Den Sibiriske kat

– en gammel race, en ny race, en race under udvikling
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husdyr. Måske fremgik kattene også, i
en periode, som en del af den dynamiske handel med asiatiske lande.
Dengang var den Sibiriske kat formodentlig resultatet af krydsninger mellem
tamkatte, og de lokale vildkatte.
I Sibirien dyrker man ikke landbrug,
så den Sibiriske kat har ikke været
brugt som et nyttedyr til at fange mus
og rotter, men var simpelthen blot et
elsket husdyr.
Da disse katte kom til Ruslands store
ocean, og færdedes frit i Taigaen, som
er de tidligere skove i Sibirien, og på
stepper, begyndte de at parre sig med
vilde katte som ligeledes færdedes i
disse områder. På grund af klimaet der,
skulle racen have udviklet sin specielle
pels og udseende. Den barske natur og
det vilde liv omkring dem gjorde de
stærkeste og overlevende dyr til fantastiske jægere, og den Sibiriske kat udviklede sig til en sund, stærk og naturlig
race med en lang, tæt og vandafvisende
pels og fik det udseende som vi kender
den på i dag. De skulle således være
blevet udviklede på samme måde som
Maine Coonen og den Norske Skovkat.
Det er de stærkeste og mest robuste
katte, med gen for langhår, der har
overlevet det ekstremt hårde sibiriske
klima.

Meldgaards Sofya Seraphina

Den Sibiriske kat

Ikke mange kender til den Sibiriske kat i
Danmark og mange andre lande, selvom
det er en race der har eksisteret blandt
de sibiriske nomader, fiskere og jægere i
århundreder.
Der er flere historier om hvornår og
hvorfra den Sibiriske kat opstod i Rusland.
For to århundrede siden kunne denne
race ikke kun mødes i Sibirien, men i
hele det russiske imperium, idet den
indfødte population i Sibirien ikke havde et fast sted at bo og en fast livsstil,
og derfor holdte de heller ikke husdyr.
Formentlig stammer den Sibiriske kat
fra, da de Russiske immigranter rejste
til Sibirien og Ukraine under 1700-tallet, og de tog den Sibiriske kat med som

Trods det at disse katte har betroet
deres håb til mennesker, har de stadig
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en stor forbindelse til naturen den dag
i dag, hvilket giver dem deres specielle
charme. Deres øjne udviser en stor sjæl,
og kattene virker glade for at leve sammen med mennesker, selvom de er frie
og uafhængige.

bliver omtalt som.

Temperament og type

Den Sibiriske kat er en skovkat, ligesom
Maine Coon og den Norske skovkat er,
men racerne har hver i sær sine karaktertræk og ligner ikke hinanden. Den er
en sent udviklet race, ligesom de andre
skovkatte, og man siger at den vokser
indtil den er cirka 4 år gammel.

For 30-40 år siden blev navnet ”Sibirisk”,
betegnelsen for de store semilanghårede katte. De forudgående 200 år var
disse katte sædvanligvis blevet kaldet
Bukharian i Rusland. Hvorfor navnet
blev ændret, når nu kattene var kendte
af deres gamle navn, som forbandt dem
med deres fortid, vides ikke med sikkerhed. Denne historie må i virkeligheden
nok findes i den russiske befolknings
historie. Men en teori er at kattene er
blevet navngivet som Sibiriske, fordi de
er store og udtrykker en stærk karakter, ligesom landsdelen Sibirien gør og

En Sibirisk hunkats normal vægt ligger på 3-5 kg, hvor imod en hankat
typisk vejer 5-7 kg.
Racen er utrolig kompakt bygget, og
ofte bliver man overrasket når man
løfter katten op, fordi den egentlig er
større og tungere end den ser ud.
Det er en muskuløs og meget aktiv og
energisk kat. Den er nysgerrig og vil
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elsker opmærksomhed og at kommunikere med sin ejer. Man kan næsten
sammenligne den med en hund, da
den gerne følger sin ejer i tykt og
tyndt.

