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Turinys

Pristatome naują leidinio „Geriausios Lietuvos katės „Top Miau“ numerį ir norime pasidžiaugti kartu
su Jumis – mes augame! Nuo šiol leidinyje ne tik informacija apie populiarias ir dar pakankamai retas kačių
veisles Lietuvoje ir naudingi straipsniai apie jų priežiūrą, bet ir antra leidinio dalis – „Geriausi Lietuvos šunys
„Top Au“, įdomūs bei informatyvūs šunų veislių aprašymai, naudingi straipsniai šuniukų priežiūros ir auginimo klausimais, bei, žinoma, geriausių Lietuvos kačių bei geriausių Lietuvos šunų nuotraukų galerija.
Geriausių Lietuvos kačių sąrašu, kuris sudarytas apibendrinant draugijos narių kačių pasiektais rezultatais parodose 2010 metais, su leidiniu „Geriausios Lietuvos katės „Top Miau“ mielai pasidalino Lietuvos
felinologų draugija „Bubastė“.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kinologų draugijai (LKD) už suteiktą leidiniui „Geriausi Lietuvos
šunys „Top Au“ informaciją apie geriausius Lietuvos šunis 2010 metais.
Leidinyje publikuojamos Arnaldo Augučio, Genadijaus Rykovo studijos, Jurgitos Pikelienės, Liudmilos Vysočinienės, Ramunės Žilienės, Svetlanos Valujevos, Tess, Keturkojis.com nuotraukos bei nuotraukos
iš veislynų asmeninių albumų.
Didelis ir nuoširdus AČIŪ leidinio redaktorei Daivai Ranonienei, dizainerei Daivai Blažiūnaitei,
rėmėjams ir informaciniam rėmėjui Keturkojis.com!
Iki susitikimo kitais metais!

Leidinio Geriausios Lietuvos katės „Top Miau“ ir
Geriausi Lietuvos šunys „Top Au“ iniciatorė ir leidėja
Daiga Lapinskienė
Škotų nulėpausių veislynas „Archery”
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Kaip išsirinkti grynaveislį kačiuką

Geriausios Lietuvos katės 2011

Kačiuko įsigijimas – rimtas apsisprendimas. Jis negali būti priimtas impulsyviai, neapgalvotai. Būtina
pasverti savo galimybes, aptarti pasirinkimą su namiškiais, pasidomėti ne tik veisle, kurios kačiuką planuojate įsigyti, bet ir veislynu. Čia rasite keletą patarimų, kurie, tikėtina, padės nepasiklysti pasiūlymų pirkti
kačiuką gausybėje ir, svarbiausia, nelikti apgautam.
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Kačiukas iš prieglaudos ar veislyno
Apsispręskite – norite išgelbėti benamį kačiuką ir paimti jį iš prieglaudos ar įsigyti grynaveislį veislyne.
Tai priklauso nuo jūsų siekių, tikslų, idėjų ir troškimų. Apsispręskite ir atsakykite patys sau: Ar tikrai? Juk
skirtumas ne vien įsigijimo išlaidose. Jei jums pakanka mielo pūkuoto padarėlio namuose ir nesvarbi nei
jo kilmė, nei veislė, nei temperamentas, kačiukas iš prieglaudos – tinkamas sprendimas. Jei jūs norite kažkokios konkrečios veislės kačiuko, su būdinga išvaizda ir temperamentu, geriau rinktis gyvūnėlį su kilmės
dokumentais iš veislyno. Tiek vienu, tiek kitu atveju katinėlio išlaikymas kainuos labai panašiai, todėl šis
faktorius pasirinkimui įtakos neturi. Kokį kačiuką ir kur jį bepirktumėt, jis taps jūsų šeimos nariu. Tikiu, kad jis
bus mylimas ir juo bus rūpinamasi. Jei nuspręsite, kad norite grynaveislio kačiuko su kilmės dokumentais,
tai jums pravers toliau pateikta informacija.
Kokios veislės kačiuką pirkti?
Skirtingų veislių katės – tai ne tik skirtinga išvaizda, bet ir temperamentas, net priežiūra. Prieš pasirinkdami veislę, įvertinkite savo poreikius ir galimybes: norite ramios ar labai judrios katės– teks pasidomėti temperamentu. Kiek laiko katė bus viena namuose – pasidomėkite, kaip skirtingų veislių katės jaučiasi būdamos
namuose vienos. Žinokite, kad ilgaplaukę katę teks dažniau šukuoti, beplaukę katę – dažniau maudyti. Pasidomėkite, kaip atitinkamos veislės katės toleruoja kitus gyvūnus ir vaikus (jei jų namuose yra); pasidomėkite
kitais veislės ypatumais – kai kurių veislių katės labai daug ėda, garsiai kniaukia ar mėgsta būti gryname ore.
Paieškokite informacijos internete, pabendraukite su veisėjais, neskubėkite apsispręsti. Išsirinkite kačiuką tos
veislės, kuri jums ne tik labiausiai patinka, bet tinka ir pagal temperamentą, gyvenimo sąlygas.
Kaip išsirinkti veislyną?
Veislyno ir veisėjo pasirinkimas yra labai reikšmingas sprendimas. Juk veisėjas bus tas žmogus, į kurį
jūs pirmiausia norėsite kreiptis iškilus neaiškumams ar abejonėms kačiuko priežiūros klausimais. Pasidomėkite, ar veislynas, iš kurio ruošiatės pirkti kačiuką, yra registruotas klube. Klubas gali būti nepriklausantis
arba priklausantis vienai iš pasaulinių federacijų.
t
8$'BUTUPWBJ-JFUVWPKF,MVCBT„5PQ.JBVw XXXUPQNJBVMU JS-("$ XXXMHBDMU
t
'*'FBUTUPWBT-JFUVWPKFo-JFUVWPTGFMJOPMPHǽESBVHJKB„Bubastė” (www.bubaste.lt).
Pasaulyje yra ir kitų sistemų klubų, tačiau jų atstovai Lietuvoje kol kas neregistruoti, bet veislynas gali būti
registruotas ir klube, esančiame ne Lietuvoje. Tai nedraudžiama. Jei klubas nepriklauso jokiai sistemai, pasidomėkite detaliau, kokią jie numato kačių titulų pripažinimo tvarką, kokias nustato veisimo taisykles, kokius reikalavimus turi atitikti katės, kad jų palikuonims būtų išduodami kilmės dokumentai.
Visi klubams priklausantys veislynai yra šių klubų tinklapiuose. Jeigu informacijos klubo tinklapyje nerandate, paskambinkite arba pasiteiraukite klubo el. paštu. Gali būti, kad veislynas neseniai užregistruotas ir
klubas dar nespėjo atnaujinti informacijos savo svetainėje.
Pasiteiraukite klube apie šį veislyną ir jų katinus, pasinaudokite google – paieškokite informacijos apie
veislyną, jų kates, jų pasiekimus parodose; užsukite į forumus. Patys susiformuokite savo nuomonę vadovaudamiesi keliais informacijos šaltiniais.
Apsilankymas svečiuose pas veisėją
Rinkdamiesi kačiuką, esant galimybei (jei perkate ne užsienyje), užsukite pas veislyno savininkus. Dažniausiai šeimininkai mielai priima į svečius visus, rimtai besidominčius kačiukais. Pažiūrėkite, kokiomis sąlygomis gyvena katės, ar vienoje patalpoje gyvena ne per daug gyvūnų, ar jie prižiūrėti, ar patalpos švarios.
Paprašykite šeimininkų parodyti veislyno registracijos pažymėjimą, kačių kilmės dokumentus, Europinį
gyvūno pasą, kačiukų tėvų įvertinimus parodose. Veisėjas entuziastas mielai visa tai parodys ir papasakos
jums apie savo augintinius bei jų pasiekimus parodose. Būtent veisėjas ilgus metus gali būti tas žmogus,
kuris pirmas išties pagalbos ranką ir suteiks būtiną informaciją katinėlio priežiūros klausimais, o neteisingai
pasirinkus, gali pamiršti jus tą pačią minutę, kai išeisite nešini mažu ūsuotuku ...

Grynaveislis kačiukas be dokumentų? Kas tai?
Dokumentai išduodami visiems vados kačiukams, nepriklausomai nuo to, ar kačiukas bus parduodamas veisimui ar tik kaip mylimas gyvūnas namams. Dokumentų išdavimo kaina klube yra simboliška, apie
30 Lt. Todėl susimąstykite, jei jums siūlo kačiuką be dokumentų ženkliai pigiau nei su kilmės dokumentais.
Kodėl veisėjas atsisako pusės kainos? Dažniausiai toks pasiūlymas reiškia viena – buvo nesilaikoma veisimo
taisyklių (dažnesnės vados, kitos veislės katinas ir pan.) ir klubas atsisakė išduoti kačiukams kilmės dokumentus. Kačiuko kaina yra už jo kokybę ir už garantiją, kad nusipirksite tam tikros veislės kačiuką su veislės
standartus atitinkančia išvaizda bei būdu.
Kaip atrodo kačiuko kilmės dokumentas?
Kačiuko kilmės dokumentas yra spausdinamas ant A4 formato lapo. Jame turi būti: informacija apie
veisėją, kilmės dokumento numeris, informacija apie kačiuką (veislė, gimimo data, lytis, vardas, spalva);
informacija apie kačiuko tėvus (titulas, vardas, veislė, spalva, kilmės dokumento numeris), tokia pati informacija apie senelius ir prosenelius, klubo, išdavusio kilmės dokumento ir Pasaulinės kačių federacijos,
kuriai priklauso klubas, emblemos. Būtinai: klubo spaudas ir klubo vadovo parašas, dokumento išdavimo
data. Jei abejojate, ar kačiuko kilmės dokumentas yra tikras, kreipkitės į jį išdavusį klubą.
Rinkitės atsakingai
Rimtai apsvarstykite savo apsisprendimą įsigyti kačiuką. Kačiuko pirkimas turi būti gerai apgalvotas
sprendimas įvertinus ne tik įsigijimo, bet ir išlaikymo galimybes. Nedovanokite kačiuko nepasitarę su žmogumi, kuriam norite padaryti tokį „siurprizą”. Gali atsitikti taip, kad tas siurprizas nebus toks malonus, kaip
jūs tikėjotės... Galima būtų vardinti patarimus be galo, tačiau pagrindinis vienas: būkite atsargūs, atidūs,
rūpestingi, netikėkite vien parduodančio kačiukus žmogaus žodžiais, nes renkatės sau šeimos narį!
Daiga Lapinskienė, Škotų nulėpausių veislynas „Archery”
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Visi veislynai turi laikytis nustatytų veisimo taisyklių
Pagrindiniai reikalavimai prieš leidžiant susilaukti palikuonių yra tokie:
t
BCVCǼTJNJUǕWBJUVSJCǼUJHSZOBWFJTMJBJJSUVSJUBJQBUWJSUJOBOǏJVTLJMNǕTEPLVNFOUVT
t
BCVUǕWBJJLJLFSHJNPEBMZWBWPQBSPEPTFJSHBWPHFSVTǠWFSUJOJNVT
t
LBUǕLFSHJBNBOFEBäOJBVLBJQLBSUVTQFSNFUVT
Netikėkite pasakomis, kai šeimininkai sako: „Oi, nespėjome sudalyvauti parodoje...”, „O kam tos parodos? Aš ir taip žinau, kad mano katinas geras” ir pan. Yra veisimo taisyklės, kurių privalu laikytis kiekvienam
veisėjui. Tik gavę tam tikrus įvertinimus parodose katinai gali būti kergiami. Jeigu katė nedalyvauja parodose, kaip žinoti, ar ji atititinka standartą? Tai gali nustatyti tik aukštos klasės ekspertai, teisėjai, kurie mokosi
ir praktikuojasi ne vienerius metus.
Kilmės dokumentai išduodami tik grynaveislių kačių, gavusių gerus įvertinimus parodose, palikuonims, jei katė atsiveda ne daugiau nei 3 vadas per 2 metus.
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Pasidomėkite kačių sveikata
Katės, kaip ir kiti gyvūnai, deja, kartais serga. Atsakingas veisėjas neapsiriboja vien kasmetiniais skiepais. Rūpindamasis savo gyvūnų sveikata, jis atlieka ir sveikatos patikrinimo testus. Pasiteiraukite, kokius
sveikatos patikrinimo testus šeimininkai atliko kačiukų tėvams. Paprašykite parodyti tyrimų atsakymus. Pasidomėkite, kokiais skiepais yra skiepijami gyvūnai. Naujos kartos skiepai (pvz. Purevax) apsaugo gyvūną
nuo daugiau virusų, taigi, nors jie ir brangesni, bet atsakingas veisėjas pasirinks būtent juos.
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Geriausi Lietuvos kačiukai (3 -10 mėn.) 2010 (FIFe sistema)
Best Kitten / Junior in Lithuania
I Siamo katinas /SIA/ 6" #BMUJPS$IFTUFS / veislynas Monoceros*LT

