FELIWAY TIL
STRESSEDE KATTE
Vi bringer her en artikel om Feliway, sakset fra SUA. Artiklen beskriver bl.a.
behandlingen af et hjem med Abbysinier katte, men produktet
er selvfølgeligt brugbart til Orientalske katte også.
Af Charlotte Baagø - sakset fra SUA.
Fotos: Arkiv
.....................................................................
Katte er normalt afslappede dyr,
der fordriver tiden med omhyggelig pelspleje, timevis af søvn
og jagt eller leg alt efter temperament og energibehov. Men når vi
som opdrættere vælger at holde
flere, nogle gange mange katte,
på et område som er mindre end
det areal de ville foretrække
under en mere naturlig levevis –
kan der opstå stress i kattemiljøet. Denne stress kan variere
fra hvæs og små poteslag til
voldsomme raserianfald og i
værste fald slagsmål.
En anden faktor der kan udløse
stress i en katteflok, selvom
flokken ikke er så stor, er løbetider hos vores fertile hunkatte.
Som opdrætter vælger man ofte
at lade hunkattene få P-piller en
stor del af tiden imellem deres
kuld, men unge hunkatte skal
som regel have lov til at have
deres første løbetid inden de
sættes på P-piller. Nogle gange
kan disse unge hunkattes løbetid
virkelig sætte sindene i kog hos
de ældre fertile hunkatte, og den
ellers fredelige familieidyl bliver
erstattet af uro og ballade.
Er man så heldig at ens katteflok
forholder sig roligt selvom en af
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dem er i løbetid, kan man opleve
stresset i stedet rammer den
”løbende” hunkat, hvilket skete
for os da vores Aby-pige Sweetie
havde sin første løbetid.
Hormonerne hev og sled i
hendes lille krop og hun kunne
ikke finde ro nogen steder ret
lang tid af gangen. Hun så
pludselig de andre katte som en
trussel og følte sig absolut ikke
tryg nogen steder, hverken ude i
volieren eller inde i huset. Så
selvom de andre katte var søde
overfor hende, var det hårdt og
opslidende for hende, især da

behovet for en hankat ikke blev
opfyldt pga. hendes unge alder.
Sweetie kunne heller ikke finde
ro til at spise og drikke ret meget
og hun tabte sig med lynets hast,
så jeg tog kontakt til dyrlægen for
at få et godt råd. Han anbefalede
en behandling med feromoner til
katte, for at genoprette et trygt

Der kan ved forskellige omstændigheder godt opstå uro i en katteflok

Dansk Siameser og Orientaler Ring - blad 2/08-06, 14. årgang

miljø i katteflokken. Feromoner er
naturlige duftstoffer, som alle dyr
producerer, og som gør det
muligt for dem at kommunikere
med dyr af samme art.
Feromoner virker beroligende og
hjælper stressede katte med at
genfinde deres naturlige balance
ved at signalere at ”Her har du
afmærket dit territorium så her er
trygt at være!”.
Dyrlægen fortalte at man også
anvendte kunstige Feromoner
blandt løverne i Givskud Zoo
(som han også er dyrlæge for),
da de efterligner de specielle
feromoner, som løverne selv
bruger til at afmærke deres territorium. De sprøjter løvernes omgivelser med feromoner og sender
dermed et signal til dyrene om at
dette territorium er ”rart og
sikkert” at opholde sig i og
mindsker dermed voldsomme
slagsmål.
Så til vores egen lille ”løveflok”
blev vi udstyret med en Feliway
duftspreder til at sætte i stikkontakten. Den skulle så opsættes i det rum hvor vores katte
opholdte sig mest og den skulle
være tændt døgnet rundt.
Feliway duftsprederen afgiver en
konstant mængde af kunstigt
producerede feromoner som er
ganske uden lugt for os mennesker, men duftstofferne virker
tryghedsskabende for kattene og
hjælper med at skabe en atmosfære af velbehag.
Katte afsætter normalt selv feromoner når de gnider ansigtet op
imod genstande og mennesker,
og ved at forøge koncentrationen
af disse feromoner, skulle især
Sweetie, men også de andre
katte, kunne slappe mere af.

Ren idyl - sådan foretrækker vi nok allesammen at se vores katteflok.

Vi satte duftsprederen op ved
døren indtil katte legerummet,
som står åbent ud til vores store
fællesrum/baggang hvor kattene
ofte opholder sig, da vi har varme
i gulvet. På den måde håbede vi
at påvirke kattene mest muligt i
løbet af dagen, om natten sover
de jo alle i soveværelset.
Allerede det første døgn kunne vi
observere at kattene sov mere
og Sweetie virkede tydeligt mere
tilpas, og i løbet af de næste par
dage var alt ved det gamle. Nu
kan vi jo ikke med sikkerhed sige
om det var Faliway duftsprederen
eller en aftagende løbetid der
løste problemerne, men vi fortsatte i hvert fald med at lade
duftsprederen køre døgnet rundt
og den varede næsten 1 måned.
Normalt anbefaler man at ”behandle” kattemiljøet i ca. 8 uger,
men da Sweetie efter sin første
løbetid kom på P-piller, opstod
problemet ikke igen.

Feliway fås som duftspreder til at
sætte i stikkontakten og som
pumpespray. Til at behandle
kattemiljøet generelt vil en duftspreder være at foretrække, men
har man problemer med at
katteduftmarkerer på uønskede
steder kan man anvende
sprayflasken her. Man kan også
spraye på transportkasser,
tæpper og andre steder hvor man
gerne vil have at kattene skal
føle sig tilpas, hvad enten den
skal transporte-res eller blot
slappe optimalt af. Dog skal man
være opmærksom på, at Feliway
i sjældne tilfælde kan have den
stik modsatte effekt og i stedet
for at berolige, så ophidse en
kat.
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