Pasningsvejledning til racekatten Den Hellige Birma
Tillykke med dit valg af racekatten Hellig Birma! Gem denne vejledning, du kan få
brug for at læse den igen. Hvis du har købt en killing, vil din opdrætter altid være
behjælpelig med yderligere råd og vejledning omkring pasningen af din killing.
Adfærd
En Hellig Birma vil normalt hurtigt falde til i nye omgivelser, men selvfølgelig er
opmærksomhed påkrævet ved overgangen til det nye hjem. Når du kommer hjem
med din Hellig Birma, er det en god idé at tilbyde den lidt mad med det samme og at
vise den kattebakken. Det kan være en fordel at lade katten snuse lidt rundt i et
enkelt rum til at begynde med og gradvis lade den finde ud af, hvordan dit hjem er
indrettet. Hvis du har andre dyr, så må du introducere dem for hinanden i dit
nærvær. En Birma trives bedst med en legekammerat, men fungerer også godt som
enekat med fornøden opmærksomhed i dagens løb.
Kradsebræt, kattehule eller –pude er naturligt katteudstyr, ligesom den vil være glad
for legetøj. Katte holder meget af at kunne kravle op fx i et klatrestativ fra gulv til
loft med en hængekøje eller en plade øverst.
Det er vigtigt at vise din kat opmærksomhed gennem leg, men den må også have lov
til at passe sig selv af og til. En killing sover mange timer i døgnet, og den vil hurtigt
finde et yndlingssovested.
Kost
Fra din opdrætter har du fået mad med til de første dage. Hvis du vil ændre i kosten,
skal du gå meget gradvist til værks og vænne din kat til evt ny kost over et par uger
ved gradvis at give den små portioner af den nye kost sammen med den tidligere
kost.
En killing skal være på killingekost et helt år, se mere under neutralisering. Vi
anbefaler mad fra førende producenter af kattemad, gerne både tørkost og vådkost.
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En kat er tilbøjelig til at drikke for lidt, derfor kan det være en fordel at give den
vådkost en enkelt gang eller to om dagen. Tørkost og frisk vand bør altid være
tilgængelig. Kattegræs placeret ved siden af madskålen vil hjælpe med til at fremme
en naturlig fordøjelse. Katten slikker mange hår i sig, og kattegræs hjælper katten til
enten at hoste hårene op (hårboller) eller sikre den naturlige passage gennem
tarmene. Der fås tørkost specielt rettet mod dannelsen af hårboller, vær lidt
forsigtig med at give katten den type foder, ikke alle katte tåler produkterne lige
godt. Prøv dig lidt frem og kontakt evt din opdrætter for yderligere råd og
vejledning.
Et stykke råt kød er godt for tænderne.
Der fås foder, der hjælper til med at rense tænderne hos den voksne Birma. Det kan
være en god idé at supplere med denne tørkost. Katten skal bruge lidt længere tid
på at knuse tørkosten, hvilket er godt for tænderne og tandkødet. Det optimale er at
vænne katten til at få børstet tænder. Se mere under ”Dyrlægecheck og sygdomme”
nedenfor.
Motion
Leg med din kat flere gange dagligt. Du vil hurtigt opdage, at din kat elsker det og
måske selv kommer med yndlingslegetøjet. Motionen er med til at gøre katten
adræt, og den fremmer også fordøjelsen. Du styrker gennem leg kattens sociale og
mentale egenskaber. Hvis du har flere dyr, er det en stor fornøjelse at se dem lege
sammen – og selv lege med.
Nogle vælger at lære deres Birma at gå i sele, det fungerer sædvanligvis fint. Andre
vælger at bygge en katteløbegård eller at hegne en del eller hele haven ind. Nogle
vælger at overdække en altan. I alle tilfælde er der råd og vejledning på nettet.
De færreste Birmaer er egentlige udekatte. Deres pels er ikke velegnet til udeliv, de
har svært ved at skjule sig helt med den lyse bundfarve i pelsen – og hvem kan lukke
en så smuk kat helt ud i det fri?
