
Augintiniai 172016 05 14

GODA AMBRAZAS 
g.ambrazas@lzinios.lt

Šiuo lai ki niams murk liams pa si
se kė – pas my lin čius šei mi nin
kus jie gy ve na kur kas il giau nei 
jų lau ki niai pro tė viai gam to je. 
Ta čiau, kaip ir žmo gų, „sen jo
rą“ na mi nį ka ti ną ima ka muo ti 
įvai rūs ne ga la vi mai.

Ja ko vo ve te ri na ri jos cen tro va do
vas, ve te ri na ri jos moks lų dak ta ras Ja
ko vas Šen gau tas pa gy ve nu sių ka ti nų 
šei mi nin kams pa ta ria pir miau sia pa
si rū pin ti jų mai ti ni mu. Ki taip nei au
gan tiems ka čiu kams ar žais min giems 
ir jud riems jau niems ka ti nams, se
nes niems au gin ti niams rei kia spe cia
liai jiems pri tai ky to ėda lo. Šią prob
le mą leng va iš spręs ti, nes vi si ser ti fi
kuo tų pra mo ni nių ka čių pa ša rų ga
min to jai tu ri vy res nio am žiaus gy vū
nams pri tai ky to mais to. „Ve te ri na rai 
ka ti nus „sen jo rais“ pra de da va din ti, 
kai jie su lau kia de šim ties me tų. Kiek 
trum piau už ki tus gen tai nius gy ve na 
va di na mo sios plokš čias nu kės – per
sų, bri tų veis lių ka tės. Štai il go snu
ku čio ka tės vi du ti niš kai gy ve na apie 
pen kio li ka me tų, o tu rin čios plokš čią 
– apie try li ka“, – sa kė ve te ri na ras.

Ra mi se nat vė
„Sen jo rės“ pa te lės na tū ra liai tam pa 

ra mes nės ir sės les nės, pa sak ve te ri na
ro, jos jau ne lin ku sios „lai pio ti sie no
mis“, el gia si daug so li džiau, o tai daž
nai tik džiu gi na šei mi nin ką. Ta čiau jis 
tu rė tų at kreip ti dė me sį, kad au gin ti nio 
mais tas ati tik tų pa ki tu sius au gin ti nės 
po rei kius. „Gau sus bal ty mų mais tas 

se nat vė je ka ti nui ga li su kel ti ne ma žai 
prob le mų ar ba net tap ti tam ti krų li gų 
prie žas ti mi“, – per spė jo J. Šen gau tas. 
Vy res nio am žiaus ka tėms ky la są na
rių prob le mų. To dėl ver tė tų ste bė ti, 
kaip au gin ti nis el gia si, pri rei kus jam 
pa gel bė ti, tar ki me, už šok ti ant so fos 
ar kė dės, kur anks čiau be var go įsi tai
sy da vo. „Ga li ma pa sta ty ti ma žą kė du
tę, kad au gin ti nis pir miau sia ne sun

kiai už lip tų ant jos, o tuo met – jau į sa
vo pa mėg tą vie tą, ku ri pa si da rė sun
kiau pa sie kia ma“, – pa ta rė spe cia lis
tas. Šei mi nin kui ver tė tų ap žiū rė ti ir 
au gin ti nio krai ko dė žu tę – ar ji pa to gi 
įlip ti pa gy ve nu siam įna miui. Ve te ri
na ro pa ta ri mu, rei kia tie siog ati džiau 
ste bė ti sa vo sens tan tį murk lį ir ana li
zuo ti jo el ge sį, o pa ste bė jus prob le mą 
– kreip tis pa gal bos į spe cia lis tus.

Silp no ji vie ta – inks tai
Net ir ne įž vel gus aki vaiz džių svei

ka tos su tri ki mų, vy res nio am žiaus ka
ti ną šei mi nin kui ver tė tų nu ves ti pas 
ve te ri na rą ir at lik ti pro fi lak ti nę pa ti
krą. „La bai daž na pa gy ve nu sių ka ti
nų bė da, dėl ku rios šei mi nin kai juos 
per anks ti pra ran da, yra lė ti nis inks tų 
ne pa kan ka mu mas. Ne re tai to kia diag
no zė yra mir ti na. Inks tų ne pa kan ka

mu mas vys to si ga na il gą lai ką, pa ste
bė ti ne ga lią pa ly gin ti sun ku, to dėl gy
vū no šei mi nin kas ima ją įtar ti tik ta
da, kai li ga jau įsi se nė ju si. To dėl pri
myg ti nai pa tar čiau at lik ti pro fi lak ti nį 
inks tų ty ri mą ka ti nams, ku rie ar ti na si 
prie gy ve ni mo sau lė ly džio“, – pri mi
nė ve te ri na ri jos moks lų dak ta ras.

