Γιατί οι γάτες σας δαγκώνουν και σας γρατζουνάνε και πώς να το αποφύγετε

Eίναι θλιβερό να υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χαρίζουν τη γάτα τους επειδή
δεν αντέχουν την επιθετική της συµπεριφορά. Όσο οδυνηρή κι αν είναι για σας,
προσπαθήστε να έχετε κατά νου ότι οι γάτες ποτέ δεν κάνουν κάτι χωρίς λόγο.
Μάλιστα, είναι αρκετά προβλέψιµες, και το γρατζούνισµα/δάγκωµα τους ποτέ δεν
γίνεται χωρίς να το έχει προκαλέσει κάτι. Χονδρικά υπάρχουν δύο λόγοι που η γάτα
παρουσιάζει τέτοια συµπεριφορά, οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω.
Γιατί µερικές γάτες εµφανίζουν επιθετικότητα στο παιχνίδι;
Η επιθετικότητα στο παιχνίδι συνήθως εµφανίζεται όταν ένα γατάκι δεν έχει άλλα
γατάκια για να αλληλεπιδράσει µαζί τους. Αυτό συµβαίνει συχνά όταν το γατάκι
χωρίζεται από τη µητέρα του σε νεαρότερη ηλικία απʼοσο πρέπει. Αυτό προκαλεί
προβλήµατα στην κοινωνική ανάπτυξη του µικρού. Η κοινωνική αλληλεπίδραση
µεταξύ των µικρών είναι σηµαντικότατη και τους επιτρέπει να εξασκηθούν σε
συµπεριφορές που θα τους χρειαστούν για να πολεµήσουν και να σκοτώσουν τη λεία
τους και σε τεχνικές εξερεύνησης. Τα γατάκια που παίζουν φαίνεται σαν να είναι
επιθετικά το ένα προς το άλλο, αλλά συνεχώς δίνουν σήµατα το ένα στο άλλο ότι η
αλληλεπίδραση τους αυτή είναι για παιχνίδι και µόνον. Αν ένα γατάκι παρασυρθεί
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (δαγκώσει η γρατσουνίσει µε µεγαλύτερη ένταση),
τα άλλα γατάκια θα το διορθώσουν. Η διόρθωση αυτή µπορεί να έχει τη µορφή ενός
γρυλίσµατος, µιας δυνατής δαγκωνιάς ή το παιχνίδι απλώς θα σταµατήσει. Η µητέρα
του µικρού επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του µε τις άλλες
γάτες ή ακόµα και τους ανθρώπους. Αν ένα γατάκι δαγκώσει τη µητέρα πολύ δυνατά
καθώς θηλάζει, η µητέρα θα το διορθώσει µε ένα γρύλισµα ή ένα χτύπηµα. Αυτό θα
µάθει στο γατάκι να δαγκώνει χωρίς να πονάει τον άλλον. Η κοινωνικοποίηση του
µικρού το βοηθά να µάθει πόσο επιθετικό µπορεί να γίνει χωρίς να πληγώσει ή
πονέσει τον φίλο του.
Η ανεπιτυχής κοινωνικοποίηση δεν είναι το µόνο αίτιο της επιθετικότητας κατά το
παιχνίδι. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί µια δραστήρια γάτα η οποία είναι
περιορισµένη και δεν µπορεί να εκτονώσει την ενέργεια της αρκετά συχνά. Αυτό
συνήθως ισχύει όταν η επιθετικότητα εµφανίζεται σε περιόδους που η γάτα δεν
έπαιξε αρκετά µαζί σας.
Το γρατζούνισµα και δάγκωµα ως παιχνίδι
Τα γατάκια µαθαίνουν να γρατζουνάνε και να δαγκώνουν από µικρά, µιας και είναι
σηµαντικό τµήµα της ανάπτυξης τους. Άλλωστε αυτά είναι και η µόνη άµυνα που
έχουν απέναντι σε κάθε κίνδυνο, καθώς και ο τρόπος για να εξασφαλίζουν το γεύµα
τους στη φύση. Έτσι, όπως είναι λογικό, αυτό αποτελεί και το κυριότερο είδος
παιχνιδιού, στο οποίο εξασκούνται από πολύ µικρά.

Ο βασικότερος κανόνας για να αποφύγετε να αποτελέσετε εσείς το παιχνίδι τους,
είναι να τις διδάξετε από µικρές ότι τα χέρια δεν είναι παιχνίδι. Αν αγνοήσετε αυτή τη
συµβουλή, αυτά τα µικρά νυχάκια και δοντάκια που έχει το γατάκι σας, σύντοµα θα
γίνουν κοφτερά σαν ξυράφια και θα παροµοιάζονται αρκετά επιτυχηµένα µε τους
γάντζους στους οποίους κρεµάνε τα κρέατα στα σφαγεία
Τι να κάνετε όµως ώστε να αποτρέψετε ή να γλιτώσετε από το «κακό» (χωρίς φυσικά
να δώσετε τη γάτα σας!); Παρακάτω θα βρείτε ορισµένες συµβουλές επί του θέµατος:
•

