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CREȘTEREA
PISICILOR ÎN

LOCUINȚĂ
Sfaturi și trucuri pentru
a oferi pisicuței Dvs. o
viața interesantă



Din ce în ce mai multe pisici sunt crescute
doar în locuință, iar accesul afară se limitează
doar la balcon sau terasă. Astfel numeroase
nevoi ale pisicilor nu sunt îndeplinite. Cine
vrea totuși să ofere pisicii sale o viață
frumoasă șii nteresantă, trebuie să creeze
condiții cadru adecvate.

PREGĂTIRE

Înainte ca pisicile să se mute la Dvs.,luați în considerare următoarele puncte:

• O pisică poate trăi peste 20 de ani! Veți fi răspunzător pentru ea pentru o perioadă lungă.

• O piscă costă bani! Pe lângă costurile regulate pentru mâncare, vor apărea și costurile pentru
sterilizare, vaccine sau alte îngrijiri medicale. Și aceste costuri trebuie considerate.

• O pisică necesită timp! În cazul creșterii în casă, trebuie să asigurați un program de
divertisment activ și pasiv pentru patrupedul Dvs. Această activitate presupune mult timp în
fiecare zi.

• O pisică nu este potrivită pentruo bsedații de curățenie. Veți găsi păr de pisică și așternut în
aproape toată casa.

• Absențele trebuie reglementate din timp! Atunci când sunteți plecat, trebuie să asigurați o
îngrijirea decvată pe timpul vacanței. Este recomandat ca pisica să rămână în mediul
obișnuit și îngrijirea să aibă loc acasă.

NUMĂRUL DE PISICI
Nu este recomandat să creșteți doar o pisică în casă. Este o concepție greșită că pisicilor nu le place
compania. Unele pisici au contacte sociale foarte intense. Pisicile crescute în casă nu au
posibilitatea de a avea astfel de contacte afară, astfel că au nevoie încă de la început de cel puțin
unul, dar mai bine de doi sau mai mulți parteneri sociali. Omul nu poate fi un înlocuitor pentru un
partener. În mod ideal, ar trebui să adoptați frați din aceiași naștere sau întrebați la adăposturi de
pisici care au deja formată o legătură între ele. De obicei, pisicile de la ferme nu sunt potrivite ca
pisici de casă, deoarece acestea au cunoscut deja de mici „lumea largă” și s -ar adapta doar cu
dificultate la un spațiu de locuit limita. Pentru pisici cu probleme, o locuință poate fi singura
alternativă la un adăpost. Prin urmare de ce să nu oferim o casă primitoare unui pisici mai bătrâne,
cu handicap sau pozitivă pentru FelV / FIV?
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ECHIPAMENT DE BAZĂ
Necesitatea de spațiu
Cu cât casa este mai mică, cu atât mai multă diversitate trebuie să asigurați pisicii
Dvs. Toate ușile ar trebui să fie mereu deschise, astfel încât pisicile să își poată
inspecta permanent teritoriul. Oferiți pisicilor Dvs. să folosească și a treia dimensiune,
adică rafturi, mese, mobilier, dulapuri și copaci de pisici. Totul trebuie să fie accesibil
și să poată fi folosit ca loc de dormit sau de vegheat. Preventiv ar trebui să ascundeți
obiectele fragile.Locuri ridicate la geam, cu vedere la ceea ce se întâmplă afară sunt
de asemenea foarte populare. De exemplu, puteți face și zidurile accesibile cu
panouri și tuneluri, mărind astfel enorm habitatul pisicilor și făcându-l mai interesant.

Pisicilor le place dezordinea!
Oamenajare sterilă, minimalistă este doar pe placul omului, dar nu și a pisicii. În toată
locuința ar trebui să se găsească posibilități de cățărare, de sărituri și ascunzători.
Tunele de joacă și cutii de carton închise (cu o intrare în „bârlog” cât o pisică și plină
de hârtie, frunze sau fân foșnitor) invită pisica la ture de descoperire și jocuri de
ascunziș. Ascunzători populare sunt  pungile de hârtie (trebuie însă să tăiați
mânerele!). După câteva zile însă cutiile și pungile își vor pierde din farmec și ar trebui
înlocuite cu alte ascunzători. Mutați aceste ascunzători periodic în încăpere.

