau” veislynai
“
Abisinijos katės __________________Tenerezza*LT, www.tenerezza.lt
Bengalai ________________________Auksinis nagas, www.bengalijos-kates.lt
Bombėjaus katės _________________Bomambero, www.blackamber.lt

Kanados sfinksai __________________Meridiem, rita.lt03@gmail.com
Naked Soul, www.nakedsoul.lt
Saulės Magija*LT, www.saulesmagija.lt
Vital House, www.vital-house.com
Kurilų bobteilai ___________________Golden Look, www.goldenlook.eu
Meino meškėnai _________________Baltoji Orchidėja, www.baltojiorchideja.lt
of ARland, rasa.kinderyte@gmail.com
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Persai ir egzotai___________________Murkita’s, murkitaspersian.weebly.com
Persijos Auksas *LT, persianexotic.weebly.com
Ragdoll veislė ____________________BriZolli, www.zolli-cat.com
Rytų trumpaplaukiai
(orientalai ir seišelio, siamo katės) ____of Bast Whisper, www.bastwhisper.webs.com
Selkirk reksai _____________________Adorable Cat * LT, www.adorablecat.lt
Škotų nulėpausiai ir stačiaausiai _____Archery, www.archerycats.lt
Brookberry, www.brookberry.lt
Cantabilefolds, www.cantabilefolds.lt
Fluffylazybones, fluffylazybones.weebly.com
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Burma __________________________Baltoji Orchidėja, www.baltojiorchideja.lt
Monessa, www.monessa.lt

31
Top Miau

Britų trumpaplaukiai ______________Adorable Cat LT, www.adorablecat.lt
Fluffylazybones, fluffylazybones.weebly.com
Kristingold, kristinutea13@gmail.com
Roxera, www.britukates.lt
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Britų igaplaukiai __________________BriZolli, www.zolli-cat.com
Diva Catitta*LT, www.divacatitta.lt
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Sveika mityba
sveikam gyvenimui
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Daugiau informacijos www.royalcanin.lt

Facebook.com/
royalcanin.lietuva

