
Find ud af præcis, hvad din kat tænker med denne
letlæselige opslagsbog

•
Beskriver de 100 mest almindelige adfærdsformer

hos katte
•

Hjælper dig til at forstå, hvordan din kat reagerer
på dig og dine signaler

•
Styrker båndet til din kat, ved at du lærer at læse

dens angst og stress
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Menneskers livsform i det 21. århun -
drede gør katten til det mest

populære kæledyr i USA og Europa. Katte
er ikke bare sjove at ae, hyggelige at se på
og gode at have omkring sig. De har også
et uafhængigt træk, som vi beundrer. Selv
om mennesker sætter stor pris på en
trofast og lydig hund, er der meget arbejde
forbundet med at have den. Den går ikke
selv tur eller kaster pinde til sig selv. I en
verden, hvor fritiden bliver mindre og
mindre, er katten der kommer og går, som
den har lyst til det mest populære kæledyr.
Det skal også nævnes, at flere og flere katte
holdes som inde-katte. En hund har alt for
megen energi til at kunne holdes inde, men
en kat kan tilpasse sig til at bo i en lejlighed.
Mange mener ikke, at tegneseriekatten
Garfield er repræsentativ for katte, før de
selv får kat..
Siamesere, burmesere og tonkinesere er i
stigende grad blevet populære, også som et
bevis på, at katteejere sætter pris på kattens
selskab. Det er de racer, der knytter sig

tættest til mennesker, og ejerne føler ofte,
at deres kat kan forstå deres humør og
følelser.
Kattens opførsel styres af mange ting. Katte
er ikke så venlige over for andre katte som
hunde, men de kan være venlige under de
rette omstændigheder – f.eks. hvis de
mødes på det, der betragtes som neutralt
territorium. Katte er altid på vagt. Hunde
kan godt gø ad hinanden og markere sig
ved hjælp af kropssprog uden den store
risiko for at fornærme. Katte derimod er
tilbøjelige til at bruge deres fire sæt meget
skarpe kløer. Når katte mødes, er indsatsen
meget højere. De har sårbare ører at
forsvare og kraftige våben lige ved ”poten”.
Katte foretrækker at undgå konfrontation
ved hjælp af en passende truende og
forsonende holdning. I denne bog vil du
kunne finde tydelige tegn på katte-
aggression og underkastende opførsel
takket være Jane Burtons fantastiske fotos.
Katte har udviklet metoder til at
kommunikere til andre katte, at de ikke er
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en trussel i forsøg på at afværge spænding
og undgå konflikt, og der ses nogle klassiske
eksempler på disse sider.
Katte er territoriale dyr, der er opmærk -
somme på deres eget område, og på hvem
der kommer ind på det og hvornår. Lugt
spiller en stor rolle i deres liv, og snusen og
markering af grænser er en del af kattens
daglige rutine. Den kat, der vil lukkes ud om
natten og så vil ind igen tyve minutter
senere, er ikke ubeslutsom. Den skal bare
lige ud og undersøge de seneste dufte.
Når katte hilser på nye mennesker i huset
ved at gnide hoved og krop mod dem,
efterlader de omhyggeligt deres duftspor på
den person ved hjælp af duftkirtler i disse
områder. Mennesker er vant til at have
forhold til andre mennesker, hvor man
rører hinanden og ikke lugter til hinanden.
Derfor tror mennesker fejlagtigt, at katten
tager kontakt, fordi den kan lide dem. Katte
gør imidlertid det samme med møbler og
dørkarme.  Ved at indgnide sin duft sætter
katten sit mærke på den nyankomne.
Det er vigtigt for nye katteejere at forstå, at
katte er kødædere, og den naturlige lyst til
at dræbe ligger i deres gener. Lige som
deres store katte-slægtninge tilbringer de
det meste af deres tid med at sove eller
dovne, mens de venter på en mulighed for
at jage. Når de spiser, springer de på deres
bytte og sluger et kalorierigt måltid, der gør,
at de kan leve et roligt liv resten af tiden.

Tamkatten får maden serveret, lige som den
fik, da den var killing. Så dens liv er et langt
liv som killing. Selv om den har mere end
nok at spise, vil den stadig jage og spise,
hvad den fanger. Katte kan ikke forstå,
hvorfor de bliver skældt ud for at hjemføre
døde fugle og halvtyggede mus. De gør
deres ”familie” en tjeneste og forventer
ikke at få skænd.
Denne bog søger at forklare alle facetter i
kattens opførsel: den måde, de opfører sig
på alene og også sammen med andre katte.
Det er særlig vigtigt at forstå, hvordan katte
opfører sig i et hus med mere end en kat,
hvor den enkelte kat indtager visse
områder som sine, og hvor nytilkomne –
som f.eks. en killing eller en adopteret
omstrejfer – kan forårsage stor opstandelse
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i rangordenen. I sådanne situationer kan
noget så uskadeligt som at flytte rundt på
møblerne have stor virkning. 

Denne bog vil give dit et indblik i,
hvordan katte tænker. Hvis du fortsat er
interesseret, findes der mange andre bøger

om kattepsykologi. Hvis du imidlertid har
problemer med din kats opførsel, er der
ikke andet for end at tage din kat med til
en uddannet dyrepsykolog for at få råd af
en ekspert.