III Meino meškėnas /MCO/

Holy Agnus*LT / veislynas Agnus*LT

4VNNFSQMBDF8PSME7JTJPOveislynas Amber Sun*LT

IV Kanados sfinksas /SPH/

V Meino meškėnas /MCO/
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II Kornvalio reksas /CRX/

Diona Amsterdam / veislynas Amber sphynx*LT

LT* Šešuvos Brendis / savininkė Sandra Krisiūnaitė

Indrė Pocevičiūtė, veislynas „Ideal Cat”
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Pirmiausia pakeri šių kačių rytietiškas grožis: grakštus
kūnas ir išraiškingos akys. O kai ieškai taikliausio pasakymo
joms apibūdinti, į galvą vis lenda žodis LABAI: labai neįprastos, labai didelėmis šikšnosparnio ausimis, labai ilgu kaklu ir
uodega, labai ilgu liemeniu ir kojomis. Artimiau susipažinus,
išvaizda tarsi atsitraukia į antrą planą – pakeri jų būdas.
Peterbaldams visiškai netinka posakis „Aš katinas –
vaikštau vienas“. Šios veislės atstovai – patikimi ir ištikimi
šeimos augintiniai, tikri kompanionai. Peterbaldai nesišalina žmonių draugijos, o nori būti dėmesio centre. Jie stebi
žmonių darbus, bendrauja, „kalbasi“, net atrodo, kad slapčia
mokosi iš žmonių.
Šiuose gyvūnuose įsikūnijo visa, ko tikiesi iš augintinio: šuniška ištikimybė ir prieraišumas, beždžionės intelektas, lapės gudrumas, panteros elegancija, žmogiškas žvilgsnis ir paslaptingi kitų planetų būtybių išvaizdos štrichai…
Idėja „sukurti“ Peterbald veislę kilo Sankt Peterburgo felinologei Olgai Mironovai. Ji norėjo sujungti
Dono sfinksų plikumą su orientalų gracija ir gauti elegantišką „statulėlę“ – pliką orientalą. 1994 metais ji
TVQPSBWPMFOHWPLǼOPTVEǕKJNP%POPTöOLTǌ(*$)"öOPHFO.ZUITV1BTBVMJPǏFNQJPOFPSJFOUBMǽLBUF
Radma von Jagerhoff, turėjusią labai trumpą be poplaukio kailį. Dviejose vadose gimę kačiukai Muskat ir
Mandarin iz Murino bei Nocturn ir Nezhenka iz Murino buvo pirmieji peterbaldai. Jie yra visų šiuolaikinių
peterbaldų protėviai.
Kadangi buvo suporuotos dvi skirtingos veislės, mutavosi ir pats Dono sfinksų plikumo genas. Dabar
Peterbaldai turi ne plikumo, o ankstyvo nuplikimo geną, todėl gimę jie gali būti net 5 kailio tipų.
1) Plikagimis – „gummy“. Kačiukas gimsta plikas (dažniausiai neturi net ūsų) ir jau atmerktomis akimis. Šie kačiukai nelabai mėgsta būti glostomi, nes Jūsų
ranka limpa prie jų odos. Toks kačiukas reikalauja daug
priežiūros. Juos reikėtų maudyti kiekvieną savaitę ir kasdien apvalyti drėgnomis servetėlėmis.
2) „Velour“ – tai oda, panaši į persiko odelę. Plaukučiai iki 2mm ilgio. Optiškai kačiukas atrodo plikas, tačiau
glostant ranka lengvai slysta persikine odele. Veliūriniai
kačiukai, kaip ir kitų likusių kailio tipų kačiukai, nereikalauja jokios išskirtinės priežiūros.
3) „Brush“ – šiurkštus, ilgesnis nei 2 mm kailiukas.
Kailis panašus į avies arba šiurkščiaplaukio šuns.
4) „Flock“ – ilgesnis nei 2 mm , tačiau minkštas kailiukas. Atrodo, kad tai ne kailis, o poplaukis, pūkas.
5) „Peterbald varietta“. Tai kačiukai, neturintys
plikumo geno. Jie gimsta su tiesiais ūsais (1– 4 kailio
variacija, ūsai visada būna garbanoti) ir trumpaplaukiu
kailiuku. Tai puikūs šeimos augintiniai besižavintiems
peterbaldų charakteriu, bet nenorintiems pliko/plinkančio gyvūno.
Peterbaldai sezoniškai nesišeria, jie palaipsniui
plinka iki 2 kartais netgi 3 metų. Taigi, jei kačiukas „Flock“
ar „Brush“ kailiuku, realu, kad iki dviejų metų jis nupliks
iki „Velour“ arba netgi „gummy“ pasilikdamas tik „kojinytes“ – likutinį poros milimetrų kailiuką ant kojų.
Vieną kartą įsigijus Peterbaldą, jis pakerės Jūsų širdį visam gyvenimui... Net nepastebėsite, kaip aplink Jus
jau sukiosis ne vienas, o keletas Peterbaldukų.
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Širdžių kerėtojai – Peterbaldai

Kačių vakcinacija
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Niekam ne paslaptis, kad naminiams gyvūnėliams kaip mažiems vaikams reikia ne tik meilės, bet ir
priežiūros bei nuolatinio rūpesčio. Katės – ne išimtis. Prieš įsigydami pūkuotą draugą, privalome suvokti,
kad jam reikės ypatingos priežiūros. Kad jūsų katė būtų sveika, bent kelis kartus per metus ją turėtų apžiūrėti veterinaras, o kad išvengtume įvairių ligų, augintinis turi gauti visus privalomus skiepus. Neskiepytos
katės serga labai sunkiai ir yra sunkiai pagydomos. Deja, dažniausiai ligos baigiasi liūdnai. Dauguma žmonių mano, kad katės, laikomos namuose ir neleidžiamos į lauką, neturi galimybės pasigauti virusų, tačiau
tai netiesa. Visiškai nesvarbu, kad katės neišleidžiate į lauką. Virusus, kurie gali sukelti tam tikras ligas, kartu
su avalyne į namus gali atnešti jūsų šeimos nariai, svečiai ar jūs pats.
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Kada? Nuo ko?
Kačiukas, sulaukęs dviejų mėnesių, turi būti paskiepytas polivalentine vakcina, saugančia nuo panleukopenijos, virusinio tracheito ir kalicivirozės. Šis skiepas kartojamas po mėnesio kartu su vakcina nuo
pasiutligės. Po šių vakcinų kačiukas jau gali būti leidžiamas į lauką. Suaugusias kates kasmet skiepijame
polivalentine vakcina bei vakcina prieš pasiutligę. Likus 10 dienų iki skiepų, gyvūnui reikia suduoti vaistų
nuo kirminų.
Kas tos ligos?
Pačios baisiausios ligos, kurios tyko mūsų augintinių ir dažnai baigiasi mirtimi:
Panleukopenija, dar dažnai vadinama kačių maru. Tai virusinis susirgimas, pažeidžiantis katės imunitetą. Susirgęs gyvūnas pradeda viduriuoti, vemti, prastai arba visai neėda, nes dėl pažeisto žarnyno negali įsisavinti maisto medžiagų. Katė greitai nusilpsta, organizmas patiria dehidrataciją, kyla temperatūra,
pilvo sritis tampa skausminga. Net ir pasveikusi katė lieka itin pažeidžiama kitų ligų. Nuo šios ligos apsaugo tik vakcinacija.
Virusinis tracheitas (kačių gripas) ir kalicivirozė. Šiais virusais gali užsikrėsti įvairaus amžiaus katės, po kontakto su sergančiu gyvūnu. Katė dažnai čiaudi, iš nosies teka išskyros, gyvūnas nustoja ėsti,
jam pakyla temperatūra, ašaroja, o ligai sunkėjant, iš akių pradeda tekėti tirštos išskyros. Prasideda akių
uždegimas ir kitos akių ligos. Ši liga tęsiasi apie 2-3 savaites, tačiau net ir išgijusi katė dar kurį laiką lieka
viruso nešiotoja. Kalicivirusais užsikrėtusios katės dar gali sirgti atsinaujinančiomis dantenų ligomis, burnoje atsiranda žaizdelių.
Pasiutligė. Šiuo virusu sergantys gyvūnai įkandę gali užkrėsti kitus gyvūnus ar žmones. Ligos požymiai nesunkiai pastebimi: gyvūnai tampa agresyvūs, kandžiojasi, garsiai kniaukia, gargaliuoja, gausiai teka
seilės. Liga tęsiasi iki 6 dienų, tuomet gyvūnas miršta. Kadangi nuo šios ligos gydymo nėra, tai vakcinacija
gyvūnui nuo šio viruso privaloma pagal teisės akto reikalavimus.

