Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον,
αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά
ύψη ώστε να µπορεί να σκαρφαλώνει σ' αυτά.
Κατασκευάζοντας κλειστά χαρτοκιβώτια µε µια τρύπα στην µια τους πλευρά, όπως
και χαρτοσακούλες που θα κόψτε τις χειρολαβές τους, της χαρίζετε φτηνά αλλά
καταπληκτικά δώρα, που αν χαλάσουν, µπορούν να αντικατασταθούν πολύ εύκολα.
Και οι γάτες εκπαιδεύονται. Η µέθοδος "Κλικ" είναι µια ευγενική και αστεία
µέθοδος εκπαίδευσης της γάτας, µε την οποία µαθαίνει όλων των ειδών τα κόλπα.
Αν έχετε πολλές γάτες, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή άνεση στο σπίτι σας ώστε
κάθε µία να έχει τον ιδιωτικό της χώρο.
Αν έχετε πολλές γάτες, µην προεξοφλείτε ότι χαίρονται όταν µοιράζονται µεταξύ
τους το µπολ του φαγητού τους. ∆ηµιουργήστε τοποθεσίες που µπορούν να τις
διαλέξουν αυτές για το φαγητό τους. Άλλες θέλουν να τρώνε στο δάπεδο, άλλες σε
ψηλότερη θέση.
Αν η γάτα σας ξαφνικά κάνει τα κόπρανα ή τα ούρα της εκτός της αµµολεκάνης,
ούτε να σκεφθείτε να την τιµωρήσετε. Κλείστε ραντεβού µε τον γιατρό, για µία
εξέταση και µία ειδική συζήτηση µαζί του.
Ποτέ µην πιέσετε µια γάτα να αντιδράσει. Αυτές θέλουν να έχουν το πάνω χέρι.
∆εχτείτε το.
Κρύψτε ξηρή τροφή σε ειδικές µπάλες και χωνιά που, αν στριφογυρίσουν, ρίχνουν
µία µε δύο κροκέτες κάθε φορά. Αφήστε τα στο πάτωµα ώστε κατά την διάρκεια της
µέρας, το κυνηγητικό ένστικτό της να βρει διέξοδο.
Παίξτε µε την γάτα ή το γατάκι σας καθηµερινά και τακτικά, χρησιµοποιώντας
παιχνίδια που δένονται σε καλάµι ψαρέµατος. Αποφύγετε όσο γίνεται το
γρατζούνισµα των χεριών σας.
Ένα χαλάκι πόρτας, µε ίνες από κοκκοφοίνικα, τοποθετηµένο µε ασφάλεια σε
κατακόρυφο τοίχο δηµιουργεί ένα ιδανικό ονυχοδρόµιο και βοηθά να διατηρηθούν τα
νύχια της υγιή. Ψεκάστε ή τρίψτε πάνω του λίγο ‘cat nip' ώστε να το κάνετε πιο
ελκυστικό.
Το γνώριµο και τακτικό.
Το ξέρετε; Το έχετε καταλάβει;
Υπάρχει µία περίπολος µέσα στο σπίτι σας. Υπάρχει µία καταπληκτική µηχανή
κυνηγιού που περιπολεί όλη την περιοχή του σπιτιού. Και µάλιστα µε τέτοια

λεπτοµέρεια και χρονική ακρίβεια που θα την ζήλευε και ο καλύτερος αστυνοµικός
επιθεωρητής.
Φυσικά µιλάµε για τη γάτα σας.
Τίποτα δεν µπορεί να ξεφύγει από την δική σας…
Είναι ενήµερη για τα πάντα. Για το έπιπλο που βγήκε από την θέση του, το βάζο που
άλλαξε το νερό του, το καινούργιο ζευγάρι παπουτσιών στην ντουλάπα, τις
καθηµερινές δραστηριότητες των ανθρώπων που συγκατοικούν "στην περιοχή της".
