ZWERFKATTEN MET KITTENS
Wat te doen in dergelijke situaties?
Het is niet aan te bevelen om een wilde mensschuwe
moederpoes in een kooi op te sluiten om haar kroost
verder groot te brengen. Deze situatie gaat gepaard
met zoveel stress. Een moederkat met stress die
haar omgeving als onveilig ervaart, zou haar kittens
kunnen doodbijten. Ook gebeurt het dat door stress
de melkproductie of het zogen van de kittens niet
naar behoren gebeurt. Voor de kattin en voor de
kittens is de meest aangewezen manier om haar van
een beschutte plaats te voorzien (tegen regen en
wind) waarin ze in een doos of in natuurlijke
materialen haar kroost kan werpen en voeden. Het is heel belangrijk dat u haar
voorziet van voeding en vers water en haar de nodige rust gunt. Gaat u te vaak
bij de kittens kijken, is de kans groot dat ze deze zal verleggen. Zorg ervoor dat
ze zich niet bedreigd hoeft te voelen en laat haar de nodige ruimte. Noteer wel
de datum van (vermoedelijke) dag van bevallen. Van zodra de kittens 4 weken
zijn, moeten ze echt in contact komen met mensen en worden ze best
binnenshuis verder grootgebracht.

Waarom op 4 weken?
De zorgen van een moederpoes kunnen we inderdaad niet zomaar vervangen,
maar voor kittens van een zwerfpoes is het uiterst belangrijk dat ze op deze
leeftijd ergens opgevangen kunnen worden. Op 4 weken beginnen te kittens
rond te lopen wat hen in contact kan brengen met gevaren en ziektes. Op 4
weken worden ze voor het eerst ontvlooid en ontwormd en zouden ze langzaam
op aangepaste vaste voeding moeten overschakelen.
En één van de
belangrijkste redenen is de inprentingsfase (tot 7 weken) en de
socialiseringsfase: op deze leeftijd doen ze indrukken op die een grote invloed
hebben op hun verdere gedrag. Het contact met mensen, huiselijke geluiden en
situaties is daarom uiterst belangrijk. Indien dit pas op latere leeftijd gebeurt,
kan het zijn dat de katjes het schuwe van mamapoes overnemen en zich ook niet
meer zullen laten benaderen door mensen.

Oplet: moeder in de buurt?
Heel wat moederloze kittens die echt de moederpoes nog nodig hebben, worden
vaak veel te snel van de moeder weggehaald! Vaak wordt een nestje meteen
meegenomen terwijl de kans heel groot is dat de moederpoes in de buurt is en
op zoek is naar eten. Vergewis u goed of hun moeder in de buurt is! Voelen de
kittens warm en goed gevoed aan en liggen ze vredig te slapen dan is de kans
heel groot dat ze in de buurt is. Hou het de komende uren toch nog even in de
gaten, ze zal dan beslist opdagen om haar jongen te voeden. Met los zand rond
het nest ga je kunnen nagaan of er kattenpootjes gepasseerd zijn. Voelen de
kittens koud of nat aan of roepen ze de longen uit hun lijfje om eten, dan kan
het wel zijn dat ze er al een tijdje achtergelaten zijn of dat er met de
moederpoes iets is gebeurd. In dit geval, neemt u hen best op, hou hen warm in
een dekentje in een doosje en neem contact op met een asiel of vereniging die
hen kan opvangen of u het nodige advies kan geven.

