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Malonu susiPaŽinti, Panele katyte
Nors katės buvo prijaukintos prieš 
devynis tūkstančius metų, dauguma 
jų iki šiol itin atsargios su naujais 
žmonėmis. Jos tikrai nepradės 
šokinėti it koks kvailiojantis šuo vos 
tau pasirodžius ir neskubės draugauti 
pirmą kartą susitikus. 

Kad pavyktų sėkmingai susipažinti su 
kate prieglaudoje ar draugų namuose, 
reikia gerbti svarbiausią kačių 
pasisveikinimo taisyklę: leisk katei 
žengti pirmą žingsnį. 

Net jei manai, kad esi pats 
draugiškiausias ir maloniai bendrauji, 

neskubėk. Katės, tiek mėgstančios 
bendrauti, tiek droviosios, susipažinti su 
žmonėmis nori pagal savas taisykles. Tai 
reiškia – jokio priverstinio bendravimo. 
Jokių staigių gestų. Jokių garsių 
intonacijų. Jokių „žvilgsnių karų“. Bet 
kuris iš šių veiksmų gali paskatinti katę 
bėgti iš kambario slėptis.

Po tRuPutį
Jei katė susidomėjusi, bet vis dar 
santūri, pabandyk jos širdį užkariauti 
skanėstais ar žaislais. Švelniai numesk 
skanėstą ar kelis toliau nuo savęs, kad 
katė galėtų jais mėgautis be baimės būti 

Nepažįstamųjų 
pavojus!Įspėjamieji ženklai

Kai susipažįsti su nauja kate, stebėk 
jos kūno kalbą. Kai kurioms nepatinka 
aktyvus dėmesys ir ilgi glostymo seansai. 
Išsigandusi katė dažniausiai priglaudžia 
kojas prie kūno ir įtraukia galvą, kad 
atrodytų mažesnė. Jei prisiartinsi, jos 
nugara išsiries, o ausys prisiplos – tai 
ženklai, kad katė jaučiasi užspeista ir 
stengsis arba pabėgti, arba suduoti 
letenėle. Jei nepaisysi šių ženklų ir vis 
tiek artinsiesi, ji gali pradėti šnypšti – tai 
įspėjimas laikytis atokiau. 

Bet jeigu katė žvelgia švelniai, jos 
ausys tiesios, uodega stati, o kūnas 
atsipalaidavęs – ji rodo, kad su tavimi 
jaučiasi jaukiai. 
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sugauta. Arba bandyk mesti žaislą, kurį 
ji galėtų vaikytis. Kai kurios katės mielai 
žaidžia, nors ir nenori būti glostomos. 

Kačių charakteris ir bendravimo 
įgūdžiai labai skiriasi. Nors kai kurios 
drąsiai ir smalsiai susipažįsta su naujais 
žmonėmis ir mielai susidraugauja, 
daugumai prireikia laiko priprasti prie 
nepažįstamųjų. Apsimetęs abejingu 
ir leisdamas katei pirmai prisistatyti, 
padidinsi tikimybę užsimegzti ilgalaikei, 
pasitikėjimu grįstai draugystei. Kitame 
puslapyje sužinosi, kaip užkariauti 
bailios ir drovios katės širdelę. 

KEISIO KOMENTARAS

Prašyčiau mirksėti lėtai
Atskleisiu katės pasveikinimo paslaptį. 
Vienas būdas pasakyti kačiukui 
„labas“ yra lėtai sumirksėti žiūrint jam 
į akis. Palauk ir stebėk, ką darys katė. 
Draugiškai nusiteikusi katė atsakys 
švelniai mirktelėdama, o tada netgi gali 
pradėti murkti. Kai taip padarau savo 
mėgstamiems žmonėms, dažnai gaunu 
kokį skanėstą. Puikumėlis!

Sakau tau 
„galbūt“.
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iŠŠiFRuoti kačiŲ PaŠnekesius
Kačių tarpusavio pokalbis dažniausiai 
būna tylus ir išreiškiamas kūno 
pozomis. Bet bendraudamos su 
žmonėmis mūsų bičiulės išmoko 
dažniau „kalbėti“. Katės greitai mokosi. 
Jos supranta, kad mes, žmonės, 
dažnai nepastebime jų kūno kalbos, 
kuri kitoms katėms būtų akivaizdi. 
Taigi jos išmoko leisti skirtingus 
garsus, turinčius skirtingas reikšmes, 
ir vartoja juos tik bendraudamos su 
žmonėmis. Gudru, tiesa? 

katės kalba tiesiai. Jos niekad 
neapgaudinėja ir neapsimetinėja. Jei 
jaučia grėsmę arba pyksta – šnypščia, 
urzgia arba taikosi pabėgti. Jei yra 
patenkintos, gali murkti ar švelniai 
ir draugiškai miauksėti. Neapsigauk, 
neva katės nežino esminių žodžių, 
pavyzdžiui, „skanukas“, „vakarienė“ 
arba griežtesnio „Ei, marš nuo stalo!“

Štai keli dažnesni kačių leidžiami 
garsai ir jų reikšmės:

Žmonės manęs 
nesupranta. Tai pasakyk 

garsais. 
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čiReniMas. Šis muzikalus suokimas 
sklinda iš gerklės ir skamba 
beveik kaip klausimas. Tariamas 
mėgstamiausiam žmogui šis garsas 
sako: „Džiaugiuosi, kad esi čia“ arba 
„A, štai kur tu“.