Και αυτό της αρέσει πολύ.
Η γάτα νοιώθει άνεση και ασφάλεια όταν γύρω της συµβαίνουν γνωστά και
καθηµερινά γεγονότα, στην σωστή τους ώρα ή µε την συνηθισµένη τους σειρά.
Μόλις συνηθίσει τον τρόπο που γίνονται οι δουλειές µέσα στο σπίτι, είναι έτοιµη να
σας θυµίσει πότε είναι η ώρα για την επόµενη δραστηριότητα.
Αν το ξυπνητήρι σας δεν λειτουργήσει, η γάτα σας θα σας ξυπνήσει εγκαίρως και ας
είναι...Κυριακή. Αν αργήσετε να πάτε για ύπνο κάποιο βράδυ...θα το φροντίσει
προσωπικά.
Σίγουρα θα έχετε προσέξει πόσο αγχώνεται όταν σπάει η γνώριµη καθηµερινότητα.
Κάθε τι καινούργιο, της δηµιουργεί ανησυχία και βάζει τον οργανισµό της σε
ετοιµότητα για να αντιµετωπίσει την αλλαγή που έρχεται.
Μην παραβαίνετε την ώρα ή τις διαδοχικές κινήσεις που κάνετε όταν βάζετε την
τροφή της, όταν αλλάζετε την αµµολεκάνη της, όταν την χτενίζετε, όταν παίζετε µαζί
της. Κάντε την να νοιώθει άνετη και ασφαλής.
Προσωπικός χώρος
Τι πιο σηµαντικό απ' αυτό. Ο προσωπικός µας χώρος.
Και φυσικά ο προσωπικός χώρος της γάτας.
Στην αρχή παραχωρείστε στο γατάκι ή στη καινούργια σας γάτα, έναν χώρο όσο πιο
µικρό γίνεται, σε ένα µέρος του σπιτιού που δεν έχει κίνηση (κρεβατοκάµαρα,
αποθήκη ή κλουβί-πάρκο), για να µπορέσει να το εξερευνήσει γρήγορα και σε
µερικές µέρες να αισθανθεί ότι έχει τον έλεγχο του περιβάλλοντός της.
Όσο µικρός και να είναι ο χώρος που αρχικά θα της παραχωρήσετε πρέπει να
διαθέτει τα άκρως απαραίτητα.
"Μπαλκόνι" Κρεβάτι ή Κλουβί µεταφοράς (µε διπλωµένη κουβερτούλα ή πετσέτα)
Πιατάκια µε τροφή και νερό Αµµολεκάνη µε καθαρή άµµο Ονυχοδρόµιο Παιχνίδια
Μετά διαθέστε κάποιο χρόνο για να γνωριστείτε µαζί της και να την επαινέσετε, µε
ήρεµα λόγια και "λιχουδιές", όταν χρησιµοποιεί κυρίως την αµµολεκάνη της αλλά και
το ονυχοδρόµιο ή τα παιχνίδια της.
ΠΟΤΕ µην ενοχλείτε την γάτα σας όταν βρίσκεται στο καταφύγιό της.

Μόλις εξοικειωθεί µε τον χώρο της, µπορείτε να της προσφέρετε την ευκαιρία να
γνωρίσει και το υπόλοιπο σπίτι και φυσικά τους συγκατοίκους της.
Μην προσπαθείτε να βιάσετε τις καταστάσεις γιατί είναι µια πορεία που θέλει
διαφορετικό χρόνο για κάθε γάτα.
Αν όλα πάνε καλά και γίνει µέλος του σπιτιού, το γιορτάζετε, και µετά προσθέτετε
ένα νέο σετ δοχείων φαγητού, αµµολεκάνης και ονυχοδροµίου, σε ένα άλλο
κατάλληλο µέρος που θα επιλέξετε.