Balcon
Un acces neîngrădit la un balcon sau la o terasă interesant amenajată completează
spațiul ideal pentru pisicile de casă. Se subînțelege că balconul și terasa trebuie să fie
îngrădite. Atenție: Plasa de siguranță nu trebuie să aibă găuri prea mari, deoarece
există pericolul strangulării (max. 3x3 cm). Pisica se va bucura în special dacă există
tot felul de plante. Nu uitați și aici de a treia dimensiune!

Fazele de somn și odihnă
Trebuie să puneți la dispoziția pisicii mai multe locuri de odihnă, unde poate dormi
nederanjată. Pisica se poate relaxa cel mai bine în pătuțuri sau bârlo guri aflate la
înălțime, călduroase și liniștite, unde este păzită de privirile curioase ale altora.

Litiera pisicii
În natură, pisicile nu își fac nevoile niciodată în același loc. Prin urmare, trebuie să
puneți la dispoziția pisicii suficiente litiere. În principiu ar trebui să aveți cel puțin cu o
litiera mai mult decât numărul de pisici pe care îl dețineți. Plasamentul joacă un rol
important. Litierele nu trebuie să fie una lângă alta, pisica trebuie să păstreze o
imagine de ansamblu bună și să să-și poată face în liniște nevoile. În niciun caz litiera
nu trebuie să stea lângă locul de hrănire sau lângă apă. Dacă în locuință sunt mai
multe etaje, o litiera ar trebui să se găsească pe fiecare etaj.

Zzz
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În ceea ce privește dimensiunea litierei se aplică principiul: cu cât mai mare cu atât mai
bine. Aceasta trebuie să fie foarte stabilă și ușor de curățat. Litierele acoperite nu sunt
deloc pe placul pisicilor. Este indicat să alegeți o vană deschisă, ușor de curățat. În
niciun caz nu ar trebui să alegeți o litieră acoperită cu ușă pliantă. Ușa trebuie
înlăturată! Litierele trebuie curățate de mai multe ori de zi iar așternutul trebuie
înlocuit odată pe săptămână complet.

Amintiți-vă, și de dragul dumneavo astră, pisicile sunt animale foarte curate. Daca
litierele nu sunt corect plasate, sunt prea puține sau murdare, pisicile vor deveni
murdare.

Posibilități de zgâriat
Din ritualul zilnic al fiecărei pisici face parte și marcarea prin zgâriere. Acest lucru
servește în primul rând pentru a se face remarcată prin miros dar și pentru a asigura o
siguranță socială. Pisica își exprimă în acest fel personalitatea, dar este și un semn de
bucurie. Este important ca Dvs. să îi oferiți pisicii această posibilitate în diferite feluri.
Pentru a nu zgâria obiecte pe care nu ar trebui (de ex. mobila), ar trebui să îi oferiți cât
mai multe alternative. Ansambluri de joacă (stil copac și cât mai înalt) stabile, plăci de
zgârieturi (atașate de perete), covoare antiderapante, covorașe de sisal etc. invită
pisica să își ascută ghearele și să marcheze teritoriul cu mirosul ei. Nu schimbați prea
des ansamblul de joacă sau plăcile de zgâriat. Atunci când acestea par prea folosite și
uzate din perspectiva oamenilor, pisicile sunt mult mai interesate de ele, deoarece ele
constată astfel că acțiunile lor au un impact. Atenție: Nu este eficient să pedepsiți
pisica, care din perspectiva Dvs. zgârie locul nepotrivit. Singurul lucru pe care îl veți
obține este faptul că pisica va deveni nesigură și poate să reacționeze cu alte forme de
comportament nedorit.

