Kattengedrag
Katten zijn al vele jaren één van onze favoriete huisdieren. Veel mensen zijn dan ook al jaren een
trots baasje van zo’n lief dier. Maar wat weten we van onze katten?
De kat heeft een lange geschiedenis. In het begin werden katten nog niet gehouden als
gezelschapsdieren, maar kwamen deze uitzonderlijke dieren in ons midden wonen
vanwege alle muizen die tussen de mensen rondliepen. Dit maakte de katten eerder
heel handige pestbestrijders in plaats van gezellige knuffeldieren. In de
middeleeuwen en daarna werden katten in verband gebracht met hekserij en werden
ze gebruikt als offer voor boze geesten, verbrand en doodgeknuppeld.

De kat is één van de weinige dieren de vrijwillig bij de mens is gekomen. Eigenlijk
hebben we dus semiwilde dieren in huis. We hebben jagers in huis, die hun natuurlijke
gedrag, afkomstig van de Afrikaanse wilde kat, graag uiten. Een kat die thuis achter een
touwtje aan gaat vertoont hier zijn jachtinstinct. Een aantal gedragingen verschilt wel van de
wilde kat. De wilde kat miauwt in de natuur bijvoorbeeld niet. Katten communiceren met
geluiden en en geuren. Een kat kan maar liefst op 30 verschillende manieren miauwen,
spinnen en blazen. Veel van deze geluiden horen wij niet, omdat ze in de natuur met elkaar
communiceren met een hoge ultrasone frequentie. Het miauwen hebben katten door ons
aangeleerd, omdat wij hun frequentie niet horen en katten willen gehoord worden door de
mens.
Een kitten wordt na de geboorte gevoed en gesocialiseerd door de moederkat. Tot een
leeftijd van 16 weken leert een kitten hoe die zich moet gedragen. De meeste
kattenhouders denken dat een kitten met 7 weken uit het nest gehaald kan worden en volgens de
wet is dit de minimum leeftijd. Voor een goede socialisatie is te vroeg. Op latere leeftijd kan dit
leiden tot diverse gedragsproblemen
De meest voorkomende gedragsproblemen zijn angst,
stress, agressie, sproeien en onzindelijkheid. De meest
voorkomende oorzaak hiervoor is het te vroeg scheiden van
moeder en kitten.
Wilt u meer weten over het natuurlijke gedrag van de kat
en hoe u dit kunt toepassen op uw huiskat? Welke
manieren er nog zijn om problemen te voorkomen of op te
lossen? Lees dan hier verder.

