Katten – det mest oversete dyr ?
”Katte er så nemme - de passer
bare sig selv”. En meget almindelig antagelse som imidlertid kun
passer, hvis katten lever et liv,
hvor den naturligt får stimuleret sin
hjerne, sine sanser og sin perfekte
krop.
Udekatte får nok helt eller delvist
opfyldt sine behov - og så alligevel. Vellevned er en hindring for
sunde levevaner og sunde stimuli.
Indekatte derimod lever ofte
”sanseløse liv”. At katte sover, er
ikke ensbetydende med, at de er
tilfredse med tilværelsen.

har et fantastisk syn, der fanger
selv små bevægelser. Den har
ører, som kan bevæge sig i alle
retninger, og den har en krop, som
ganske enkelt er noget af det mest
geniale, der er skabt til hurtige og
præcise bevægelser.
I naturen vil en kat fange 10 - 15
små byttedyr på en dag. Sanser
og krop skal også stimuleres, når
katte er i vores varetægt.

Et stykke aktivitetslegetøj med flere muligheder. Er du i tvivl om, din
kat vil synes, det er sjovt, kan du
leje et i en kortere periode.
Vi skylder alle vores katte et aktivt
liv.
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Derfor har man også til katte udviklet forskellige typer aktivitetslegetøj. Den simpleste er
”fiskestangen” - eller blot en papirspose på gulvet.

Akkurat, som når man har hund,
forpligtiger det at være katteejer.
Katte har naturlige behov. De jager, de ser, de lytter og de finder
partnere. Partner –delen er dog
hos de fleste familiekatte reduceret ved ”sterilisation” og kastration.

I de senere år er der imidlertid
sket en fokusering på legetøj, der
stimulerer både kattens behov for
mad i små portioner, kattens øjne,
kattens ører og de hurtige præcise
bevægelser.

I naturen vil en kat anvende 90 %
af sin vågne tid på at jage. Den

Vi kan vise dig et eksempel i vores
forretning. Funboard hedder det.
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