HRĂNIRE
Hrană
În natură, pisicile se hrănesc cu animale mici și mănâncă de mai multe ori pe zi, de fiecare dată după
secvențe extinse de vânătoare. Pisicilor domestice le este servită masa de două ori pe zi sau au la
dispoziție hrană în orice moment. Pentru a preveni plictiseala și obezitatea, trebuie să distribuiți o
parte din hrană pe tot parcursul zilei și al nopții. O parte din mâncare nu ar trebui servită ci ar trebui
să fie câștigate de pisică prin efort, ceea ce ar duce atât la diversitate cât și la mișcare. În magazinele
specializate există numeroase ajutoare în acest sens (turn de hrănire, minge de hrănire, placă de
activitate etc.).

Persoanele îndemânatice pot să creeze cu ușurință astfel de
obiecte folosind role de la hârtia igienică, bile de detergent, sticle
PET goale, cutii de carton mici etc. Găsiți numeroase instrucțiuni
sau idei pe internet sau în literatura de specialitate.  Puteți ascunde
recompense sau hrană uscată prin locuință, dar nu uitați să luați în
considerare și aceste calorii la porția de mâncare!
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O altă posibilitate excelentă de a lăsa pisica să lucreze pentru mâncarea lor și pentru a asigura
mișcare în același timp, este de exemplu rularea recompenselor într-un prosop sau ascunderea
acestora sub un pahar, chiar în fața pisicii Dvs. Va reuși pisica să ajungă la recompensa râvnită?
Începeți ușor dar creșteți treptat gradul de dificultate. Acest exercițiu este și un sport de minte
pentru pisica Dvs. ca aceasta să rămână și mental în formă.

Cele două mese principale trebuie să aibă loc la ore fixe și ar trebui să ofere o schimbare
suplimentară și interesantă în viața cotidiană a pisicii. În plus, prin această regularitate veți putea
observa repede orice schimbări comportamentale, care ar putea reprezenta un semn al unei boli.

Apă
O parte din necesarul de lichide este preluat de pisici din hrană. Cantitatea de apă necesară
animalului de companie depinde de tipul de hrană (hrana umedă aduce un aport de apă, hrana
uscată îndepărtează apa din organism în timpul digestiei), de nivelul de activitate și de
temperatura ambientală. În medie, necesarul de apă (incluzând apa absorbită din alimente) este
de aprox. 60 ml per kilogram de greutate corporală.

În natură, pisicile nu au un castron cu apă chiar lângă prada ucisă, ele folosesc diferite locuri cu
apă, precum pârâuri mici, iazuri sau bălți. Din acest motiv, castronul cu apă nu ar trebui să fie
lângă castronul cu hrană. Puneți castroane cu apă în mai multe locuri din casă. Cu cât castronul
este mai mare, cu atât este mai interesant pentru pisică. Foarte populară la pisici este apa
curgătoare, de exemplu dintr-o fântână curgătoare.

Nu toate pisicile preferă apa proaspătă de la robinet. Unele pisici beau mai mult dacă li se oferă
apă minerală. Alte pisici preferă ca apa lor să fie stătută de două, trei zile. Alte pisici preferă apa
atunci când în bol sunt câteva pietricele. Pentru a afla ce preferă pisica Dvs. este recomandat să
aveți mai multe castroane cu apă pentru mai multe zile și să observați care dintre acestea este
preferata pisicii Dvs. Toate bolurile de apă trebuie curățate în mod regulat, pentru a preveni
formarea germenilor.