være med hvor tingene sker, derfor er
den helt af sig selv en del af alt i hjemmet. Mange Sibiriske elsker at lege
selvom de er ovre killingestadiet.
Den Sibiriske kat er en god jæger og
trives vældig godt med at være ude.
Men da den også har let ved at tilpasse
sig, er det ikke noget problem at holde
den som indekat, bare den får tilpas aktivering. Racen elsker at klatre og man
vil ofte finde den på den højeste reol.
Hvis man tilgodeser kattens behov for
kontakt, leg og aktivering, er det ikke
noget problem at have den som indekat.
Derfor vil den modsatvis ikke trives hos
en familie med en travl hverdag, som
ikke har tid til den når de er hjemme.

Racen skaber ofte et specielt tæt forhold
til sin ejer og er typisk en en-mands kat.
Den acceptere hele familien, men når
det kommer til sofa-hygge om aftenen
eller katten er syg, så ved den godt
hvem den foretrækker. Det er også en
race som knytter sig meget til andre
katte, og kommer godt ud af det med
andre dyr og børn. Ofte er de yderst
tålmodige over for børn. De ses som
meget stabile, idet de ofte finder sig en
mage, som de er trofast livet ud. Så når
en Sibirisk kat er blevet glad for sin ejer,
har man en ven resten af livet! Det siges

Denne race kat er utrolig social, legesyg, højt intelligent og kælen. Den
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at den Sibiriske kat kan blive dybt såret,
og vise det ved at ignorere sin ejer.

Den Sibiriske kat er i sin almindelighed
en meget sund og naturlig race, og er
ved hjælp af dens barske oprindelse
blevet selekteret af naturen selv. Det vil
sige, at kun de stærkeste har overlevet.
Det er en race, som der ikke er blevet
avlet på i ret mange år, hvilket også har
betydet, at der ikke er indavlet diverse
sygdomme i racen ved menneskelige fejl
og indblanding.

Trods det at den Sibiriske sammenlignes med en hund på mange punkter,
mår man dog ikke forvente, at den har
tænkt sig at adlyde ejerens signaler som
en hund. Derimod er den meget selvstændig, og skal opdrages med meget
klare retningslinjer.
Da de er så sociale og kontaktsøgende
og intelligente, er de meget nemme at
opdrage og lære ting, og i Rusland ser man dem endda
brugt i cirkus.

En semilanghårskat

Den Sibiriske kat er en semilanghårskat,
det vil sige, den er hverken
korthåret som en huskat,
eller langhåret som en
perser, men ganske
midt imellem.

Den har en stærk
personlighed og
karakter, men er
meget venlig overfor
andre katte. Det er
en selvsikker og stolt
race, som man må være
meget konsekvent med at
opdrage.

Det karakteristiske
ved en semilanghårskat er, at pelsen
er lang ned omkring
halen, brystet og maven. På ryggen og ned over
siden er pelsen halvlang, men
over skulder, hofter og hoved er pelsen
forholdsvis kort.

På trods den barske tilblivelse, har den
Sibiriske kat en god og venlig, nærmest
kærlig karakter og elsker at kommunikere med mennesker. Den er uafhængig
uden at være aggressiv og på udstillinger bliver alt accepteret med en rar
filosofisk ro.