Veislynas

Sphynx Basium*LT
www.sphynxbasium.com
tel. +370 652 52632

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos studentė Eglė Meškelytė
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Patarimai, kad jūsų kačiukas augtų sveikas
Įdėmiai sekite kačiuko sveikatą, nes katės suserga labai staiga ir padėti kartais būna jau per vėlu. Kačių sveikatos rodiklis – akys. Jos turi būti švarios, plačiai atmerktos, linksmos. Katė nesveikuoja, jei iš akių
ir nosies teka išskyros, seilėjasi. Tokiu atveju reikia skubiai kreiptis į veterinarijos gydytoją, nelaukti, kol
pagerės. Gyvūno sveikata 80% priklauso nuo jo šeimininko. Labai svarbu parinkti tinkamą pašarą, kartas
nuo karto jį papildyti vitaminais ir augaliniais papildais (galite pasėti natūralios žolytės). Netaisykinga mityba gali sukelti skrandžio ir žarnyno sutrikimus. Venkite katę maitinti išskirtinai vienu maistu. Skirtingai
nei daugelis mano, katėms negalima duoti karvės pieno, nes gali suviduriuoti, taip pat katei labai pavojingas šokoladas. Katės, ypač ilgaplaukės, turi problemų dėl plaukų kamuolių, susikaupiančių skrandyje
katei švarinantis. Dėl šios priežasties katė gali pradėti vemti. Problemai spręsti yra papildų, skatinančių
natūralų skrandžio išsivalymą. Svarbus katino higienos kriterijus – kraiko dėžutė. Ji turi būti reguliariai
plaunama, kraikas dažnai keičiamas. Dėžutė turėtų būti atokiau nuo ėdalo, ramioje vietoje. Svarbi reguliari katės kailiuko priežiūra. Kailį reikia reguliariai šukuoti, stebėti odos būklę. Jei atsiranda pokyčių (pleiskanų, žaizdelių, parazitų), imtis skubių priemonių, kreiptis į gydytoją veterinarą. Taip pat nepamirškite
profilaktinių priemonių nuo blusų ar erkių. Žinoma, namie laikomoms katėms erkės neįsisiurbs, tačiau yra
galimybė užsikrėsti blusomis, utelėmis, ypač jei katė kartais išbėga į laiptinę ar kiemą. Nuo šių parazitų rekomenduojama naudoti užlašinamąjį tirpalą, parduodamą pipetėmis, taip pat antiparazitines apykakles
ar antkaklius. Jei jau pastebėjote, kad augintinis krato galvą, krapšto ausis ar kasosi, iššukuokite, bandykite išrinkti parazitus, nes atskirti nuo kailio jie greitai žūva, specialiais milteliais ar purškalais apipurkškite
katės kailį, suduokite tabletes, kurias paskirs veterinaras. Du kartus per metus profilaktiškai būtina duoti ir
vaistų nuo kirminų. Vidiniai parazitai gali sukelti įvairių virškinimo sutrikimų, plaučių ar kepenų infekcijas,
išangės niežėjimą. Vaistai turi būti parenkami pagal katės rūšį bei amžių. Kačių kasdien tyko įvairiausi
pavojai, tokie kaip vabzdžių įkandimai, žeidžiančios stiklo šukės ir pan. Dažniausiai vabzdžiai gelia gyvūnams į burną. Tai labai pavojinga, nes tinimas apsunkina kvėpavimą ir gali pasibaigti staigia mirtimi. Jei
pastebėjote, kad gyvūnui įgėlė vabzdys, nedelsdami kreipkitės į veterinarą.
Katės – jaukios, minkštos, charizmatiškos būtybės, rytais išlydinčios jus į darbą, visą dieną rymo ant
palangės belaukdamos jūsų sugrįžtant, galiausiai iškilmingai pasitinka iškėlusios į viršų uodegą, džiaugiasi jūsų rūpesčiu jomis. Vakarais po sunkios dienos prisiglaudžia murkdamos, sugeria visą civilizacijos
rutiną ir erzelį bei panardina į mielą, šiltą sapną. Taigi rūpinkitės savo augintinio sveikata deramai, nes jis
pats to padaryti nesugebėtų.

Geriausios Lietuvos katės 2011

Katės papildomai gali būti skiepijamos nuo kačių leukemijos, chlamidijozės, bordateliozės, mikrosporijos („grybelio“), kačių imunodeficito viruso (FIV) ir kačių infekcinio peritonito (FIP). Kadangi šios vakcinos neįtrauktos į pagrindinį kompleksą, gyvūno savininkas gali pasirinkti jas papildomai. Beveik visomis
čia paminėtomis ligomis užsikrėsti galima tik per gyvūno santykį su kitais gyvūnais, taigi jei katė neišleidžiama į lauką, rizikos užsikrėsti nelieka. Bet kokiu atveju šių skiepų reikiamybę įvertins jūsų veterinaras.

Geriausios Lietuvos katės 2011

Sibiro katės
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Ar kada nors matėte žiemą per sniegą tipenančią lapę ar striksinčią voverę? Šios gražuolės žiemą pasipuošia tankiu kailiu ir visus
žavi savo stulbinančio grožio uodegomis. O ar kada matėte per baltą
pusnį sėlinančią Sibiro katę? Lietuvoje toks grožis yra didesnė retenybė nei lapė ar voverė. O gaila, nes Sibiro katė turi kuo puikuotis.
Tai grakšti, daili ir, ko gero, viena natūraliausių veislių.
Žiemą Sibiro katė žydi – užsiaugina tankią karališką apykaklę,
plačias kailines kelnaites, o pūsta tanki uodega kartais pranoksta net
plėšrūnės lapės puošmeną. Šios veislės kailio spalvų ir raštų įvairovė
labai plati, bet labiausiai vertinama agučio spalva, nes tokios spalvos
būna laukinės Sibiro miškų katės.
Manoma, jog Sibiro miškų katėms susikergus su naminėmis
atsirado Sibiro katė. Jos grožis, instinktai medžioti ir prieraišumas
bei meilė šeimininkui sužavėjo ne vieną žmogų. Teigiama, jog net
Anglijos karalienė žavėjosi Sibiro katėmis – juk tokia katė puikiausiai
galėtų papuošti net karalienės rūmus. Sibiro katė vaikšto visuomet iškelta ir papūsta uodega, žengia labai
tvirtu žingsniu, o savo teritorijoje nebijo nieko. Jos žingsniai it sunkaus gyvūno stipriai spaudžia žemę.
Sakykim, naktį, kai visi miega, Sibiriukė budi ir nerimsta, saugo savo šeimą. Jos žingsnius galima girdėti taip
aiškiai, tarytum koks sargas žygiuotų.
Sibiro katė, kaip ir visos katės, yra labai magiška. Kiekvienas tikriausiai žino, koks didelis malonumas,
kai katė murkia šalia. Tačiau ar kada nors girdėjote Sibiro katės motoriuką? Sunku aprašyti, kaip ypatingai
garsiai moka murkti šios miško gražuolės.
Jeigu jūsų dar nesužavėjo Sibiro katė, būtinai turite sužinoti apie jos medžioklės instinktus. Ši katė
neleis jūsų namuose apsigyventi pelėms, nes jau nuo seno yra gerbiama už meistrišką graužikų naikinimą.
Peles ir žiurkes Sibiro katės gaudydavo ne tik namuose, vienuolynuose, bet ir turtuolių klėtyse.
Viena išskirtiniausių ir rečiausių veislės savybių ta, kad šiuos gyvūnus toleruoja kačių seilėms (ne plaukams) alergiški žmonės. Teigiama, jog Sibiro kačių seilės neturi to alergeno, kurį turi kitos katės.
Tikriausiai neįmanoma aprašyti visų šios veislės privalumų, nes kiekvieną dieną katės savo šeimininkui
atskleidžia po naują paslaptį. Sibiro katės yra mėgstamos ne tik dėl savo grožio ar medžioklės instinktų, bet
ir dėl to, kad jas lengva dresuoti. Atkaklus šeimininkas Sibiro katę gali paversti paklusniu ir triukus rodančiu
augintiniu. Sibiro katė ypatingai prieraiši, nors tvirto charakterio. Jeigu myli ir priimi ją į savo šeimą, ši katė
tai supranta ir atsidėkoja dešimteriopai.
Sibiro katės – tikras lobis ne tik savo charakteriu, išvaizda, paslaptimis, bet ir dėl to, kad yra sveikos bei
ilgaamžės. Jos natūralios ir labai lėtai bręsta, galutinai suauga tik penkerių metų. Sibiro katės puikiausiai
jaučiasi tiek žiemą, tiek vasarą, tiek lauke, tiek patalpose, nes atitinkamai pagal orą keičiasi ir kailis, juk ne
veltui sibiriukė – gamtos vaikas.
Na, ar jūsų nesužavėjo, nesudomino Sibiro karalaitė?
Ieva Guzė
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Be abejonės, Britų trumpaplaukiai – šiuo metu populiariausia trumpaplaukių kačių veislė Europoje. Šios katės puikiai
prisitaiko prie įvairių gyvenimo sąlygų, todėl jaučiasi visiškai
laimingos tiek kaime, tiek daugiaaukščio namo bute. Dėl santūraus, ramaus ir draugiško būdo ši veislė patinka daugeliui
žmonių. Šią veislę reprezentuojanti išvaizdos ypatybė – originalios tekstūros kailis, liaudyje vadinamas pliušiniu. Stambūs
kaulai, apvalūs skruostai bei išskirtinė „šypsenėlė” daro Britų
trumpaplaukį katiną panašų į pliušinį meškiuką.
Atsiradimo istorija. Šios veislės katės išveistos Anglijoje
1870 m. Manoma, kad jų pirmtakai atkeliavo kartu su romėnų kariais, kuomet šie bandė užgrobti Angliją. Rašytiniuose
šaltiniuose minimos stambios pilkos katės su aštriomis iltimis,
gyvenusios prie fermų, sodybų, ūkinių pastatų ir reguliavusios
graužikų populiaciją šioje šalyje. Prireikė nemaža laiko, kol vietiniai žmonės prisijaukino šias kates. Ilgainiui
gražių, stambių, tankaus, neperlyjamo kailio kačių populiacija išaugo, o 19 a. pabaigoje anglų kačių mylėtojai suteikė veislei pavadinimą – British Shorthair (liet. Britų trumpaplaukė).
Charakteristika. Šios veislės katės garsėja ramiu ir maloniu būdu. Dauguma Britų trumpaplaukių
labai pakančios, meilios ir lengvai prisitaiko prie įvairių gyvenimo sąlygų. Tai saikingai smalsios, inteligentiškos, sumanios katės, nemokančios įkyrėti. Supratusios, kad šeimininkas yra užsiėmęs, Britų katės kuo
ramiausiai susiras joms mielą kampelį ir nusnūs. Vienas svarbiausių šių kačių bruožų – jos neagresyvios,
kas labai svarbu auginantiems vaikus. Paliktos namuose vienos, nelabai nuobodžiauja, puikiai sutaria su
kitais naminiais gyvūnais. Kartais jos ištisas valandas miega, tačiau glamones, glostymą, kaip ir bendravimą
su šeimos nariais, labai mėgsta. Šios katės nėra prisirišusios prie vieno žmogaus, mėgsta svečius. Nors yra
taikaus būdo, jų kantrybė turi ribas: tai katės su charakteriu, neslepiančios nepasitenkinimo, jei kas nors
negerai: gali pasislėpti nuo per didelio dėmesio ar kelis kartus balsu bei kūno išraiška perspės apie nenorą
bendrauti.
Išvaizda. Britų trumpaplaukių kačių išvaizda itin miela. Kailis trumpas, šiugždus ir stangrus, galva
apvali, skruostai stambūs, akys plačiai atmerktos, apvalios, ausys trumpos, apvaliais galiukais. Masyvus ir
tvirtas kūno sudėjimas, stiprios trumpos kojos, pasibaigiančios apvaliomis pėdutėmis bei trumpa buka
uodega – ryškūs išskirtinės britų katės išvaizdos bruožai.
Vystymasis. Šios katės vystosi vidutiniu tempu. Dažnai galutinai išsivysto ir įgyja joms būdingą išvaizdą tik antraisiais ar trečiaisiais gyvenimo metais. Neretai po gimdymo atgavusios formą patelės atrodo dar
gražiau nei prieš nėštumą. Šios veislės kačių svoris svyruoja tarp 3-6 kg. Patinai gali sverti ir daugiau. Taip
pat reikėtų paminėti, kad kūno sudėjimą lemia atsiradimo istorija. Paprastai vienspalviai britai yra stambūs, kaip ir jų protėviai, o naujosios kartos marmurinio marginimo kačiukai būna smulkesnio sudėjimo.
Šiuo metu Pasaulinė Felinologų Asociacija FIFe pripažįsta 60 britų kačių spalvų. Seniausia spalva – mėlyna
(liaudyje vadinama pilka). Be šios spalvos dažniausios lelijinė, šokoladinė, juoda, balta, kreminė, raudona.
Naujausių išveistų kačių kailiai dažnai būna su žymomis, t.y., kailio spalvų gamą sudaro kelios spalvos ir
raštai: marmuro piešinys, taškuoti, tigriniai, sidabriniai ir kitokie dviejų ar kelių spalvų deriniai.
Vertinant katę, pirmenybė teikiama oranžinėms (vario spalvos) akims, bet jos gali būti ir žalios, mėlynos ar smaragdinės (žalsvai melsvos). Pagal FIFe sistemą Britų trumpaplaukės katės priskiriamos III kategorijai iš IV. Tai trumpaplaukių ir Somalio kačių kategorija.
Nereikėtų pamiršti, kad Britų trumpaplaukės katės buvo kryžmintos su Persų veislės katėmis, tad kai
kurios iš jų turi ilgo plauko geną, kurio pasekmė – Britų ilgaplaukės katės ( angl. Bristish longhair). Tai Britų
trumpaplaukių kačių kopijos, tik ilgakailės. Deja, kol kas FIFe sistema Britų ilgaplaukių kaip atskiros veislės
nepripažįsta.
Priežiūra. Laikyti šias kates – vienas malonumas. Jų nereikia maudyti, pakanka kartą per savaitę sušukuoti ir kailis bus gražus. Britų trumpaplaukės pasižymi puikiu atsparumu ligoms. Vienintelis šių prabangių
kačių neigiamas bruožas – jos yra didelės gurmanės ir būtų sunku priversti jas ėsti tai, kas joms nepatinka,
bet, jūsų nuomone, naudinga.
Toma Antonovaitė, Veislynas Amber Wishes *LT