Αν δείξει κάποια προτίµηση για αυτά, φροντίστε να αφαιρέσετε σιγά-σιγά τα
βοηθητικά αντικείµενα του αρχικού της δωµατίου (µε τελευταία την αµµολεκάνη),
αλλά αφήστε το κρεβάτι της για να το ξαναχρησιµοποιήσετε σε περίπτωση
επανεκπαίδευσης.
Τοποθετήστε τα γνωστά της αντικείµενα σε ξεχωριστές θέσεις, άνετες στην
προσέγγιση, που να δίνουν την αίσθηση της ατοµικής ασφάλειας όταν τρωει, πίνει, ή
πάει στην τουαλέτα της.
Να µην είναι κοντά σε συσκευές και αεραγωγούς που µπαίνουν σε λειτουργία
απροειδοποίητα, και να µην µπορεί άλλο ζώο (ή άνθρωπος) να την κατασκοπεύει
όταν τα χρησιµοποιεί.
Κλείνετε τακτικά ραντεβού µε τον γιατρό. Εκτός της πρόληψης διαφόρων
ασθενειών, µέσα από τους τακτικούς ελέγχους και την συζήτηση µαζί του, µπορούν
να λυθούν και διαταραχές της συµπεριφοράς πολύ πριν γίνουν πραγµατικά.

Μπαλκόνι µε θέα
Αναφερθήκαµε αρκετές φορές σ' αυτό το περιβόητο "µπαλκόνι".
Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι στην φύση της γάτας να σκαρφαλώνει ψηλά για... να
βρει τον προσωπικό της ασφαλή χώρο να συλλέξει πληροφορίες από το περιβάλλον
της να επεξεργαστεί τις πληροφορίες µε ηρεµία να ταξιδέψει για λίγο στα όνειρά της .
Στα ψηλά σηµεία δεν υπάρχουν απειλές για τα αιλουροειδή. Ένα λιοντάρι ή µια
τίγρη, που αναπαύονται σε ένα κλαρί δέντρου, µπορούν µε άνεση, σε χρόνο µηδέν, να
αφυπνισθούν και να επέµβουν, αν εκεί στα χαµηλά, κάτι διαταράξει την γαλήνη.
Οι γάτες διαλέγουν κάποια ήσυχη θέση (απλησίαστη από άλλα µέλη της οικογένειας)
που τις επιτρέπει να ξαπλώνουν, να στέκονται, να κοιµούνται ή να παρακολουθούν.
Γι' αυτό πολλές φορές θα βρείτε την γάτα σας στην κορυφή των ντουλαπιών της
κουζίνας, της βιβλιοθήκης, στον χώρο κάτω από το κρεβάτι, να κουλουριάζεται στο
γατόδεντρο, στο πρεβάζι του παραθύρου, ή πάνω στο κρεβάτι και τον καναπέ σας. Αν
θέλετε εσείς να της διαλέξετε ή να της δηµιουργήσετε ένα ελκυστικό "µπαλκόνι",
πρέπει να σκεφθείτε να καλύψετε τις ανάγκες του ενστίκτου της για ασφάλεια,
ατοµικότητα και συγκέντρωση πληροφοριών.

Μερικές φορές αρκεί κάτι απλό όπως ένα µαξιλάρι ή µια πετσέτα πάνω σε µια
καρέκλα, ή ένα τραπεζάκι κοντά στο παράθυρο ή κάτι πιο σύνθετο όπως ένα
"γατόδεντρο".
Η γάτα σας θα εκτιµούσε πολύ, ένα ράφι κοντά σε παράθυρο, για να µπορεί να
αναπαύεται ενώ παρακολουθεί...
Αν θέλετε να κάνετε το περιβάλλον ακόµη πιο ελκυστικό και πλούσιο σε
πληροφορίες, κρεµάστε µια ταίστρα για ελεύθερα πουλιά στον κήπο ή στο µπαλκόνι
σας, ή φυτέψτε λουλούδια που να προσελκύουν πεταλούδες και άλλα έντοµα. Αυτό
θα κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον της και θα της προσφέρει ατέλειωτες ώρες
απασχόλησης κάθε µέρα.