På en semilanghårskat er pelsen på halen lang, og den lange pels strækker sig
ned omkring bagbenene, så det ligner at
katten har bukser på.
Da racen stammer fra Rusland, kan
pelsen varierer meget med årstiden,
og da det kan blive utrolig koldt om
vinteren i Rusland med frost ned til

DK Meldgaards Elizaveta Evgeniia
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– 40 grader, ses en fuld pels med meget
kraftig underuld. Modsat kan det være
utrolig varmt om sommeren med op til
+ 40 grader, og her ses en forholdsvis
kort pels.
Pelsen er tilsyneladende kort på oversiden af katten for at den ikke hænger fast
i naturen, når katten skal jage for føde.
Den er dog lang på undersiden af katten
for at holde katten varm, når den lægger
sig ned i det kolde klima. Den lange pels
på halen bruges ligeledes til at holde
ekstra på varmen.
Overpelsen består af stride dækhår,
som er længere, tungere og glat, samt
danner et beskyttende lag. Overpelsen
kan virke olieret og i perioder få pelsen
til at virke nærmest fedtet. Det er denne
olie, som gør at pelsen er vandafvisende
og strid.

DK* Meldgaards Reshetko

ørerne, for at beskytte mod sne.
Ligesom de andre skovkatte, Maine
Coon og Norsk Skovkat, har den Sibiriske tufser, som er lange hår der vokser
ud mellem trædepuderne, hvilket kaldes
for snesko. Sneskoene sikrer at katten
ikke synker ned i sneen, og ikke fryser
fast på is. Pelsen er tydeligvis skabt til
det hårde klima, som racen har overlevet i.

Pelsen på den Sibiriske skal nærmest
være luftig, fyldig og stå selv, og må ikke
hænge fladt ned. Pelsen skal forme sig
efter kroppen i fart, og være stille når
katten lister sig ind på et bytte.

Den Sibiriske kræver generelt ikke
meget pelspleje. Pelspleje skal gerne
trænes fra katten er killing og gøres
til en hyggestund.

En pels som er for lang, for tynd eller
har for lang underpels, er i disharmoni
med den Sibiriske kats stærke og kompakte krop. Underpelsen skal naturligvis være kortere end resten af pelsen.

I perioder fælder racen mere end i andre perioder. I sådanne perioder kan det
være nødvendigt med jævnlig børstning
med en stålkam.

Det er ikke ønskeligt, at den Sibiriske
kat har tufser (hårtotter) på spidsen af
ørerne. I stedet har den tufser rundt om
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Den Sibiriske kat er en spændende, naturlig og sund race, som endnu ikke har
set meget af dagens lys i opdrætterverdenen. Vi føler vi kan være med fra start,
og selektere de bedste avlsdyr med henblik på temperament, sundhed og type.
Vi bruger meget tid på at studere stamtavler, og udvælge de helt rigtige katte til
vores opdræt, og har importeret katte fra snart alle verdens hjørner.
Det er vores ønske og mål, at udbrede interessen og kundskaben for racen, samt
opdrætte Sibiriske katte til familie katte, såvel som til videre avl og udstilling.
Alle vores avlsdyr får løbende lavet sundhedstjek og bliver vaccineret. Derud
over bliver de testet for arvelige lidelser m.m., før de indgår i vores avl.
Alle vores katte er en del af familien, og vores killinger opvokser inde i hjemmet og får den bedste start på livet!
• Vores killinger er klar til at flytte ud i nye hjem, når de er 12 uger gamle.
• De killinger der sælges til kæl/familiekatte, vil blive neutraliseret
(kastreret/steriliseret) inden flytning til nyt hjem.
• De har fået 3 ormekure (når de er 5, 8 og 11 uger gamle).
• 2 vaccinationer (når de er 8 og 12 uger gamle).
• Sundhedstjek hos dyrlægen, med tilhørende sundhedsattest.
• Chipmærket eller øretatoveret & indregistreret i Det Danske Katteregister.
• Sælges med FIFé stamtavle.
• Der medfølger lidt kvalitetsfoder og legetøj.
• Killinger der sælges til kæl/familiekatte uden for
Danmark bliver fulgt af EU rejsepas, rabiesvaccination og alle de nødvendige dokumenter
(uden yderligere omkostninger for køber).
Dermed behøver den nye familie ikke afholde
besøg hos dyrlægen det første år!
DK Meldgaards Gadina Gorislava
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