Geriausios Lietuvos katės 2011

Britų trumpaplaukiai

Geriausios Lietuvos katės 2011

Geriausios Lietuvos suaugusios katės 2010 (FIFe sistema)
Best Adult Female in Lithuania
I Kanados sfinksas /SPH/ *$Aurora Diamonds Forever / veislynas Nakedness*LT

III Seišelio katės /SYS/

IV Abisinijos katė /ABY/

V Ilgaplaukė Amerikos riestaausė /ACL/

$)Millebaci Zahara / veislynas Made in Lithuania*LT

$)HU*Pharao’s Heart Miranda / veislynas Made in Lithuania*LT
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II Orientalas /OSH/

*$"CZIPPS#FBVUZ'MBNF$PMPVSFEWFJTMZOBT8POEFSMJGF -5 *$FIN*Minnikatin Elisabeth / veislynas Venta*LT

Natalja Viaznikova, veislynas Like a Lamb*LT
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Įdomus veislės pavadinimas, ypatinga užburianti išvaizda, fantastiškas charakteris – visa tai norėtųsi išvardinti kalbant apie Selkirk reks
kates. Jos tokios garbanotos ir pūkuotos, kad primena avinėlius. Todėl
dažnai Selkirk reksus kitaip dar vadina „katėmis avies kailyje“, „katėmis
– meškiukais“.
Selkirk reksai – viena naujų veislių, sparčiai populiarėjančių visame pasaulyje.
1987 m. vienoje JAV Montanos valstijos Šeridano miesto gyvūnų
prieglaudoje buvo rasta katytė. Jos kailis raitėsi gražiomis garbanomis,
net ūsai ir antakiai buvo garbanoti. Ši katė gavo Mis De Pesto of NoFace vardą ir yra visų Selkirk reks veislės kačių pradininkė.
Formuojant Selkirk reksų veislę buvo naudojamos Persų, Egzotų
ir Britų trumpaplaukės katės, todėl naujosios veislės kačių charakteris atspindi visų išvardintų veislių ypatumus. Stabilią psichiką ir puikią sveikatą Selkirk reksai paveldėjo iš veislės pradininkės Mis De Pesto of
NoFace, smalsumą, savarankiškumą ir optimizmą – iš Britų trumpaplaukių, švelnumą ir meilumą – iš Persų
kačių.
Selkirk reksai gali būti trumpaplaukiai ir ilgaplaukiai. Vadoje gali gimti tiek garbanoti, tiek negarbanoti
kačiukai (straitai), todėl net pats išrankiausias kačių mylėtojas išsirinks sau patinkantį augintinį.
Selkirk reksai – tai nuo vidutinio iki stambaus kūno sudėjimo, stiprių kaulų ir raumeningo kūno katės.
Jų letenos didelės, stiprios, apvalios formos. Galva apvali, plati, skruostai pilni, smakras stiprus, nosis trumpa ir plati. Didelės, plačiai atmerktos akys suteikia snukučiui labai mielą išraišką. Kailis minkštas, tankus,
neprigludęs, garbanojasi atskiromis garbanėlėmis arba bangomis. Garbanos ypač ryškios už ausų, ant kaklo, krūtinės ir pilvuko. Trumpaplaukio selkirk rekso kailis nereikalauja ypatingos priežiūros, o ilgaplaukius
reikia dažnai šukuoti. Per pirmuosius dvejus gyvenimo metus galutinai susiformuoja garbanos, o jų kokybė
priklauso nuo daugelio priežasčių: genetinių linijų, katės amžiaus, kailio ilgio, metų laiko.
Selkirk reksai yra nepakartojamo charakterio ir išvaizdos. Apie meilių garbanių privalumus galima
kalbėti ir kalbėti. Šie maži padarėliai pakerės kiekvieną, kas pabendraus su jais bent keletą minučių. Jų
užburianti išvaizda taip ir kviečia ranka paliesti kailį, be perstojo glostyti mažą garbanotą avinėlį. Selkirk
reksai visą laiką gali leisti su mylimais šeimininkais arba stebėti juos. Užburianti, ypatinga, inteligentiška,
žaisminga – tokia yra bendra nuomonė apie šios veislės katę tų, kas namie turi šį garbanotą stebuklą. Ypač
pabrėžiama jų meilė žmonėms, prisitaikymas prie gyvenimo sąlygų ir aplinkybių.
Selkirk reksai idealiai tinka šeimoms su vaikais, nes yra labai žaismingi, švelnūs ir meilūs. Jie kaip maži
klounai – smalsūs ir linksmi, džiugina savo žaismingumu. Selkirk reksai puikiai sutaria su šunimis ir kitomis
katėmis, nėra agresyvūs ir nepretenduoja į lyderystę, yra labai bendraujantys ir stabilios psichikos. Šios
veislės katės prieraišios ir ištikimos.
Selkirk reksai yra puikūs kompanionai, suteikiantys savo šeimininkams daug teigiamų emocijų.

Geriausios Lietuvos katės 2011

Selkirk reks katės

Geriausios Lietuvos katės 2011

Ruošiamės parodai
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Kačių parodos – tai neatsiejama kiekvieno kačių veisėjo gyvenimo dalis, ne tik leidžianti džiaugtis,
didžiuotis savo augintinių įvertinimais bei titulais, bet ir suteikianti puikią galimybę pristatyti parodos lankytojams auginamos katės veislę, įsigyti gerbėjų, gal net sutikti potencialius kačiukų pirkėjus, susipažinti
bei pasidalinti patirtimi su kitais kačių veisėjais. Kiekvienam veisėjui ypatingai svarbu yra tai, kad parodos
metu galima išgirsti teisėjo nuomonę, patarimus ir gauti įvertinimus, suteikiančius teisę veisti katės palikuonis. Todėl labai svarbu tinkamai pasiruošti parodai.
Bene pirmasis pasiruošimo parodai etapas yra skiepai. Kiekviena parodos katė privalo būti paskiepyta nuo pasiutligės, panleukopenijos, rinotracheito ir kalcivirozės. Nuo pasiutligės skiepo turi būti praėjęs
bent mėnuo ir ne daugiau kaip vieneri metai. Visos žymos apie skiepus turi būti skiepų knygelėje arba
ES nustatyto pavyzdžio „Gyvūno augintinio pase“. „Gyvūno augintinio pasas“ yra privalomas vykstant į
parodas užsienyje. Jame turi būti mikročipo numeris (nuo 2011 metų sausio 1 d. tatuiruotės kaip gyvūnų
identifikavimo priemonė nebegalioja) ir veterinaro patvirtinimas apie gyvūno sveikatą (gaunamas kelias
dienas iki kelionės) – šio patvirtinimo reikės, jei vyksite į parodą už Europos Sąjungos ribų. Jo pagrindu
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išduoda sertifikatą, būtiną norint su gyvūnu kirsti sieną. Visos
sergančios, turinčios blusų ar nepaskiepytos (paskiepytos ne laiku) katės yra šalinamos iš parodos. Katės
sveikata yra kiekvieno atsakingo veisėjo prioritetas!
Prieš kiekvieną parodą reikia pasirūpinti ir katės eksterjeru – jos parodine išvaizda. Katei reikia nukarpyti nagus bei išvalyti ausis, akis, sutvarkyti kailiuką. Tinkamas katės kailio paruošimas yra labai atsakingas
žingsnis. Tai savotiškas mokslas, angliškai vadinamas „grooming“. Net geriausiai standartus atitinkančios
katės gali gauti prastesnius įvertinimus, jei jos bus netinkamai paruoštos. Kad taip nenutiktų, prieš kiekvieną parodą katę būtina išmaudyti specialiu katėms skirtu šampūnu ir praskalauti kailį kondicionieriumi. Po maudynių kailį būtina nusausinti rankšluosčiu ir išdžiovinti fenu. Parodos metu išteptą kailiuką
reikia greitai sutvarkyti. Tokiems nenumatytiems atvejams patogu turėti drėgnų servetėlių ar sauso šampūno bei šukas. Tinkamai paruošta katė žavės ne tik žiūrovus, parodos dalyvius, bet ir teisėjus.
Ne visose parodose galima dalyvauti su savo parodiniais narveliais, todėl būtina iš anksto tuo pasidomėti. Savo narvelį turėti yra patogiau, nes katė jame saugiau jaučiasi. Jei savo narvelio neturite, organizatoriai privalo jį parūpinti. Tokiu atveju reikia iš anksto pasisiūti užuolaideles. Jų prireiks ne tik dėl
grožio, bet ir tam, kad gyvūnas jaustųsi jaukiai ir komfortabiliai. Visų pirma dėl to, kad nemato kitų gyvūnų
ir nestresuoja. Antra, mažoje uždaroje erdvėje gyvūnai jaučiasi saugesni. Ne visi parodos žiūrovai būna
supratingi – nuolat atsiranda norinčių gyvūną pabaksnoti, paglostyti ar paerzinti. Tai katei papildomas
stresas, kurio reiktų išvengti, tad būtų gerai uždengti narvelio priekį. Tam puikiai tinka skaidri plėvelė arba
užuolaidėlės su peršviečiamu tinkleliu iš priekio. Dalyvaujant su organizatorių narveliu, reikės kartono
lakšto ar kieto kilimėlio grotuotam dugnui uždengti ir patiesaliuko, ant kurio gyvūnas gulės. Kartais gyvūnai nori pasislėpti nuo žiūrovų. Tokiais atvejais praverčia uždari guoliukai. Tačiau jie turi būti patogūs ne
tik gyvūnui, bet ir jų šeimininkams. Guoliukas turi būti ne per daug uždaras, kad nebūtų problemų išimti
katę, kai reikės ją nunešti teisėjui.

