Ingen familj är komplett
utan minst en birma

Raskatt eller huskatt
Det finns fortfarande människor som inte förstår varför någon vill betala flera
tusenlappar för en raskatt. Men precis som hundraser så har kattraser olika egenskaper. Det är lika viktigt att välja rätt ras på katt som det är på hund.
På Sveraks hemsida, www.sverak.se, finns en mängd fakta om många olika raser.
Besök en kattutställning för att träffa katterna på riktigt. Prata med uppfödare och
utställare om hur rasen är till sättet och vad som är viktigt att tänka på.

Birman - en lagom ras
En bra beskrivning av en helig birma är att den
är “lagom”. Den har ett lagom temperament, har
lagom lång päls och är precis lagom stor.
Birman anpassar sig snabbt till nya miljöer och
trivs även som innekatt.
En birma vill vara med där det händer något. Det
gäller allt från att packa upp matvaror till att hälsa
på gäster.
En birma är social och går bra ihop med barn.
Många birmor har lätt för att lära sig vad de får
och inte får göra.Var bara tydlig och konsekvent i
din uppfostran.

Att tänka på inför kattköp
Välj uppfödare med omsorg. En seriös uppfödare
säljer renrasiga katter med stamtavla. Tro inte på
dem som säger att de avstår från att registrera kattungarna av kostnadsskäl.
En stamtavla kostar 200 kronor i Sverak
(Sveriges kattklubbars riksförbund) och 150 kronor
i IDP (Independent).
Alla medlemmar i Sverak och IDP är skyldiga
att registrera samtliga raskattungar som föds.Vill
uppfödaren inte ge dig en stamtavla så bör du dra
öronen åt dig.
En kattunge som säljs utan stamtavla kan se ut
som en birma eller en annan raskatt. Men en katt
utan stamtavla är en huskatt. Inget ont om huskatter, men betala inte för en raskatt om du inte får
en sådan.
När du ska titta på en kattunge gäller det att
hålla hjärtat i styr så gott det går. Finns föräldrarna i
huset så be att få titta på dem också.
Mammakatt är den som uppfostrar sina ungar
och är hon rädd eller visar upp ett dåligt temperament kan det ha smittat av sig på kattungarna.

Birman är som ras kelig och närhetssökande.
Birma är en lugn och stabil katt. Det är inte
en speciellt pratig ras även om vissa har mer
att säga än andra.
Birman väcker ofta uppmärksamhet på grund
av sin skönhet. Den är elegant med sina blå ögon,
lyxiga päls och vita tassar.
Legenden om hur den heliga birman fick siin färg
kan du läsa på www.birmaringen.se, klicka på “Om
birma”

En kattunge ska vara pigg och glad och nyfiken. Den
får gärna vara lite försiktig i bölrjan när du kommer
men sedan ska du kunna hantera den. Den ska inte
vara livrädd, gömma sig under sängen och vägra att
komma fram.
Ofta så är det katten som väljer sin människa.
Blir det så, så acceptera det. Katten vet ofta bättre
än du.
Vad många kattungeköpare inte vet om är att
hanar är bäst om man vill ha en mysig gosekatt.
Både hanar och honor mår bäst av att kastreras om
de inte ska användas till avel.
Katter vill generellt sett gärna ha sällskap. De är
inga flockdjur men har stor glädje av varandra.Vissa
katter passar bra som ensamkatter medan andra
mår rent av dåligt om de saknar en kattkompis. Det
här märker man som kattägare ganska tydligt.
Uppfödaren kan också tala om ifall katten har en
möjlighet att passa som ensamkatt eller ej.
Fråga uppfödaren om vilka villkor han/hon
har för att sälja katten till dig. Be att få titta på
köpeavtalet om det inte är Sveraks eller IDP:s
standardavtal.