MiauktelėJiMas. Malonus aukštojo 
dažnio garsas vartojamas paskatinti 
žmones vykdyti katės paliepimus, 

pavyzdžiui, „Prašau į dubenėlį pripilti 
maisto“ arba „Pakasyk pasmakrę“.

Miau. Ištęstas, skubinantis garsas 
rodo, kad katė turi priekaištų ir yra 
nepatenkinta. Ji tau praneša, kad 
pamiršai ją pamaitinti arba ji nori išeiti 
į lauką.
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MuRkiMas. Dažniausiai katės 
leidžia šį gaudžiantį garsą, kai yra 
patenkintos. Mama katė murkia 
maitindama savo mažylius, kad šis 
garsas juos ramintų. Tačiau katės 
gali murkti ir tada, kai bijo, todėl 
nenustebk, jei tavo katė įjungs 
„motorą“ veterinarijos klinikoje. 

Myliu tave 
labiausiai.
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čeksėJiMas. Tavo katinas leidžia 
trumpus garsus ke ke ke, kai pro langą 
pamato paukštį ar voverę. Tai reiškia du 
dalykus: jis ir džiaugiasi, kad pastebėjo 
galimą grobį, ir yra nepatenkintas, kad 
negali jo pasiekti. Neglostyk katino, kai 
leidžia šį garsą, – jei jį išgąsdinsi, gali 
tau kąsti ar drėksti. 

ŠnyPŠtiMas. Šį piktą garsą 
lengva suprasti. Katė tau 
sako atstoti. Itin įsiutusi ar 
išsigandusi katė gali išleisti 
ir spjaudymąsi primenantį 
garsą. 
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Tik pabandyk – 
pamatysi, kas             

bus.

uRZgiMas. Itin įpykusi katė leis 
aiškiai suprasti, ypač kitai katei, 
kad jei nuo jos nepasitrauks, laukia 
kova. Šį garsą gali leisti ir gindama 
savo mėgstamiausią žaislą arba 
pranešdama, kad nenori būti glostoma 
ar pakeliama. Paisyk šio perspėjimo 
arba pamatysi nagelius. 

KEISIO KOMENTARAS

staugiMas. Šis ištęstas klyksmas 
pasigirsta tik tada, kai katė yra itin 
įsiutusi arba jaučia didelį skausmą. 
Dažnai galima girdėti lauke kovojančių 
katinų klyksmus. Jei tavo katė leidžia 
tokį garsą, kai ją lieti, – būtinai vežkite 
ją pas veterinarą. 

Metas susiglausti 
galvomis
Kai man labai patinka koks nors 
žmogus, švelniai nuleidžiu galvą ir 
stukteliu į to žmogaus kaktą – bum! Tai 
katiniškas būdas parodyti savo jausmus 
ypatingam žmogui. Taip mes pažymime 
tą žmogų savo kvapu ir pranešame, kad 
jis priklauso mūsų draugų ratui. Taip 
besielgiančios katės dažniausiai ima ir 
garsiau murkti. 

26  



Pirmas testas 

Atsakymus rasi 138 puslapyje. 

1. Tiesa ar melas: 
katės gali matyti 
visiškoje tamsoje. 

2. Tiesa ar melas: visi 
ką tik gimę kačiukai 
turi mėlynas akis.

3. Tiesa ar melas: katės 
murkia tik tada, kai 
yra patenkintos. 

4. Tiesa ar melas: yra 
kačių veislė, vadinama 
„plaukiojančia kate“.
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Itin paprastas katės namelis
Katėms labai patinka jaukios vietelės prigulti. Sukonstruok ir pamatysi,                    

ką tavo katė galvoja apie šią lengvai pagaminamą slėptuvę. 

Kartoninė dėžė, kurioje tilptų               
tavo katė 

Seni marškinėliai, gana dideli, kad 
uždengtų dėžę

1  Nukirpk dėžės viršų, kad viena 
dalis būtų atvira. 

2  „Aprenk“ marškinėliais dėžę, kad 
marškinėlių kaklo skylė būtų ties 
atvira dėžės dalimi. 

3  Sukišk rankoves ir kitą marškinėlių 
pusę (priešingą kaklui) surišk 
mazgu, o jei reikia, panaudok 
raištį. 

4  Kad katei būtų jaukiau, viduje 
įtiesk sulankstytą rankšluostį arba 
pagalvėlę.

Dauguma kačių 
neatsispirs pagundai 
patyrinėti naują dėžę. 
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TAVO 
KATEI
metas į mokyklą

Judu su kate turite daug bendra. Pavyzdžiui, jums abiem 
patinka mokytis ir sužinoti naujų dalykų. Tiesiog lankote 
skirtingas mokyklas. Tavo katės klasė yra namuose, o 

mokytojauji tu!

Katės mokosi stebėdamos. Jos akylai studijuoja vaizdus, 
garsus, kvapus ir namų gyventojų įpročius. Dėl to iškart 
lekia į virtuvę, vos išgirdusios atidaromą konservų skardinę, 
bet toliau ramiai tupi ant lovos, kai skamba tavo telefonas. 
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tRys PRieŽastys, kodėl veRta 
dResuoti savo katĘ

1 Mankštinsi ne tik katės kūną, bet ir 
smegenis.

2 Užmegsi tvirtesnę draugystę ir 
pasitikėjimu grįstus santykius.

3 Padidinsi katės pasitikėjimą savimi 
(arba suteiksi drąsesnei katei 
progą pasirodyti).

Aš pasiruošusi 
mokytis, 
sensėjau
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