Parodai reikalingų daiktų atmintinė
BŪTINA PASIIMTI: katės skiepų knygutę arba gyvūno augintinio pasą, dezinfekcinio skysčio, parodinį
narvelį (jei turite) ir/arba užuolaidėles ir lakštą storo kartono, patiesaliuką, guoliuką, maisto ir vandens,
indelius, tualetą, maišelį kraiko, lopetėlę, šiukšlių maišą, šukas, veislyno reklamą (vizitines korteles, kalendoriukus), transporterį (patikrinus, ar viduje yra katė).
GALITE PASIIMTI: lašiukų akims valyti, drėgnų servetėlių, sauso šampūno, skaidrios plėvelės narvelio priekiui uždengti, skanėstų, konservų ir šaukštelį, žaisliuką, foto albumą, kaspinėlius, taures, lipnios
juostelės, siūlų, kelis žiogelius, kilmės dokumento kopiją, popieriaus, rašiklį, pūkų rinkiklį, fotoaparatą,
sulankstomą kėdutę.
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Katei gabenti į parodą reikalingas transporteris – specialus nešiojamas krepšys. Gyvūnas jame jausis
patogiai ir saugiai. Transporteris labai praverčia ne tik vežant gyvūną į parodą, bet ir keliaujant pas veterinarą, kraustantis ar vykstant atostogų.
Prieš parodą reikėtų įsigyti dezinfekcinio skysčio stalui ir narveliui valyti bei rankoms dezinfekuoti.
Svarbu užtikrinti, jog katė „nepasigaus“ ligų svetimoje vietoje. Dezinfekuojama ir tam, kad narvelyje nebūtų kvapų, erzinančių gyvūną.
Maistas, vanduo ir indeliai yra būtini. Katei palepinti galima paimti skanėstų arba mėgiamų konservų. Jei imsite konservų, nepamirškite įsidėti šaukštelio. Taip pat būtina pasiimti katės tualetą, nedidelį
maišelį kraiko, lopetėlę išmatoms surinkti ir šiukšlių maišą joms sudėti. Tualetą reikėtų rinktis nedidelį,
telpantį į narvelį, arba didesnį uždarą, į kurį galima būtų įleisti, o paskui patogiai išimti katę.
Ne kiekviena katė parodos metu žaidžia, tačiau mėgiami žaisliukai gali praversti. Žaisdamos katės ne
tik smagiai leidžia laiką, pamiršta stresą, bet ir traukia žiūrovų, o ypač mažųjų kačių gerbėjų dėmesį.
Kačių paroda yra puiki vieta veislyno reklamai. Į parodas ateina žmonės, kurie domisi šiais gyvūnais,
o kai kurie net nori įsigyti augintinį. Vizitinės kortelės, kalendoriukai, foto albumai su augintinio nuotrauka
ar kita veislyno reklama yra puikus būdas užmegzti kontaktus su būsimais pirkėjais. Ant narvelio arba jo
viduje galima sukabinti ankstesnėse parodose gautus kaspinėlius ir rozetes. Žiūrovai galės žavėtis katės
įvertinimais ir papildomais narvelio papuošimais. Taip pat neretai pamatysite ant narvelių pastatytas gražias taures, kurios reiškia, kad teisėjai ne tik gerai įvertino katę, bet ir pripažino ją viena geriausių parodos
kačių.
Atsarga gėdos nedaro, todėl papildomai į parodą pasiimkite:
t
-JQOJPTKVPTUFMǕT TJǼMǽJSLFMJTäJPHFMJVT
t
,BUǕTLJMNǕTEPLVNFOUPLPQJKǌ+JHBMJQSBWFSTUJCFOESBVKBOUTVLJUBJTWFJTǕKBJTBSTVTJEPNǕKVTJBJT
pirkėjais, o kartais ir teisėjais.
t
1PQJFSJBVTJSSBÝJLMǠHBMOPSǕTJUFVäTJSBÝZUJLJUǽWFJTǕKǽBSTVTJEPNǕKVTJǽäNPOJǽLPOUBLUVT
t
1ǼLǽSJOLJLMǠ,BUǕTJÝHZWFOEBNPTTUSFTǌMBCJBVÝFSJBTJ UPEǕMESBCVäJBJHSFJUBJBQMJNQBKǽQMBVLBJT
t
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t
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Vaida Vadlugienė ir Daiga Lapinskienė, Škotų nulėpausių veislynas „Archery”

www.archerycats.lt
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Ši veislė dar vadinama Rusų mėlynąja, Archangelsko ir net ispaniška. Jos kilmės istorija nėra tiksliai žinoma, viskas, kas apie jas pasakojama – legendos. Manoma, kad tikroji šios katės tėvynė yra Rusija, Archangelsko sritis, todėl galima teigti, jog jos prisitaikiusios prie šiaurės
klimato sąlygų. Tikima, kad įsigijus šios veislės katę, į namus ateina ir
laimė. Jeigu tikėtume legendomis, tai anksčiau visi pasiturintys pirkliai
augindavo savo namuose šios veislės kates. Pasakojama, kad Petro I ojo dukra Jelizaveta I-oji, neapsikentusi pelių antplūdžio, įsakė rūmuose apgyvendinti visų kačių veislių atstovus, puikiai gaudančius peles.
Taip rusų melsvosios atsirado rūmuose. Šios veislės katę dovanų nuo
Jelizavetos II- osios jūreiviai nuvežė ir į Didžiąją Britaniją karalienei Elžbietai I- ajai. Vėliau šios savito tipo, gracingos, elegantiškos katės pamažu ėmė nykti. Jeigu Anglijos veisėjai nebūtų ėmęsi jų veisti, ko gero, ši veislė būtų visai išnykusi.
Šiuolaikinė Rusų melsvoji katė mažai kuo pasikeitė, jos kailis išliko minkštas, tankus, įvairaus melsvo
atspalvio, plaukai ir poplaukis beveik vienodo ilgio, todėl kailis vadinamas „pliušiniu “. Melsvos spalvos kailį
turi ir daugelis kitų veislių kačių, tačiau vienintelių Rusų melsvųjų plauko galiukai yra su sidabro atspalviu.
Kailiukas yra labai švelnus, be galo malonus glostyti.
Kūnas vidutinio dydžio, ilgas, gracingas, raumeningas, bet elegantiškas. Kojos ilgos ir elegantiškos,
užpakalinės kiek ilgesnės nei priekinės, mažomis ir ovaliomis letenėlėmis. Kaukolė plokščia, žandikauliai
siauri, kakta ir nosis tiesi. Tvirtas smakras ir nosis sudaro vertikalią liniją. Ilgas, lieknas kaklas. Gamta padovanojo šios veislės katėms dideles, smailėjančias, palei galvą plačias ausis, kurių krašteliai labai ploni.
Rusų melsvųjų kačių nosies galiukas pilkas, pelenų spalvos, o didelės, migdolo formos akys ryškiai žalios,
smaragdo spalvos. Kačiukai gimsta žydromis akimis, vėliau jos pakeičia spalvą. Uodega turi būti ilga ir smailėjanti, negali būti uodegos lūžio, kuris laikomas genetiniu broku.
Rusų melsvoji katė pasižymi išskirtiniu charakteriu. Ji yra švelni, santūri, prieraiši, taikaus būdo, lengvai
prisitaikanti prie buto sąlygų, mėgstanti ramybę ir komfortą. Be galo žaisminga, padykusi, šokli, galinti
atlikti net akrobatinius triukus. Nieko nuostabaus, jei ji ramiai gulėjusi, staiga ims dūkti. Jei išsirinks savo šeimininku jus, negalėsite atsidžiaugti jos meilumu ir parodyta ištikimybe. Jei su šios veislės kate bus tinkamai
elgiamasi ir ji jausis mylima – paklus jums ir taps tikra drauge. Įskaudinta praras pasitikėjimą ir nusivils jumis
amžinai. Rusų melsvosios balsas malonus ir tylus, net rujojančios katės nekelia ypatingai didelio triukšmo.
Pradėti auklėti reikia dar mažą kačiuką. Šiai katei jokiu būdu negalima suduoti ranka. Tokiu elgesiu
įžeisite jos savigarbą, išdidumą, prarasite pasitikėjimą. Jei jau katė daro, kas neleidžiama, geriausia auklėjimo priemonė – vandens purkštukas gėlėms. Katės nemėgsta vandens, todėl, supratusios, kad padarė
kažką ne taip, skuodžia slėptis. Galima įspėti garsiai ištariant „ne“, o išbarus uždaryti kitame kambaryje, kurį
laiką ignoruoti.
Šios veislės kates galima išmokyti nesudėtingų triukų: atnešti numestą žaisliuką, pagauti jį ore. Jos yra
labai šoklios ir gali į viršų iššokti iki metro aukščio.
Eleonora Kasparavičienė, veislynas „Žydroji fėja”
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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. Beje, Kurilų trumpauodegių kailiukas su tankiu poplaukiu yra tarytum lietpaltis – vanduo greitai nuo jo nuvarva. Mūsų „kurilai“ vasara drauge
su vaikais dažnai eina maudytis į upę, o išlipę iš vandens nusipurto vandenį kaip šunys.
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. 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 pasirūpino padovanoti 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
katėmis. Dėl ko sutrumpėjo šių kačių uodegos, nėra išaiškinta. Žinoma tik tai, kad jos visos yra skirtingos,
tarsi 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 m. ir patvirtinti Sovietų felinologų fedeSBDJKPT5BSQUBVUJOJVNBTUVPöDJBMJBJÝJǌWFJTMǗNQSJQBäJOP1BTBVMJPLBǏJǽGFEFSBDJKB 8$' %BCBS,VSJMǽ
USVNQBVPEFHJVTQSJQBäǠTUB8$' 5BSQUBVUJOǕLBǏJǽBTPDJBDJKB *$" JS5BSQUBVUJOǕLBǏJǽGFEFSBDJKB '*'& 
Tačiau, kad ir kas būtų parašyta apie Kurilų trumpauodegius, tai neatspindės visų šios katės ir žmogaus santykių gamos. Tai galima pažinti tik turint „kurilą”.
Milda Sabienė, veislynas „Golden Look*LT”
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Geriausi Lietuvos suaugę katinai 2010 (FIFe sistema)
Best Adult Male in Lithuania
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II Kanados sfinksas /SPH/