Inks tų ne pa kan ka mu mo ka muo ja
mas au gin ti nis grei čiau pa si duo da ki
toms ga li moms in fek ci joms, su tri kus 
inks tų veik lai ka tę ga li ka muo ti virš
ki ni mo ir žar ny no prob le mos – vi du
ria vi mas, vė mi mas. Pa sak spe cia lis
to, lė ti nis inks tų ne pa kan ka mu mas 
tu ri ke tu rias rai dos sta di jas ir tik pra
di nė mis ga li ma li gą kon tro liuo ti, bet 
kai ji jau tre čios ar ket vir tos sta di jos, 
ne ga li pa dė ti net ge riau si ve te ri na rai. 

„Šios li gos iš gy dy ti ne įma no ma, ta
čiau, pa ste bė jus ją anks ty vos sta di
jos, tin ka mai pri žiū rint ir mai ti nant 
ka tės gy ve ni mą ga li ma pa il gin ti iki 
dve jų me tų. O tiek ka ti no gy ve ni mo 
me tų pri lygs ta pen kio li kai žmo gaus 
gy ve ni mo me tų, tad, ma nau, ti krai 
ne ma žai“, – ti ki no J. Šen gau tas. •
Par eng ta bend ra dar biau jant su Ja ko vo  
ve te ri na ri jos cen tro va do vu, ve te ri na ri jos 
mokslųdaktaruJakovuŠengautu

Gausus baltymų 
maistas senatvėje 

katinui gali sukelti 
nemažai problemų 

arba net tapti tam 
tikrų ligų priežastimi.

Kai seną katiną užklumpa amžiaus negalia

Reikia tiesiog atidžiau stebėti savo senstantį murklį, o pastebėjus problemą – kreiptis pagalbos į specialistus. 

Kar tais ne gir dė ti fak tai apie gy vū nus 
pri ver čia suk lus ti. Ar ži no jo te, kad 
bež džio nių pa ti nai plin ka taip pat 
kaip vy rai? O gy va tės ga li mie go ti  
iš ti sai tre jus me tus vi siš kai ne si mai
tin da mos?

• Igua na po van de niu ga li pra leis ti iki  
28 mi nu čių; 
• Af ri kos dramb lys tu ri tik 4 dan tis; 
• Ak las cha me leo nas vis tiek kei čia spal vas;
• Ark ties žu vų krau jas ga li bū ti mi nus  
1,7 laips nio Cel si jaus;
• Be ge mo to pa te lės pie nas yra švie siai 
ro ži nės spal vos;
• Bež džio nių pa ti nai plin ka ly giai taip 
pat, kaip ir vy rai;
• Bi tės tu ri 5 akis: trys ma žos akys yra bi
tės gal vos vir šu je, o dvi di de lės – prie ky je; 
• Blu sa ga li vie nu ypu nu šok ti 33 cm at
stu mą. Jei gu žmo nės bū tų to kie šok lūs, 
vie nu ypu įveik tų 213 me trų;
• Dru ge liai ne tu ri skran džio, o jų sko nio 
re cep to riai iš si dės tę ant ko jų;
• Folk lan do Sa lo se kiek vie nam gy ven to
jui (2 tūkst.) ten ka po 350 avių (700 
tūkst.), o Nau jo jo je Ze lan di jo je – po 20; 
• Gy va tės ga li mie go ti tre jus me tus iš ei
lės vi siš kai ne si mai tin da mos; 
• Kai 1850 me tais iš Eu ro pos į Ame ri ką 
bu vo at ga ben ti pir mie ji žvirb liai, ame ri

