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Du kan nok ikke finde en
opdrætter som helt bevidst
vælger at opdrætte syge killinger,
eller som bevidst sælger dig en
syg killing/kat. Men det er et
faktum, at sygdomme findes.
Der findes mange myter om
racekatte, en af de mest
sejlivede er, at racekatte er
svækkede, syge dyr med en
væld af grimme arvelige
sygdomme. Ja, der findes
arvelige sygdomme og ja, de
ses oftere hos racekatte og
hvorfor så det? Racekatte ejes
ofte af mennesker som er
hurtigere til at gå til dyrlægen,
end den som har en flok katte
rendende rundt omkring benene
evt. på en gård. De fleste
huskatte ejere som har 1 eller 2
misser er også
samvittighedsfulde ejere som
regelmæssigt går til dyrlægen.
Men hvor det ikke bliver kendt at
“fru Jensens” huskat f.eks. har
en hjertefejl, så bliver den
samme oplysning hurtig kendt
blandt opdrættere af racekatte.
Og så er der alle de katte som
ikke er så heldige at de har et
hjem. De dør alene og uden
nogen finder ud af hvad der slog
dem ihjel.
Derfor kan det nemt se ud som
om at racekatte har flere
sygdomme end huskatte.
Undersøgelser viser at
forekomsten af arvelige
sygdomme er lige så høj blandt
huskatte, som blandt racekatte.

Man kan derfor ikke tale om, at
bestemte sygdomme hænger
sammen med en bestemt race.
“Racekatte er indavlede” er en
anden populær påstand.
Racekatte bliver opdrættet ud fra
en nedskreven standard og
kunsten er, at opdrætte katte
som kommer så tæt på den
skrevne standard som muligt.
Det kan betyde at kattene i
stamtavlen er beslægtede, at
f.eks. killingens oldemor på
mødrene side også er farmor på
fædrene side.
Men hvad ved vi om huskattes
indavlsgrad? Vi kender nok alle
til, at i det og det område fødes
der mange røde hankatte med
en bestemt slags mønster, eller
der og der fødes der mange
halvlanghårede sorte katte. I et
givent område vil der oftest være
1 eller 2 hankatte (evt. far og
søn) som parrer sig med de
hunkatte der findes. Og de
hankatte ser stort på om den
hunkat de parrer er deres søster,
mor, datter, barnebarn eller
kusine - dét det gælder om for
hankatten er, at få spredt sine
gener så meget som muligt og
dermed helliger målet midlet.
Undersøgelser har vist, at
huskatte kan være endog
særdeles indavlede, mere
indavlede end mange racekatte.
Og kommer der et kuld huskatte
killinger med alvorlige defekter,
jamen det opdager vi mennesker
jo aldrig, da disse katte er
hjemløse og føder deres killinger
i skjul.

hvor gamle kattene i killingens
stamtavle er blevet. Spørg om
opdrætteren evt. tester for div.
arvelige sygdomme. Man kan
evt. spørge hos specialklubben
for racen for at høre om der
forefindes en eller flere lidelser
som ses oftere i racen.
Du skal naturligvis kræve at
inden du får din killing, at den er
vaccineret og undersøgt af en
dyrlæge. Der må meget gerne
følge en sundhedsattest med
killingen, hvor dyrlægen har
gennemgået killingen for
parasitter (lopper etc.), lyttet på
hjerte og lunger og generelt set
efter om killingen er sund og
rask.
Desuden er du som køber af en
killing/kat beskyttet af købeloven.
Og skulle tingene gå helt galt, så
har Felis Danica et
disciplinærnævn hvor du kan
indbringe opdrætteren. Det
forudsætter naturligvis, at du har
købt din killing/kat hos en
opdrætter som er medlem af 1
af de 4 hovedklubber under Felis
Danica.

Det bedste man kan gøre
omkring sygdomme er, at
spørge den opdrætter man vil
købe sin kat hos. Spørg ind til
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