•

•

•

•

Κόψτε τα νύχια της – Μέχρι να την εκπαιδεύσετε να µην σας γρατζουνάει,
µπορείτε να περιορίσετε το κακό κόβοντας της ελαφρώς τα νύχια, κατά
προτίµηση µε ειδικό ψαλιδάκι. Προσέξτε να µην τα κόψετε πολύ βαθιά γιατί
θα αρχίσει να αιµορραγεί.
Φωνάξτε – Μην ουρλιάξετε, αλλά πείτε «άου» δυνατά και καθαρά. Όταν θα
έχετε την προσοχή της, σιγά σιγά τραβήξτε το χέρι σας από τη λαβή της. Μην
το τραβήξετε απότοµα γιατί θα νοµίσει ότι το παιχνίδι συνεχίζεται και θα το
πιάσει πάλι.
«Τιµωρήστε» την όπως η µαµά της – Σύµφωνα µε πηγές αυτός είναι ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος. Μιµείται τον τρόπο που τιµωρεί η µητέρα το γατάκι
όταν γίνεται άτακτο. Πιάστε το από το σβέρκο και σπρώξτε το προς το
πάτωµα (µε µέτρο! ∆εν πρέπει να έχετε σκοπό να το πονέσετε!) λέγοντας
«όχι» µε σταθερή αυστηρή φωνή. Κρατήστε το σε αυτή τη θέση για 3-4
δευτερόλεπτα και µετά αφήστε το. Πιθανότατα θα φύγει παραδίπλα
σωφρονισµένο για να καθαριστεί και να ανακτήσει την αξιοπρέπεια του.
Αλλά θα θυµάται το «µάθηµα» αυτό για αρκετό καιρό.
Στρέψτε αλλού την προσοχή του – Πολλές φορές η αιτία αυτής της
επιθετικής συµπεριφοράς οφείλεται στο ότι απλώς, η γάτα βαριέται και ψάχνει
κάτι για να παίξει. ∆ώστε του κάποιο άλλο παιχνίδι, κατά προτίµηση
κινούµενο (πχ. Κάποιο κουρδιστό ποντίκι-παιχνίδι). Μια άλλη λύση, ειδικά αν
δεν µπορείτε λόγω υποχρεώσεων να ασχοληθείτε µαζί της πολλή ώρα, είναι
να πάρετε µια ακόµα γάτα, κατά προτίµηση στην ίδια ηλικία.
Όταν αρχίζει την επιθετική συµπεριφορά σταµατήστε αµέσως να τη
χαϊδεύετε. Πρέπει να καταλάβει ότι µόνο αν φέρεται σωστά θα έχει χάδια.

Επιθετικό δάγκωµα
•

Υπερδιέγερση – Το επιθετικό δάγκωµα πολλές φορές συµβαίνει κατά τη
διάρκεια του χαϊδέµατος, όταν ο άνθρωπος είτε δεν καταλαβαίνει, είτε αγνοεί
τη γλώσσα του σώµατος της γάτας του. Παρʼ ότι µερικές γάτες απολαµβάνουν
χάδια επί ώρες, πολλές φορές µετά από αρκετή ώρα «υπερδιαγείρονται» για
κάποιο λόγο και θέλουν να σταµατήσει το χάιδεµα. Όταν συµβαίνει κάτι
τέτοιο, θα παρατηρήσετε ότι η γάτα θα τραβήξει τα αυτιά της προς τα πίσω
και θα στενέψει τα µάτια της. Αν περιµένετε να αρχίσει να κουνάει νευρικά
την ουρά της το έχετε ήδη παρακάνει και πιθανότατα θα ανταµειφθείτε µε ένα

•

•

δάγκωµα. Ο κανόνας εδώ είναι να παρακολουθείτε τα σήµατα που προσπαθεί
να σας µεταδώσει η γάτα σας µέσω της γλώσσας του σώµατος και να
σταµατήσετε αυτό που κάνετε ώστε να µην αντιµετωπίσετε την ίδια επιθετική
συµπεριφορά.
Φόβος ή επαναπροσανατολισµένη επιθετικότητα – Η γάτα σας µπορεί να
είδε κάτι παράξενο στο παράθυρο ή µια άλλη γάτα και να αντιδράσει
επιθετικά στο πρώτο πράγµα που θα βρει κοντά της – είτε είστε εσείς αυτό
είτε µια άλλη γάτα του σπιτιού. Αυτό το είδος συµπεριφοράς απαιτεί
δηµιουργική σκέψη από τη µεριά σας. Καταρχάς πρέπει να την ησυχάσετε
όσον αφορά τη θέση της στην οικογένεια. Αφιερώστε της λίγο χρόνο
χαϊδεύοντας την προσεκτικά. ∆ώστε της έξτρα λιχουδιές όταν είναι σε θέση
να αντιδράσει ήρεµα. Σε τραβηγµένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να σας
γράψει φαρµακευτική αγωγή ο κτηνίατρος σας ώστε η γάτα σας να ξεπεράσει
τις φοβίες της.
Λόγοι υγείας – Ποτέ δεν πρέπει να αγνοείτε την πιθανότητα αυτή, ειδικά όταν
το πρόβληµα παραµένει ή όταν εµφανίζεται ξαφνικά χωρίς να υπήρχε στο
παρελθόν. Τέτοια αίτια κυµαίνονται από πληγές που δεν προσέξατε,
νευρικότητα λόγω ψύλλων ή άλλων παράσιτων ή ορµονικές διαταραχές. Αν η
µέχρι τώρα υπάκουη και ήρεµη γάτα σας ξαφνικά παρουσιάσει ανεξήγητη
επιθετικότητα απέναντι σας, τότε µια επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι
περισσότερο από επιβεβληµένη.

Πηγη-http://mycat.e-steki.gr