(*$Langstteich’s Es’Agadir / veislynas Amber Sun*LT

$)LV*Bosque Bestia Arctic / veislynas Lordcoon*LT

Bengalijos katės

Kailio raštai ir spalvos
Bengalijos katės būna dviejų pagrindinių raštų – dėmėtos ir marmurinio rašto. Nėra ir negali būti
dviejų identiško rašto kačių, todėl kiek pasaulyje yra kačių, tiek yra ir jų kailio spalvų bei raštų variantų.
Svarbiausia, kad ženklinimas turi būti labai aiškus ir ryškiai kontrastuoti su pagrindine kailio spalva. Dėmėtų bengalų žymės turi būti be jokių juostų ant kūno, išskyrus kojas ir viršutinę nugaros dalį. Marmurinių
bengalų raštas taip pat turi būti ryškus ir aiškus. Dar dvi veislės išvaizdos ypatybės – „blakstienos“ (horizontalus žymėjimas šalia akių) ir dryžuotos priešakinės kojos.
Temperamentas
Bengalijos katės aktyvios, triukšmingos ir labai gudrios. Stebėdamos žmonių veiksmus, jos išmoksta
atsidaryti spintos, kambario duris ir netgi langus. Gali lipti sienomis, tupėti ant šaldytuvų ar užlipti ant aukščiausio baldo namuose. Tai labai bendraujantis gyvūnas, jam reikia nemažai dėmesio. Mėgsta žaisti žaidimus, vaikščioti su pavadėliu, išdykauti su vandeniu jums plaunant indus ar maudantis. Mėgsta blizgančius
daiktus, juos gali pavogti arba paslėpti.
Nepaisant sparčiai augančio šios veislės populiarumo, tai tikrai nėra ta veislė, kurią gali auginti kiekvienas. Labiausiai jos tinka patyrusiems, aktyviems kačių augintojams.
Priežiūra
Bengalijos kačių priežiūra yra tokia pati, kaip ir kitų naminių kačių. Jos
lengvai ėda kokybišką katėms skirtą
maistą, naudojasi jiems skirta kraiko
dėžute ir reikalauja atitinkamų vakcinų,
kaip ir kitų veislių naminės katės. Bengalijos katės paprastai nebijo vandens, todėl, reikalui esant, jas galima paprastai
ir be vargo išmaudyti. Reguliariai reikia
šukuoti ir valyti ausis bei kirpti nagus.
Namie auginant Bengalijos katę, jai reikia skirti daug dėmesio ir meilės, būtina
su ja užsiimti ir tinkamai rūpintis.

Viktorija Gražulytė, Veislynas „Venera“
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Charakteristika
Bengalijos katė dėl savo dėmėto kailio, glotnaus ir raumeningo kūno, ovalo formos akių, plačios nosies ir pleišto formos galvos atrodo kaip mažas leopardas. Užpakalinės šio gyvūno kojos šiek tiek ilgesnės
nei priekinės. Kailis šilkinis, nuo trumpo iki vidutinio ilgio. Subręsta iki antrųjų gyvenimo metų.
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Bengalijos veislės istorija
Bengalijos katės – pakankamai nauja ir prieštaringai vertinama veislė, kurios vis didėjantį populiarumą iš
dalies nulemia laukinė, egzotiška išvaizda. Prieštaringai
vertinama todėl, kad daugelis žmonių galvoja, kad šios
veislės katės yra laukinio charakterio, plėšrios ir visiškai
nemeilios…
Bengalijos katės istorija prasidėjo sukergus Azijos
leopardines kates su naminėmis. Pirmą kartą Bengalijos
katės atsirado JAV 1970 m., parodoje pasirodė 1985 m.
Veislės pavadinimas buvo duotas pagal sisteminį Azijos
leopardinės katės (Prionailurus bengalensis) pavadinimą ir nėra susijęs su Bengalijos tigru.
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Labai sunku atskirti mielą katinišką ekscentriškumą nuo susierzinimo, pereinančio į brangiai kainuojančias ir pavojingas problemas – tai labai sudėtingas momentas, paprastai priklausantis nuo aplinkybių ir
šeimininko žinių apie kačių gyvenimą. Dauguma kačių elgsenos pavyzdžių, kuriais skundžiasi šeimininkai,
yra paprasčiausio aktyvumo apraiškos neleistinuose rėmuose; pvz., teritorinė agresija, nepageidaujamas
žymėjimas ar paukščių medžioklė (graužikų medžioklė paprastai toleruojama...). Tik nedidelė dalis kačių
demonstruoja elgesio nukrypimus, kurių neturi jų laukiniai giminaičiai. Kuo mūsų žinios apie biologiją ir
socialinę laukinių kačių elgseną išsamesnės, tuo rečiau naminių augintinių elgsena atrodo nenormali.
Gyvūnų savininkai dažnai mano, kad katės būdą pakeisti sunku: jų charakteris nepriklausomas, jos vengia dresūros. Tik išsamios žinios apie apie kačių elgseną, besiremiančios lyginamosios psichologijos, etologijos, endokrinologijos ir psichofarmakologijos tyrimais, gali padėti išspręsti gyvūno keliamas problemas.
Yra keletas besąlygiškų arba standartinių priežasčių, nulemiančių kačių elgesio problemas, tačiau vienam atvejui tinkantys sprendimo būdai gali būti beverčiai kitu atveju, nors išoriškai abu atvejai ir panašūs.
Auklėjimo technikos ir metodų pasirinkimas priklauso nuo daugelio faktorių, tačiau reikia turėti omenyje
visos šeimos įpročius, poreikius ir lūkesčius, susijusius su mylimu gyvūnu bei šeimos tarpusavio santykius.
Jeigu tarp atskirų šeimos narių yra žymių nesutarimų gyvūno elgsenos ir auklėjimo klausimais, tai katės
elgesio problemos sprendimo galima ir nesurasti. Tokiu atveju reikalinga specialisto rekomendacijos.
Kačių neįmanoma išauklėti kaip šunų. Šunys sudaro socialines hierarchijas, kuriose jūs galite užimti
vadovaujantį vaidmenį. Katės formuoja socialines grupes, pagrįstas užimama teritorija, o ne vadovaujančiu vaidmeniu, Todėl klaidinga manyti, kad į auklėjimą jos reaguos kaip šunys.
NIEKADA NEMUŠKITE KATĖS IR NATAIKYKITE JOKIŲ FIZINIŲ BAUSMIŲ.
Katė pradės bijoti jūsų, o baimė labai greitai gali pereiti į agresiją.
t +ǼTHBMJUFJÝNPLZUJLBUǗOFTJFMHUJOFUJOLBNBJ NPLZEBNJFMHFTJP BMUFSOBUZWBVTOFUJOLBNBN
t ,BEBOHJLBUǕTOFNǕHTUBTJVSQSJ[ǽ OFQBHFJEBVKBNBNFMHFTJVJTVTUBCEZUJKǼTHBMJUFOBVEPUJWBOEFOT
pistoletus, plojimą rankomis, šnypšti ir kelti kitokius garsus bei trumpus draudimo žodelius, tokius kaip
„Ne“. Tačiau privalote žinoti, kad šios taktikos nesuveiks, jei būsite tam nepasiruošę. Be to, pavėlavus net
kelias sekundes, tai gali tapti neefektyvu. Jūs privalote tai daryti nedelsdami, kai tik katė pradeda elgtis
netinkamai.
t ,BUǕTZSBNFEäJPUPKPTJÝQSJHJNUJFTJSEBVHVNBäBJEJNǽZSBTVTJKǗTVÝJVPJOTUJOLUV%BäOBJNFEäJPL
lės objektu tampa šeimininkų rankos. Norėdami sustabdyti kandžiojimąsi, rankų pirštais ar delnu lengvai
pastumkite katės snukį atgal. Tai galime derinti su „Ne“.
Kita taktika yra padaryti nepageidaujamą elgseną neįmanomą. Pagalvokite, kaip elgtumėtės, jei namuose būtų mažų vaikų: maistą laikykite dėžutėse; dūžtančius ir/ar pavojingus daiktus laikykite nepasiekiamoje vietoje; patikrinkite, ar sunkūs daiktai, pvz., knygų lentynos,yra stabilūs. Galima paieškoti priemonių, skirtų apsaugai nuo vaikų ir jas pritaikyti. Kai analogiškos priemonės neveikia, fizinė problemos
prevencija taip pat gera, pvz., atšildomą mėsą, dėkite ją į neįkaitintą orkaitę, o ne ant stalo.
Geriausia auklėti jauną katytę – tada pasiekiami geriausi rezultatai. Net mažiems kačiukams turi būti parodoma, ką galima draskyti, o ko ne. Niekada netoleruokite nepageidautinos elgsenos, kol kačiukas yra mažas
pūkų kamuoliukas, nes toks jis neliks visą gyvenimą, o nepageidaujamas elgesys gali užsifiksuoti ilgam.