Hitta din katt
Det finns många sätt att hitta din kattunge på.
Ibland finns det gott om birmaungar, ibland är det
stört omöjligt att hitta någon som är till salu.
Ett bra tips är att kontakta några uppfödare även
om de inte verkar ha kattungar till salu just nu. Ofta
så finns parningsplaner och det kan också finnas
kattungar som ännu inte har annonserats ut.
Birmauppfödare hittar du med fördel hos Svenska Birmaringen på www.birmaringen.se.
Svenska Birmaringen är en webring som länkar
samman birmauppfödares hemsidor på ett smart
sätt. Medlemmarna känns lätt igen genom att du
ser vår logo “Tittutkatten” så fort du kommer in
på sidan.Via logon hittar du enkelt vidare till nästa
uppfödarsida i ringen.
Du som gillar birmor har många timmars spännande surfande framför dig. De flesta uppfödare har
gott om information om sina egna katter, bilder på
kattungar och även länkar till andra uppfödare.
Hos Birmaringen finns även annan intressant
information om katter i allmänhet och birmor i
synnerhet. Bland mycket annat kan nämnas en unik
och omfattande hälsoavdelning med information
om vaccinering, kastrering och hur du märker att
katten är sjuk.

Birmaringen har också ett maskfärgsgalleri där du
kan se hur de olika maskfärgerna ser ut när kattungen blivit vuxen. Birman maskar ut under flera år så
det är inte lätt att titta på en kattunge och förstå
hur den kommer att se ut som vuxen.
Alla birmor föds helt vita. Färgen kommer först
på öronen och breder sedan ut sig över kroppens
kalla partier. dvs ansikte, ben och svans.
I annonser kan man ibland se att kattungar
betecknas som “utställningsbara”. Det innebär att
den har vita sockor på framtassarna och sockor
och kilar (på baksidan) av bakfötterna. För sällskaps
skull har färgen ingen som helst betydelse.
Svenska Birmaringen
www.birmaringen.se
Klicka på Uppfödare för att hitta uppfödare i din
närhet
Klicka på Annonser för att se kattungar till salu

När du hämtar katten
När du hämtar din kattungen ska den vara minst 12
veckor gammal. Den ska vara chipmärkt och vaccinerad två gånger mot kattpest och kattsnuva.
Kattungen ska också vara besiktigad av en
veterinär och du ska få med dig besiktningsintyget i
original tillsammans med stamtavla. Intyget får vara
max sju dagar gammalt.
Du bör även själv göra en enklare hälsokontroll:
* Kattungens päls ska vara fri från ohyra
* Ögonen ska vara rena och klara och nosen fuktig
* Öronen ska vara rena och torra
* Tänderna ska vara vita och munnen skär
* Analregionen ska vara ren och inte ha tecken på
diarré
* Känn försiktigt på kattungens buk. Den ska vara
rundad men inte hård
Köpeavtalet ska skrivas under av både uppfödaren och köparen i två exemplar. Ni ska ha varsitt
exemplar. Avtalet är ditt kvitto. Du ska också skriva
under ett ägarändringsintyg om katten är registrerad i Sverak. Där godkänner du också att kattens
chipnummer läggs in i ID-registret. Chipmärkningen
måste nämligen registreras för att göra någon nytta.
Är kattungen redan försäkrad av uppfödaren så
kan du ta över försäkringen. Kontakta försäkringsbolaget så fort som möjligt.Via Birmaringen (klicka
på Kontakt) kan du försäkra katten i Agria även
utanför kontorstid.

När katten kommer hem
Tänk på att kattungen är liten och precis har lämnat
sin mamma. Det kan vara lite sorgligt den första
tiden men det går snart över.
Har du varit förutseende så kanske du har
lämnat en liten filt hos uppfödaren så att den luktar
som “hemma”. Många uppfödare skickar alltid med
något som luktar mamma och som kan fungera som
extra trygghet den första tiden.
Finns andra djur i hemmet? Låt kattungen hälsa
på en i taget. Börja med den snällaste.
Låt gärna kattungen ha ett eget rum i början där
den kan få äta, sova och gå på lådan utan att störas
av andra. Behöver du lämna djuren ensamma bör du
definitivt stänga in den lilla så inget otäckt händer.
Barn mår bra av djur. Men se till så att djuret inte
tar skada av barnet.
Försök att vara så snäll mot den lilla magen som
möjligt och ge enbart samma mat som den är van
vid.
Var också beredd på att kattungar har en förkärlek till att lägga sig och sova på de konstigaste ställen. Du kan leta dig blå utan att hitta den lilla. Men
när du helt har gett upp hoppet så kommer den
lugnt gående. Den gäspar lite förstrött och fattar
inte alls att den har varit borttappad.
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