Dier & gezondheid

Het voorjaar komt eraan…
de poes en de kater!
Poezen zijn zo’n 63 dagen drachtig en kunnen ongeveer drie keer per jaar een
nestje krijgen.
Kittens
De kittens zijn in het begin volledig afhankelijk van de moeder. Tot zeven à
twaalf dagen zijn de ogen en oren nog gesloten. Kittens drinken tot ze zo’n
vier weken oud zijn bij de moeder. De moederpoes helpt de kittens de eerste twee, drie weken zelfs met plassen en ontlasten. Vanaf vier weken kunnen kittens wat bijgevoerd worden. Na zes à acht weken zijn ze
vaak volledig over op vaste voeding. Kittens leren van de
moeder hoe ze zich moeten gedragen en daarom is
het verstandig om ze in ieder geval tot acht weken
leeftijd bij de moeder te laten.
Jonge poezen en katers
Bij het nieuwe baasje gaat het socialiseren
verder. Op een leeftijd vanaf vijf maanden
worden de jonge poezen en katers
geslachtsrijp en op een leeftijd van acht
maanden zijn ze volwassen. De hormonen
van een poes en kater worden geproduceerd onder invloed van licht. Als de dagen
gaan lengen worden er eerder hormonen
geproduceerd en dus kunnen jonge poezen
en katers aan het einde van de winter en het
begin van de lente al eerder - zelfs al na drieënhalf, vier maanden - geslachtsrijp worden!
De poes
Een poes wordt elke twee, drie weken krols en die krolsheid duurt ongeveer een week. Een poes kan het hele jaar krols worden, maar in het voorjaar hebben de hormonen het het drukst. Een poes heeft een 'geïnduceerde
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ovulatie' wat betekent dat de eisprong pas optreedt als
de vaginawand van de poes gestimuleerd wordt door
de penis van de kater. Hierdoor leidt bijna elke dekking
tot een dracht. Een krolse poes uit dat door zeer aanhalig te zijn, de kont omhoog te duwen, over de grond
te rollen, soms naast de bak te plassen, proberen te
ontsnappen, minder te eten en veel te miauwen en
vooral ’s nachts. Krolsheid kan voorkomen worden
door het geven van de poezenpil, maar omdat daar veel
bijwerkingen aan zitten adviseren we de poes te steriliseren. Met een operatie worden de eierstokken verwijderd en dus zullen er geen krolsheid en geen dracht
meer plaats kunnen vinden. Sterilisatie kan vanaf een
leeftijd van vier à zes maanden. Een poes die een nestje heeft gehad kan vanaf zes weken na de bevalling worden geopereerd.
Katers
Katers onderhouden een territorium. Voor een intacte
kater is zijn territorium heel belangrijk. Dat kan stevige confrontaties met de buurtkaters opleveren. Katers
zijn ook vaak ver van huis om de grenzen van hun territorium te bewaken. Een intacte kater zal ook langs
die grenzen, en ook in zijn huis, aangeven wat zijn territorium is door een straal stinkende urine her en der
te verspreiden. Sproeien noemen we dat. Om sproeien
en uithuizig zijn (en dekking van de buurtpoes) te voorkomen is het verstandig om de kater te castreren.
Tijdens een operatie worden de testikels en daarmee
de hormonen verwijderd. De kater kan nog drie weken
daarna vruchtbaar zijn en hormonaal gedrag vertonen.
Gecastreerde katers zullen veel meer mensgericht zijn,
minder uit huis gaan, rustiger zijn in huis en niet (of
minder) sproeien. Castratie gebeurt ook bij voorkeur
vanaf een leeftijd van vier à zes maanden. In het voorjaar worden veel katers al vanaf vier maanden gecastreerd.
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