Šeimininkų žadinimas anksti ryte
Katės yra pagarsėję naktiniai šeimininkų žadintojai. Katė paprasčiausiai gali būti alkana ir reikalauti
maisto. Maitindami ją, kai ji jus žadina netinkamomis valandomis, tik dar labiau sustiprinsite tokį elgesį.
Jei alkis yra žadinimo priežastis, tiesiog pripildykite dubenėlį prieš eidami miegoti arba ignoruokite katės
žadinimą ir maitinkite ją tiksliai tuo pačiu metu kiekvieną rytą. Katė greitai adaptuosis.
Jei katė žadina norėdama žaisti, yra keletas metodų, kuriuos galite išbandyti.Galima žaidimais nuvarginti katę prieš miegą, tokiu būdu sumažinant norą žaisti naktį. Kai kuriais atvejais padeda šnypštimas
ant katės. Taip pat galite uždaryti duris ir neįleisti katės į miegamąjį. Jei ji bando atidaryti duris, iki ryto
uždarykite ją į vonią.
Sunkesniais atvejais išbandykite dulkių siurblį. Eikite miegoti, o katę palikite už durų. Padėkite dulkių
siurblį prie durų miegamajame. Įjunkite jį į tinklą, prisitaikykite, kad galėtumėte įjungti nesikeldami iš lovos. Palaukite krebždesio ar kniaukimo už durų ir įjunkite dulkių siurblį. Jei katė sugrįžta, vėl įjunkite. Katė
ilgainiui nuspręs nebeįkyrėti jums ryta
Indrė Kievišaitė, VŠĮ „Indrės veterinarijos gydykla”
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Draskymas
Nepageidaujamam draskymui sustabdyti įsigykite specialią draskyklę. Naudokite žodelį „ne“, jei katė
drasko nepageidaujamus daiktus. Galima naudoti atbaidančias priemones ant tų daiktų, kuriuos katės
užsispyrusiai drasko. Pagirkite katę ir duokite jai skanėstų, kai drasko tam skirtą daiktą. Pademonstruokite,
kaip naudotis draskykle. Katė ateis susipažinti su jūsų paliktu kvapu ir tada paliks savo. Labai svarbus faktorius, renkantis draskyklę – medžiaga, iš kurios ji pagaminta. Ji turi būti pakankamai minkšta, kad katės
nagai nestrigtų. Jei taip atsitinka, katė gali daugiau niekada nebesinaudoti draskykle. Natūralaus pluošto
virvė, standžiai apsukta aplink stulpą, patinka daugumai kačių. Kai kurios katės mėgsta gryną medį; kai
kurios labiau nei vertikalias mėgsta horizontalias draskykles.
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Naudojimasis tualeto dėže
Maži kačiukai naudotis tualeto dėže išmoksta iš mamos, todėl nerekomenduojama įsigyti kačiuko,
jaunesnio nei 3 mėn. amžiaus.
Jei namuose gyvena kelios katės, kiekviena turi turėti atskirą tualeto dėžę. Nekeiskite tualeto dėžės vietos, nestatykite arti jų dubenėlių su ėdalu ir vandeniu, šalia neturi būti triukšmingų, gąsdinančių
daiktų, pvz., indaplovės. Kasdien keiskite kraiką, parinkite katei priimtiniausią kraiko tekstūrą. Naudokite
uždarą tualeto dėžę katėms, kurios stovi joje, bet tuštinasi pro šalį. Jei katė šlapinasi ar tuštinasi ne tam
skirtoje vietoje, labai svarbu pašalinti kvapus tose vietose. Galima naudoti actą, komercinius enziminius
produktus, valymą garais, repelentus. Jei įmanoma, išmesti suterštus kilimėlius ir audinius.
Labai efektyvi priemonė, pratinant naudotis tualeto dėže – izoliavimas. Tam naudojami voljerai su
tualeto dėže. Jei katė naudojasi tualeto dėže reguliariai 4-6 savaites, paleiskite ją į vis didesnį plotą, pvz.,
vieną kambarį, prieškambarį. Naujoje vietoje katė turi gerai elgtis 1 savaitę, tik tada galima bandyti išplėsti teritoriją dar 1 kambariu. Niekada nedidinkite teritorijos, kol nesate 100 procentų įsitikinę, kad katė
naudojasi dėže. Jei atsitinka „nelaimė“, pašalinkite medžiagą, ant kurios tai atsitiko, ir vėl izoliuokite katę
bei pailginkite izoliavimo laiką, kad išvengtumėte atkryčių. NIEKADA netrinkite katės nosies į ne vietoje
padarytą šlapimą ar išmatas. Tai niekada nepadėjo auklėjant šunis, o tuo labiau nepadės katėms. Jūs tik
parodysite katei, kur geriausia palikti ekskrementus.
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Geriausi Lietuvos kastratai 2010 (FIFe sistema)
Best Neuter in Lithuania
I Rusų mėlynasis /RUS/ SP Zachar Žydrasis Sirijus *LT / veislynas Žydrasis Sirijus*LT

II Orientalas /OSH/

III Kornvalio reksas /CRX/

*$13-5 .POPDFSPT"QPMMPWFJTMZOBT.BEFJO-JUIVBOJB -5 IP Mauricij Alterego*LT/ savininkė Greta Andrijauskaitė
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IV Kornvalio reksas /CRX/
Honey Agnus*LT/veislynas Agnus*LT
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1960 metais Buckfastleigh’e (Devono grafystėje, Anglijoje),
QBOFMǕT#FSZM$PY #FSJM,PLT WǕäMJPLJBVUPJSCBMUPTTQBMWPTLBUZUǕ
atsivedė kačiukų, o vieno mažylių, žavingo rudos (rusvai juodos)
spalvos kačiuko, kailiukas buvo su gausiomis garbanėlėmis, o kai
kurios jų krito kaskadiniais garbiniais net ant uodegos. Tą kačiuką
ji pavadino Kirlee (Kirli). Kirlee ir jo palikuonys tapo Devonreksų
veislės pradininkais.
Kačių šeimos atstovų kailis turi tris atskiras plaukų rūšis: dengiamuosius plaukus, akuotus ir pavilnę. Devonreksų, skirtingai
nuo Kornvalio reksų, kailio dangą sudaro visi trys plaukų tipai, tačiau dengiamieji plaukai labai reti, trumpi ir rangyti, todėl jų kailis
tankesnės struktūros ir susigarbiniavimas laisvesnis, o susidarančios bangos – atviresnės ir lyg šiek tiek sušiauštos.
Abiejų veislių atstovai labai švelnūs ir prieraišūs, bet jų išvaizda ryškiai skiriasi. Kaip bebūtų keista,
vienintelis išorinis šių dviejų veislių panašumas yra gražus, šilkinis, prabangus, banguojantis kailis su rangytomis vibrisėmis – trumpomis, susivijusiomis ir trapiomis.
Devonrekso kūno formos šiek tiek „kapotos“, galva trumpa, kampuota su ryškiai išreikštais paūsiais.
Iš profilio devonrekso nosis yra su išsiryškinusiu laužtinės kreivės formos perėjimu nuo nosies prie kaktos.
Kūnas tvirtas, raumeningas, stuomeningas, bet vidutiniško skeleto, padengtas nuostabiai minkštu, banguotu kailiu. Krūtinės ląsta plati, kojos šiek tiek kreivokos (lyg įlenktos nuo išorinio dilbio į vidų), kas suteikia
Devonreksams žavų panašumą į buldogą.
Kai kalbama apie šias kates, jos būtinai prisimenamos kaip „kačių pasaulio elfai“. Devonreksas – unikalios išvaizdos veislė: didelės akys, trumpas snukutis, reljefiški skruostikauliai ir... tos ausys! Ausys tiesiog didžiulės ir ties pagrindu labai plačios, besitęsiančios už galvos pleištu ir praplatėjančios užpakalinėje dalyje.
Susidaro įspūdis, kad jūs esate šalia kitos planetos gyventojo. Žiūrėdami į šias kates, būtinai išsišiepsite iki
ausų. Kaip žinoma, Devonreksų gerbėjams priklauso žymioji frazė: „Tam, kad deramai įvertintumėte Devonreksus, jūs pirma turite pamiršti visas asociacijas, kurias jums kelia katės“. Trys poros išgaubtų kreivių, suformuotos didžiulių ausų, reljefiškų skruostikaulių ir apvalių paūsių, sudaro aptakiai trikampę katino galvą.
Šie maži elfai labai aktyvūs ir smalsūs, gyvai domisi viskuo, kas juos supa. Skiriamasis Devonreksų
bruožas yra tiek absoliuti ištikimybė savo šeimininkams, tiek atsakomosios ištikimybės savo asmeniui reikalavimas: jiems reikia bendravimo, savų kelių ir švelnių apkabinimų atsiradus pirmai galimybei. Jie murkia
matydami paukštį už lango, vizgina uodegą, kai yra laimingi. Devonreksų intelekto lygis yra pakankamai
aukštas, todėl jie lengvai pasiduoda dresūrai. Šios veislės katės būna labai aktyvios– mėgsta ,,medžioti“
žaislines peles, bėgioti paskui susuktus popierėlius ir atnešti ,,laimikį“ šeimininkui kaip šuo, po to žaisti
žaidimą ,,nagi, atiduok“. Jos mielai žaidžia net ir sulaukusios brandaus amžiaus. Šie gyvūnai mažai serga,
tačiau yra jautrūs klimato permainoms bei oro temperatūrų svyravimams, todėl juos reikia laikyti patalpose. Devonreksai – labai bendraujančios ir komunikabilios katės, stengiasi pirmos pasitikti jus prie durų
pasibaigus darbo dienai ir nedviprasmiškai parodyti, kaip joms buvo ilgu vienatvėje. Jos mėgsta miegoti
po ta pačia antklode, o daugelis pasiryžusios netgi išsimaudyti po rytiniu dušu, kad tik dar truputį pabūtų
šalia mylimo šeimininko paskutinėmis minutėmis prieš „ilgą“ išsiskyrimą darbo dienai. Jos mėgsta būti su
žmonėmis nuo tos pirmos akimirkos, o kai trijų savaičių amžiaus žengia pirmus netvirtus žingsnius nuo
lizdo – būtent pas jus! Lyg jų paskirtis ir būtų susirasti jūsų švelnias rankas ir šiltus kelius. Jos – tikros širdžių
ėdikės!!! Dėmesys ir atidumas – gyvenimo kartu su Devonreksais pagrindas. Jie – pavydūs, tačiau beprotiškai žavūs katinai. Jie – klounai...Jie – Furby.... Jie – numylėtiniai... Jie emociškai susieti su savo šeimininkais.
Paskutiniais metais kačių, kaip naminių augintinių, populiarumas neįprastai išaugo, tačiau net bendrame fone Devonreksų populiarumo augimas fenomenalus. Žavi jų malonus balsas, neįkyrus noras būti
kartu su žmonėmis, nuostabus „šuniukiškas“ snukutis. Beje, jie dažnai tinka alergiškiems žmonėms. O jūs
savanoriškai atsiduodate stebuklingai šitų nuostabių gyvūnų žavesio magijai.
Taip, Devonreksai visai nepanašūs į paprastas kates. Būdami labai savotiškos išvaizdos, jos visiškai
griauna miesčionišką supratimą apie kačių rūšį: minkštos, storos, pūkuotos... Ne, jos visiškai kitokios! Jų išorėje sudėtos formos ir deriniai yra veislės vizitinė kortelė, leidžianti neklystant išskirti Devonreksus iš gilios
gentainių jūros.
Marina Žagminienė, Devon Rex veislynas ,,Enika”
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Devonreksas
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Noriu kurti veislyną.
Ar tikrai?
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Jūs dievinate kates, nuolatos lankotės kačių parodose, grožitės grynaveislėmis katėmis ir vis svajojate, kad kada nors ir Jūs tapsite gerbiamu veisėju, turėsite savo kačių veislyną ir dalyvausite parodose. Bet
kol Jūsų svajonė dar netapo realybe, leiskite atsakyti į pagrindinį klausimą – ar verta?
Tai, ką eilinis parodos lankytojas mato atėjęs į kačių parodą – jau nugriebta grietinėlė, o už viso parodos grožio slypi alinantis darbas, bemiegės naktys, didžiulė atsakomybė prieš būsimus kačiukų pirkėjus ir,
aišku, finansinė našta.
Pirmiausia reikėtų skirti dvi sąvokas – veisėjas ir daugintojas. Daugintojas – tai neįregistravęs veislyno
žmogus, veisiantis komercinių, „madingų“ veislių kates, nekreipiantis dėmesio į gyvūno kokybę, sveikatą,
vadų kiekį arba atsitiktinis veislinio kačiuko pirkėjas, nesilaikantis veisimo taisyklių. Veisėjas – tai žmogus,
WFJLJBOǏJPKFGFMJOPMPHǽTJTUFNPKF '*'F 8$' 5*$"JSUU ǠSFHJTUSBWǗTWFJTMZOǌ WFJTJBOUJTUJLUBNUJLSǌBSLFletą kačių veislių siekdamas veislės tobulinimo tikslų ir, priešingai negu daugintojas, investuojantis į savo
veislyną.
Šioje temoje mes kalbėsime būtent apie tai, kaip tapti veisėju.
Nuo ko reikėtų pradėti?
Pirmiausia, reikia išsirinkti patinkančią kačių veislę, dėl jos „išprotėti“, įgyti žinių, įstoti į felinologų
draugiją ar klubą ir ten įregistruoti savo veislyną. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo gana paprasta, bet pradedantysis veisėjas jau pradžioje susiduria su klausimu – kaip išsirinkti standartus atitinkantį ir visiškai
sveiką veislinį gyvūną? Pasiūla išties stulbinanti ir dažnai netenkinanti lūkesčių. Išnaršęs internetą, pabendravęs su veisėjais ir pagaliau išsirinkęs katiną, pradedantysis veisėjas vėl susiduria su sunkumais, šį kartą
finansiniais.
Pasirodo, kad perspektyvūs, standartus atitinkantys, sveiki, žinomų veislynų palikuonys nemažai kainuoja. Priklausomai nuo veislės, kainos prasideda nuo 3500 Lt. Taip yra dėl to, kad veisėjas investuoja į
savo veislyną, jo įrengimą, gyvūnus, dalyvauja parodose, jo veisiami gyvūnai turi tarptautinius įvertinimus
ir titulus, jų sveikata ir temperamentas nepriekaištingi, o veisėjas gali Jums pateikti tai įrodančius dokumentus. Tokio veislyno kačiukai yra Breed (veisimui) arba Show (parodoms) klasės ir, aišku, turi visus kilmę
įrodančius dokumentus.
Taigi, uždirbęs reikiamą sumą pinigų arba net paėmęs banke paskolą, pradedantysis veisėjas įsigijo
išsvajotąją katę ir jai tinkamą katiną. Tuomet felinologų klube reikia įregistruoti veislyną, išsiimti verslo liudijimą, leidžiantį užsiimti veisimu, sukurti internete tinklapį... Visą tai paplonina piniginę dar apie 1500 Lt.
Pagaliau gyvūnams suėjo 10 mėnesių... Parodų metas. Lietuvoje klubai keli, parodų nedaug. Norint
gauti daugiau įvertinimų, reikės sudalyvauti ir ne vienoje parodoje užsienyje. Finansinis klausimas vėl
aštrus – reikia pinigų parodos mokesčiui, kelionei į kitą šalį, viešbučiui, pragyvenimui. Vienos parodos