kie čiai taip ap si džiau gė, kad mir ti nai 
per le si no juos vi sus;
• Kro ko di lai ne ga li iš kiš ti lie žu vio, be to, 
jie ry ja ak me nis, kad ga lė tų gi liau pa nir ti;
• Laum žir gio gy ve ni mo truk mė –  
24 va lan dos;
• Me dū zą su da ro 95 proc. van dens;
• Nors kup ra nu ga ris tu ri kup rą, jo stu bu
ras yra tie sus;
• Stru čio kiau ši nis kie tai iš ver da per  
4 va lan das;
• Oma rų krau jas mė ly nas;
• Oran gu tan gai apie ag re si ją per spė ja 
gar siai riau gė da mi;
• Pa pras tai na muo se lo vo je gy ve na apie 
6 mlrd. dul ki nių er kių; 
• Pra bu du sios skruz dė lės, pa na šiai kaip 
ir žmo nės, rą žo si ir žio vau ja;
• Pul da mi au ką ryk liai už si mer kia, kad be
sip rie ši nan tis gro bis ne su ža lo tų jiems akių;
• Ša mai tu ri dau giau nei 27 000 sko nio 
re cep to rių;
• Šeš kai mie ga 20 va lan dų per par ą;
• Šiau rės el niai mėgs ta ba na nus; 
• Šikš nos par nis – vie nin te lis žin duo lis, 
ga lin tis skrai dy ti;
• To ki jo zoo lo gi jos so das kiek vie nais me
tais už da ro mas dviem mė ne siams, kad 
gy vū nai ga lė tų pa il sė ti nuo lan ky to jų.
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Šeškas per parą miega 
dvidešimt valandų. 

pets4homes.co.uk nuotrauka

Gy vū nai ir gi tu ri sa vo li ki mą. 
Liūd niau sia, kai šei mi nin kai iš
pra šo au gin ti nį iš na mų ir pa
smer kia jį tap ti beg lo biu kla jū
nu. Šį kart dvi ka ly tės, iš praus
tos ir nu kirp tos, dai ro si nau jų 
na mų Kau no re gio ne.

Trik sei da bar apie 9 –10 mė ne sių, 
Kau no gy vū nų glo bė jų aso cia ci jos 
ko man da ją ra do per nai prieš pat 
Nau juo sius me tus nu trū ku siu pa va
dė liu. Nie kas lig šiol jos ne pa si ge do. 
Ka ly tė la bai mie la, mėgs ta bend rau ti 
ir žais ti. Ji jau ste ri li zuo ta. 

Ki ta beg lo bė se niai nie kam ne rei
ka lin ga val ka ta vo Pa par čiuo se. Jai 
apie 3 me tai, kol kas ne tu ri net var do. 
Gy vū nų glo bė jai prie globs tį jai su tei
kė šie met ko vo mė ne sį. Na mų ieš
kan ti ras ti nu kė drau giš ka, ra mes nio 
bū do nei Trik sė.

Ne se niai vie šo sios įstai gos „Gy
vū nų ge ro vės ini cia ty vos“ ko man da 
da ly va vo Kau ne vy ku sia me ren gi
ny je „Sa vait ga lis su au gin ti niu“, šį 
kar tą or ga ni za ci jos na riai su si bū rė ir 

iš Vil niaus, ir iš Kau no. Įspū džių ne
trū ko nei sa va no riams, nei au gin ti
niams. Pa si se kė ir do va no ja miems 
šu ne liams. 

Vie no je pa la pi nių vy ko pro jek tas 
„Kud lius“, ku rio me tu du bend ro vės 
„Nua ras“ glo bo ti niai bu vo ap kirp ti 
„Kau pos“ mo ki nių ir pa vers ti ti krais 
gra žuo liais.

Jeinorėtumėteglobotišiasbena
mes kalytes, kreipkitės: Gy vū nų 
glo bė jų aso cia ci ja, Šv. Ger trū dos g. 
46, Kau nas; tel. (8 37) 322–333, 
mob.tel. 8686 44828, 8655 70058; 
el.pa štas: in fo@g ga.lt •
Par eng ta bend ra dar biau jant  
suVšĮ„Gyvūnųgerovėsiniciatyvos“

Ši trimetė patelė neturi net vardo, tačiau labai draugiška ir meili. / Kauno gyvūnų gerovės asociacijos nuotraukos

Triksei patinka grožio procedūros. Prieš tai ji buvo tikra kūtvėla.

Išpuoštos kalytės laukia globėjųĮdomybės apie gyvūnus

animalsadda.com nuotrauka


