Hej!
Namn och uppförande
När jag hämtade denna lilla katt tyckte jag att namnet Kropka var lite
prosaiskt då namnet är polskt och betyder Punkt på svenska varför jag bytte
namn på henne till Månstråle. Månstråle är den mest tillgivna katt jag har
träffat och hon följer mig nästan varhelst jag går, runt om, upp och ned i
huset går hon framför mina fötter så då får man se upp så man inte snubblar
på henne. Givetvis skall vi även läsa morgontidningen tillsammans och då
lägger hon sig helt sonika på tidningen. Hon sover med förkärlek i min säng.
Trots sitt handikapp är hon mycket vig och hoppar utan problem upp på
fönsterbräden, diskbänk, bord, med mera. Ibland och då företrädesvis på
nätterna gör hon snabba ruscher runt om i huset och har till och med lyckats
flytta en rumsmatta med därpå stående soffbord nästan en meter i sidled. Min
son med familj besökte mig en helg och de blev alla mycket betagna i henne.
Lådaktiviteter
Lådaktiviteterna har så vitt jag kan bedöma fungerat mycket bra och hon gick
raka spåret och invigde den plastbalja som jag raskt hade haft ut använt strö
i från hennes toalett på Fiahemmet. Jag har senare inhandlat ytterligare en
kattoalett modell den STÖRSTA jag kunde hitta med kolfilter och fällbart
visir. Hon har nu två toaletter stående bredvid varandra vilket har lett till
att den lilla damen använder den lilla plastbaljan till det “lilla behovet“
och den stora till “det stora behovet”. Jag ger helt klart betyget A i detta
ämne då det tyder på ett systemtänkande.
Matvanor
Jag har försökt att utfordra henne med såväl rå som kokt torskrygg, Alaska
pollock, lax, oxkött, räkor, med mera men hon äter enbart burkmat Sheba och
Gourmet samt torrfoder. Detta är den enda katt jag träffat som inte äter vad
jag vill kalla för “naturlig mat“ för en katt, dvs ej enbart konserver. Hon
har en odling med kattgräs som hon dock utnyttjar varje dag.
Ute- eller innekatt
Trots Månstråles vighet har hon ett allvarligt handikapp och hon kommer att
få vara husföreståndarinna, dvs innekatt. Hon kommer dock att få gå ut med
mig iförd sele och koppel på 5 meter. Hennes möjligheter att försvara sig och
undkomma andra katter, hundar samt kråkfåglar är ju mycket begränsade.
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