Ana Bubinaitė, Veislynas „Nakedness*LT”
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kaštai – apie 1000 Lt, jei užsienis artimas, jei tenka važiuoti toliau, kaštai dar išauga. Galėčiau patikinti, kad
finansinis klausimas – nuolatinis veisėjo palydovas, nes ne tik parodos, bet ir kokybiški pašarai, augintinių veterinarinė priežiūra, profesionali kosmetika ir kitos gyvūnams būtinos prekės kainuoja išties daug.
Todėl negalvokite, kad veisėjai gyvena iš taip vadinamo „kačių verslo“, priešingai, dauguma veisėjų dirba
tam, kad finansiškai išlaikytų savo veislyną.
Bet sugrįžkime prie mūsų pradedančiojo veisėjo... Sudalyvavęs daugybėje parodų, kur jo gyvūnai
įgijo tarptautinius įvertinimus ir titulus, pasiryžo veisimui. Perskaitęs daugybę literatūros apie veisimą,
gimdymą, kačiukų priežiūrą, veisėjas sumoka klubui už leidimą kergti, pagaliau suveda kates ir laukia
palikuonių.
Po dviejų su trupučiu mėnesio gimsta pirmoji vada. Neišpasakytas džiaugsmas, o kartu ir didžiuliai rūpesčiai bei atsakomybė. Kiekvienas mažas, judantis kamuoliukas – ilgai laukta ir išsvajota gyvybė, kuri po 3
mėnesių atneš džiaugsmą ir į naujų šeimininkų namus! Pirmosios dvi savaitės yra pačios sunkiausios. Jeigu
veisėjas turi nuolatinį darbą, reikės trumpam jį „pamiršti“ – suderinti atostogas, nes kačiukus reikia stebėti
visą parą bent jau pirmąsias savaites. Dažnai veisėjas persikrausto iš savo lovos šalia katės guolio: padeda
mažiukams surasti mamos spenelį, stebi ar visi gerai maitinasi, ar judrūs. Taip pat kas parą fiksuoja mažiukų
svorio prieaugį, vystymąsi. Nuolatos stebi katę mamą, kad ji netyčia neužgultų savo mažylių, sudaro jai
tam tikrą maisto racioną, kad kačiukams būtų daugiau taip reikalingo pienelio. Tai yra standartinis veisėjo
darbas po vados gimimo, jeigu nei katei, nei kačiukams nėra komplikacijų. Bet, deja, būna ir kitaip...
Patikėkite, tam, kad Jūsų namuose atsirastų nuostabus kačiukas, veisėjas turi skirti išties daug lėšų,
laiko ir savęs: meilės, žinių, pastangų, kantrybės, o dažnai ir ašarų.
Kačiukai auga itin sparčiai, tačiau tik kai jiems sueina mėnuo ir jie jau tampa savarankiški, veisėjas
gali šiek tiek atsipūsti bei grįžti į savo šeimą ir gyvenimą. Finansinė išraiška – kol kačiukai sulaukia 14
savaičių, vien jų priežiūrai, higienai, maitinimui išleidžiama nuo 1500 Lt iki 2000 Lt.
2 ir 3 mėnesių kačiukus reikia paskiepyti, sučipuoti, įsigyti ES gyvūno pasus. Už visus kačiukams privalomus skiepus, mikročipą, ES gyvūno pasą ir kilmės dokumentą veisėjui tenka sumokėti po 200 Lt (jei
vadoje gimė 6 kačiukai, suma išties apvali – apie 1200 Lt...).
Tik po šių veiksmų kačiukus galima parduoti. Už vadą gautus pinigus, be abejonės, veisėjas išleis
veislynui išlaikyti, naujiems gyvūnams įsigyti, gyvūnų gyvenimo sąlygoms gerinti bei naujoms parodoms
ir buvusioms išlaidoms kompensuoti, o gal net paskoloms grąžinti...
Kaip jau tikriausiai supratote, kačių veisimas – gana brangus, rizikingas, kruopštus, nuoseklus ir atsakingas darbas. Veisėjas, veisiantis tam tikrą veislę, dažniausiai yra pakvaišęs dėl jos. Veisėjo pagrindinis
tikslas – ne „dauginti”, bet sunkiai dirbti, siekiant išgryninti geriausius veislei būdingus bruožus ir atsikratyti trūkumų. Apibendrindama norėčiau sugrįžti prie pagrindinio klausimo – ar verta? Verta tik tuo atveju,
jeigu Jūs esate pasiryžęs aukoti save ir savo laiką vardan grynaveislių kačių. Verta, jeigu Jūs neįsivaizduojate savęs kitame amplua... Verta, jeigu žinote, kad Jūsų pastangos ir darbas atneš džiaugsmą į kažkieno
namus! Žinokite, kad užsikrėtę šia veikla jau nebeskaičiuosite savo numylėtiniams išleistų pinigų, nes
džiaugsmas, kurį patirsite, yra neįkainojamas!

Meino meškėnas
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Best of the Best cat
in
n Lithuania 2010 (FIFE)

Veislynai
Abisinijos katės
Wonderlife*LT, www.abisinai.lt
Britų trumpaplaukiai
Gridami, www.gridami.lt
Gaurė*LT, www.gaure.lt
Linagnis*LT, www.linagnis.lt
Devon reksai
Enika, www.enikacats.com

Geriausios Lietuvos katės 2011

Kanados sfinksai
Nakedness*LT, www.nakedness.lt
Naked Soul, www.nakedsoul.lt
Kornvalio reksai
Agnus*LT, www.cornishrex.lt
Zundėja*LT, www.zundeja.com
Meino meškėnai
Emilitacoon*LT, www.emilitacoon.lt

Rytų katės
LT*Monoceros, www.monoceros-cattery.com
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Selkirk reksai
Like a Lamb*LT, www.selkirkrex.lt
Škotų nulėpausiai ir stačiaausiai
Archery, www.archerycats.lt
Cantabilefold, www.cantabilefolds.weebly.com
Gold Pluche’ Cits, www.goldpluchecits.weebly.com

Aš–nedovana!Aš–šeimosnarys!
"OJNBM8FMGBSF"TTPDJBUJPO
Šv. Gertrūdos g. 46, Kaunas LT-44261, Lithuania
Tel. +370 37 322 333, faks. +370 37 324 545
e-mail: gga@animal.lt
ƼLJPCBOLBT 48*'5DPEF6,*0-59
Account No.: LT93 7011 7000 0170 0937
$PNQBOZDPEF

Gyvūnų globėjų asociacija
Šv. Gertrūdos g. 46, Kaunas LT-44261, Lietuva
Tel. (8 37 )322 333, faks. (8 37) 324 545
El. paštas gga@animal.lt
Ūkio bankas, Kauno skyrius – 70117,
Atsiskaitomoji sąskaita LT93 7011 7000 0170 0937
Įmonės kodas 135468522

Top Miau

Persai ir egzotai
Murkita’s, www.murkitaspersian.weebly.com