Η δηµιουργία θέσεων που αναγκάζει τη γάτα να σκαρφαλώσει και να δει έξω από το
παράθυρο, είναι πολύ σηµαντική βοήθεια για την υγεία και την ευτυχία της.
Αν υπάρχει πρόβληµα στο να δεχτεί το καινούργιο µπαλκόνι που ετοιµάσατε γι
αυτήν, εγκαινιάστε το µε λόγια γλυκά και αγαπηµένες λιχουδιές.
Ο µόνος δρόµος που οδηγεί στην καρδιά της είναι η αγάπη και η επιβράβευση.
ΜΗΝ προσπαθείτε να της δείξετε πόσο διαφωνείτε µε τις λάθος κινήσεις της....
.....γιατί αν η γάτα σας µπορούσε να σας µιλήσει θα σας έλεγε...
... "Αν δεν ξέρεις που να µου βρεις µια κατάλληλη περιοχή για το µπαλκονάκι µου,
παρακολούθησέ µε και θα σου δείξω εγώ το µέρος που αισθάνοµαι άνετα και
κουλουριάζω το κορµί µου πέφτοντας για ύπνο."

Χρήση ανθρώπινης τουαλέτας
Αν η γάτα σας έχει εκπαιδευτεί να χρησιµοποιεί την αµµολεκάνη της, είναι δυνατόν
να εκπαιδευτεί να χρησιµοποιεί και την λεκάνη της δική σας τουαλέτας.
Μετακινείστε βαθµιαία - 2,5 εκατοστά του µέτρου κάθε µέρα - την αµµολεκάνη της
µε κατεύθυνση την λεκάνη της τουαλέτας σας.
Όσο πλησιάζετε προς την δική σας λεκάνη αρχίστε πολύ σταδιακά να ανυψώνετε
από το έδαφος την αµµολεκάνη µέχρι ο πυθµένας της να φτάσει στο ύψος της δικής
σας (µε τα καπάκια της σηκωµένα).
Μετακινείστε την αµµολεκάνη ακριβώς πάνω στην λεκάνη της τουαλέτας σας.
Σκεπάστε την λεκάνη της τουαλέτα σας (αφού σηκώστε το κάθισµά της) µε ισχυρό
πλαστικό φύλλο περιτυλίγµατος, βάλτε στο κέντρο του άµµο και κατεβάστε το
κάθισµά της.
Κόψτε σχεδόν όλο τον πάτο της αµµολεκάνης.
Ελαττώστε την ποσότητα της άµµου µέχρι του σηµείου να µην υπάρχει άµµος και η
γάτα σας να κάνει τα ούρα και τα κόπρανά της στο πλαστικό φύλλο.

Κάνετε µια τρύπα στο κέντρο του πλαστικού φύλλου για να άκουει και να συνηθίζει
τον ήχο των κοπράνων και των ούρων που χτυπούν στο νερό.
Ανοίγετε σιγά-σιγά µεγαλύτερη τρύπα στο πλαστικό µέχρι να το εξαφανίσετε
εντελώς.
Κάνατε τα πάντα. Σας αξίζει.
Ένα σπίτι φιλικό προς τη γάτα είναι ίσως το πιο σπουδαίο µέληµα του κάθε "γάτοιδιοκτήτη".
Όµως το ίδιο σπουδαίο είναι και το φιλικό περιβάλλον ενός ιατρείου που δέχεται
γάτες.
Στον "αίλουρο", το κύριο µέληµά µας είναι η φροντίδα και όλες οι ιατρικές πράξεις
να γίνονται σ' έναν χώρο άνετο, προστατευµένο και φιλικό προς τις γάτες.
Πηγη: http://www.ailouros.gr

