Katten Zijn Katten!

Je kat komt nauw overeen met een leeuw of tijger, meer nog dan je misschien al doorhad. Het enige echte verschil tussen jouw kat en een tijger is de omvang. Katachtigen
zijn hoog ontwikkelde vleesetende roofdieren. Dankzij hun intelligentie, speelsheid en
vermogen zich te verstoppen zijn het geboren jagers! Ondanks dat wij onze levens en
huizen met hen delen is hun natuurlijke fysiologie niet veranderd. Sterker nog; onze
vleesetende vrienden zijn allesbehalve gedomesticeerd; ze zijn slechts tam.

Sociale dieren.

Katten die met elkaar zijn bevriend, zijn van nature sociaal evenals leeuwen onderling. Zolang er voldoende voedsel beschikbaar is, hoeven zij
(om te overleven) niet met elkaar te vechten. Op
deze manier ontstaan er onderling sterke sociale
banden. Door kittens op de juiste leeftijd aan mensen bloot te stellen, leren zij ons in hun sociale
structuur in te passen. Misschien zie je dit anders, maar vanuit het perspectief van je kat ben
je een lid van de troep.

Van nature jagers.

Grote kat, kleine kat:

Aangepast aan een rauw,
prooidier gebaseerd dieet
l Halen het meeste vocht
uit hun eten
l Beperkte mogelijkheid om
koolhydraten te verteren
l Tanden en kaken aangescherpt om vlees te eten
l Sociale dieren
l Speelgedrag om jachtkwaliteiten te perfectioniseren
l Gecamoufleerde vacht
l Uitmuntende verticale
pupillen die in donkere
gebieden uitzetten waar
door de kat beter kan zien
l Subliem reukvermogen
l

Het speelgedrag van je

kat is training voor het
Evenals een grote kat heeft ook jouw kat
sterke jagersinstincten. Het speelgedrag van je echte werk; het jagen.
kat is in principe jachtgedrag. Opjagen, besluipen, bekruipen en besprin
gen zijn hiervan voorbeelden. Omwille van het overleven beheersen
katachtigen deze vaardigheden tot in de puntjes toe. Net zoals een tijger gaat je kat
binnen een seconde van rustig wachten over op vliegensvlugge actie.

Klaar om te doden.

Alle katten, groot en klein, zijn obligate vleeseters. Dit houdt in dat zij tot de groep
dieren behoren die vlees op het menu hebben staan. Kleine katten hebben exact hetzelfde soort eten als grote katten nodig. Hierin verschilt alleen de grootte van de prooi.
Beide zijn immers roofdieren en volledig afgestemd
op het eten van vers vlees. Het eten van groenten
en granen daarentegen is niet eigen aan katachtigen. Katten zijn geen koeien.

De tanden spreken.

Kijk eens goed naar het gebit van je kat. Dan zie
je kaken en tanden die ontworpen zijn om prooivlees te eten. Lange, scherpe snijtanden om het
Kleine of grote kat, dit zijn de tanden en
kaken van een roofdier.
prooidier te grijpen, te verankeren en te doden.
Hun messcherpe tanden aan beide zijden van de kaak gaan door huid, vlees en bot.
Katten kauwen namelijk niet op eenzelfde manier zoals plantetende dieren doen. Hun
kaken bewegen niet van links naar rechts. Evenmin hebben katten kiezen om hun
eten te vermalen. Katten gebruiken hun snijtanden om het vlees in kleine stukjes te
snijden om deze vervolgens door te slikken.

Zomaar een dag uit het leven van een kat.

Bekijk eens een dag van een tijger of een leeuw en je zult versteld staan van de gelijkenis met je eigen kat. Net als jouw kat spinnen ook leeuwen en tijgers. Ze rollen op
de grond in het rond, scherpen hun nagels aan bomen en zijn net zo verzot op catnip.
Ze besluipen, bekruipen en spelen op dezelfde wijze als jouw kat. Of is het andersom…? Als het op gedrag, fysiologie en eten aankomt, is je kat een kleine tijger.

Meer informatie.

Voor meer informatie bezoek Feline Nutrition. Als je nog onbekend bent met het geven
van vers vlees (of hiermee wel bekend bent), dan is er op onze site een schat aan
informatie te vinden. Informatie van wetenschappelijke waarde over de gezondheid en
voeding van carnivoren. En wil je ook meedoen aan onze discussie dan vind je ons
op onze site Feline Nutrition op Facebook.

Help ons katten aan een betere gezondheid helpen!

The Feline Nutrition Foundation
is a registered 501(c)3 non-profit.

Lidmaatschap is kosteloos. Leer hoe je anderen en jezelf kunt overtuigen om de eetgewoonten van katten te veranderen.
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