Pelspleje
Birmaen er semi-langhåret, dvs. den kræver ikke så meget pelspleje som egentlige
langhårskatte (fx perser). Blandt Birmaer findes forskellige pelskvaliteter, så nogle
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har brug for hyppigere frisering end andre. Det er en god idé at spørge din
opdrætter til råds om lige præcis din Birmas pelskvalitet og pasning af pelsen. Når
katten fælder, vil det være naturligt med hyppig frisering, fx en gang om ugen.
Andre vil gerne vænne deres Birma til at blive friseret dagligt for at undgå
pelsproblemer, især hvis man udstiller sin kat. Andre igen friserer deres Birma
meget sjældent. Det vigtigste er, at man er opmærksom på den pelskvalitet, katten
har og tilpasser friseringen pelsens behov.
Som udgangspunkt bruger man en kam med lidt afstand mellem tænderne – evt.
med tænder, der kan rulle. En karte kan være god at bruge på de lidt vanskeligt
tilgængelige steder, fx på indersiden og ydersiden af bagpoterne. En børste med lidt
stive hår kan de fleste Birmaer godt lide. Alt købes i en almindelig dyrehandel eller
på udstillinger.
Hvis du har en killing, der skal udstilles, må den vænnes til at blive vasket, se showvask på www.birmavenner.dk og tal med din opdrætter.
Det er vigtigt at vænne sin killing til at blive friseret, så en vis rutine for pelsplejen
anbefales.
Pelsplejen tjener to formål: dels fjerner man en del hår, som katten ellers ville slikke
i sig, dels forhindrer man evt problemer med pelsen, specielt i fældningsperioden.
Efter neutralisering ser man ofte en ændring i pelsen, så her må man også være
opmærksom.
Neutralisering og mærkning
Vi anbefaler, at killingen neutraliseres i 5-6 måneders alderen. De fleste Birmaer
sælges med lukket stamtavle, dvs. der må ikke avles på dem. Det vil fremgå af din
købsaftale og stambogen. Efter aftale med din opdrætter kan andre tidspunkter for
neutralisering komme på tale, så det er vigtigt at tale med din opdrætter herom. Din
opdrætter vil anmode om dokumentation for neutraliseringen.
Mange vælger samtidig at få deres kat mærket, enten via chip eller øretatovering.
Det er en god idé efter mærkning at lade din kat registrere i katteregister,
www.katteregister.dk , hvis uheldet skulle være ude, og en eftersøgning bliver
nødvendig.
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En Birma skal have killingekost hele det første leveår, også selvom den bliver
neutraliseret i 5-6 måneder alderen. Birmaen har ikke tendens til overvægt, så sæt
den ikke på specialkost efter neutralisering.
Dyrlægecheck og sygdomme
En gang om året bør din Birma checkes hos dyrlægen og vaccineres.
Væn din killing til, at du kigger den i munden, så vil du nemmere kunne give den
piller, hvis det bliver nødvendigt. Se også efter, at tandkødet ser normalt ud. Rødme
på tandkødet bør man være opmærksom på. Mange katte får med tiden problemer
med tandsten, plak eller evt. tandkødsbetændelse. Hvis katten har problemer med
tænderne eller tandkødet, vil det hurtigt påvirke appetitten.
En kat er god til at skjule, hvis den har ondt eller ikke har det godt. Specielt hvis den
bor sammen med andre katte, vil den ikke vise det, da de andre katte så vil opfatte
den som et svagt dyr. Det kan således være svært for ejeren at opdage begyndende
sygdom.
Hvis din kat viser tegn på ændret adfærd, gemmer sig, spiser og drikker mindre eller
måske slet ikke, ikke så tit benytter kattebakken eller bliver siddende i kattebakken
længere tid end sædvanligt, bør det give anledning til et dyrlægebesøg. Killinger og
katte dehydrerer hurtigt, hvis de ikke får nok væske, hvilket kan give alvorlige
konsekvenser for kattens helbred.
Pas godt på din Birma, så har du et kært familiemedlem i mange år .
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