
Om katten,
våra både stora och små fåglars fiende och utrotare.

Med en känsla af förvåning och ovilja
läste jag en uppsats i tidningen Lördagen,
däri katten prisades, ty för mig är det
ofattligt att en människa med hjärta nu-
mera kan prisa kattens egenskaper, då
hvarje ifrare för djurskydd måste hafva
kunskap om huru föga prisvärda dessa äro.
Författarinnan (jag förutsätter att det är
en kvinna) kan urskuldas därmed att hon
säkert aldrig studerat kattens bedrifter i
skog och mark och aldrig reflekterat ötver
det gränslösa lidande den åstadkommer
bland de oss omgitvande mindre djuren —

mössen icke undantagna. Det måste ju
vara allmänt känät att husdjuret kat-
ten är en värklig mordängel för våra stora
och små fåglar och att säkert miljoner af
dem årligen pinas och uppätas af detta
grymma djur. Huru kan man uppmana en
medmänniska att hålla ett sådant djur!
Att den gör någon egentlig nytta bestri-
des allmänt.

Jag intager här några rader ur en uppsats,
som jag nyligen skrifvit i samma ämne:

Såsom allmänt kändt är, uppträda talrikt
i våra trädgårdar, hagar och skogar för-
vildade kattor och knappast en enda hus-
katt på landet håller sig hemma, utan alla
kattor ströfva ständigt omkring i den trakt
där de hafva sitt hemvist. Under dessa ströf-
tåg förstöra de alla för dem åtkomliga, både
stora och små fåglars bon och ungar, både
på marken och i träden. — ja, kattorna
fånga och aflifva dessutom mindre harar,
med hvilka de säkert ~leka", d, v, s. pina
till döds, förrän de uppäta dem. Det ser
ut som om detta djur skulle njuta af att
se ett annat djurs lidande och ångest.

Det är många, många är sedan jag såg
en katt med ett lefvande möss i munnen,
och då jag tänker pä de gräsliga kval, det
lilla mösset fick utstå, förrän den känslo-
lösa katten behagade uppäta det, så förvå-
nar jag mig ötver att jag ej befriade mös-
set från dess grymma fiendes klor; och då
jag tänker på de tusentals harar, som år-
ligen i våra skogar fångas och pinas förrän de
uppätas at den grymma katten, så ryser jag.

Senaste sommar besökte jag ett torp i
skärgården. Det var i början af juni, dä
våra skogar genljuda at fågelsång. Men
icke en enda tagel hördes där sjunga. Jag-
upptäckte då en katt och förstod orsaken.
Torparens hustru medgaf ätven genast att
alla sångfåglar hade försvunnit trän denna
plats samt att det var kattens skuld, nvar-
jämte non tillade att den lyckats nedrifva
till och med svalbona. Hon meddelade
därefter att de redan beslutit göra sig af
med katten, ty äfven denna enkla männi-
ska tycktes värdera fågellif och -sång.

Ungefär samtidigt med detta besök upp-
hörde helt plötsligt de många, helt nära
min sommarbostad årligen häckande träd-
piplärkorna att sjunga. Jag anade genast
att en katt måste finnas på platsen, och
ganska riktigt observerades någon tid där-
efter vid våra uthus en stor, hvitsvart, för-
vildad katt. Katten nedsköts naturligtvis
genast, och våra lärkor började åter fröjda
sig och oss med sina driller. Ett orrbo,
ett stenkast från min bostad, sköflades ät-
ven af densamma. Denna katt skall åtmin-
stone under tvänne år ströfvat omkring i
denna trakt. Man kan tänka sig, hvilka
härjningar och lidanden den under så lång
tid åstadkommit bland ortens fåglar och
harar. Liknande iakttagelser angående kat-
tens och fågelsångens förhållande till hvar-
andi-a har hvarje naturvän gjort.

Kattens härjningar bland fåglar och ha-
rar äro älven fullt erkända, och var jakt-
lag tillåter jaktmnehafvaren att utan vidare
nedskjuta hvarje katt, som anträffas på
200 meters afstånd från en bostadstomt.

Bor man i midten ai en stor stad, där
uttrycken af naturlifvet äro få, kan man
gärna hålla en katt och fägna sig öfver
dess smidiga rörelser och andra tilldragande
egenskaper. Katten rår ej för sin grymma
och roilystna natur. Men bor man uiira
en trädgård eller ~på landet", måste jag-
anse det vara orätt att hålla katt. På så-
dana ställen är katten i tillfälle att följa
sina naturliga instinkter och kommer däri-
genom att sprida oändligt lidande och död
bland våra små bevingade vänner och kraf-
tigt bidraga till deras utrotande

På det varmaste ville jag därföre härme-
delst uppmana hvar och en, som ömmar
för djuren att göra allt för att motvärka
kattens spridning i vårt land. Särskildt
åligger det alla tidningar som befatta sig
med djurskydd, att ovilkorligen göra det.

Då nn småfåglarne i vart land åtnjuta läs-
ligt skydd mot oss människor, ty vi fä plikta
ända till 100 Imk ifall vi ~fånga, döda, såra
eller eljes jaga och ofreda" dessa fåglar, så
böra vi naturligtvis ej häller hafva rättighet
att liysa sådana linsdjnr, som tillintetgöra
den fridlysta djurvärlden.

Detsamma gäller naturligtvis äfven alla
vara skogsfåglar och annat vildt.

Skall katten tolereras i vårt land. så må-
ste den liksom lyxhunden skattläggas.

Då jag under mina i decennier fortsatta
observationer af fågelvä riden blifvit orubb-
ligt öfvertygad om att katten är en af våra
fåglars farligaste fiender, så anser jag det
vara min skyldighet att uttala mig.

D:r K. E. Holm.
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