„Pentru a preveni plictiseala și obezitatea,
trebuie să distribuiți o parte din hrană pe tot
parcursul zilei și al nopții. O parte din
mâncare nu ar trebui servită ci ar trebui să
fie câștigate de pisică prin efort, ceea ce ar
duce atât la diversitatecâtși la mișcare .“
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JOCURI ȘI DISTRACȚIE
În natură, pisica petrece până la unsprezece ore la vânătoare. Ea efectuează mai mult de 150 de
sărituri ca să prindă prada (doar o mica parte dintre aceste sărituri sunt de success). Dacă oferiți
pisicii de două ori pe zi hrană, nu veți satisfice nicodată toate nevoile animalului. Afirmația auzită
frecvent, cum că „Pisicile mele dorm toată ziua” sugerează aproape tot timpul că pisicile nu sunt
provocate și se plictisesc, astfel că sunt aproape nevoite să compenseze această lipsă de
diversitate cu somn. Ce altceva ar putea face pisicile într-un mediu lipsit de structură și de
provocări?

Prin urmare, trebuie să vă provocați pisica să fie activă! Dar atenție: chiar dacă locuința este
amenajată corespunzător pentru pisică, proprietarul tot trebuie să se joace zilnic cu pisica. Se pot
realiza diverse jocuri de vânătoare cu diferite jucării (nu ajunge să așezați jucării speciale pentru
pisică, chiar și obiecte simple, precum mingi de tenis de masă, dopuri din plută, fâșii de hârtie sau
hârtie de împachetat sunt de asemenea foarte populare). Aveți însă grijă ca jucăriile să nu poată fi
înghițite de către patruped, deoarece acestea ar putea duce la obstructive intestinală, care dacă
nu este tratată imediat poate fi fatală. Training cu ajutorul clickerului sau alte metode intensive de
activare contribuie, de asemenea, la bunăstarea animalului.

Există, de exemplu, pisici cărora le place să fie legănate în coșul de rufe sau cărora le place să fie
trase prin locuință pe un covor sau pe un cearșaf. Includeți cel puțin două secvențe de joc de câte
20 – 30 de minute pe zi, de exemplu dimineața și seara. La sfârșitul timpului, lăsați jocul să se
termine treptat, încet, pentru a împiedica pisica să devină frustrate pentru că jocul s-a încheiat
prea abrupt.

Activați și simțul olfactiv al pisicuței Dvs.! Aduceți periodic „daruri mirositoare” acasă. De exemplu
puteți să smulgeți puțină iarbă, cu tot cu rădăcini, de pe o pajiște și să o plantați într-un ghiveci cu
flori. Strângeți frunziș, conuri de pin, ramuri mici, fân, pietre sau alte surprize din natură și puneți-
le într-o vană, o pernă sau în ceva asemănător. Pisica va „citi” cu nasul ei nenumărate mesaje din
aceste mirosuri, comparabil cu ceea ce aflați Dvs. din cotidianul pe care îl citiți. Multe pisici iubesc
valerianul și cătușnica, o bucată de material înmuiată cu câteva picături de valeriană poate deveni
rapid un obiect irezistibil. O căsuță de păsări sau albine protejate (!) pe terasă sau balcon va invita
pisica să le observe pentru ore întregi; este ca un program de televiziune pentru pisici.
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PERICOLE

Evitați accidentele și stingeți potențialele surse de pericole! Ferestrele rabatabile pot fio capcană
fatală pentru pisică! De aceea nu rabatați niciodată fereastra sau asigurați fereastra cu o plasă de
protecție (disponibilă în magazine specializate) sau cu prosoape rulate, pe care să le prindeți sigur
în fereastra rabatată. Mutați obiectele fragile (pahare, articole decorative, decorațiuni de crăciun
etc.) din locurile de unde pisica ar putea să le arunce pe jos. Acest lucru ar putea duce la tăieturi
ale pernițelor. Aragazuri încinse (cu excepția celor cu inducție) pot avea ca și consecință arsuri
grave. Când gătiți, nu lăsați pisica nesupravegheată și înainte de a părăsi bucătăria puneți o oală cu
apă rece, acoperită, pe aragazul încă cald sau, pentru pisici deosebit de curioase, lipiți pe aragaz
bandă dublu adezivă. Datorită acestor trucuri, pisica nu va mai sări încă odată pe aragaz. Evitați
intoxicații și otrăviri si păstrați medicamentele (de ex. aspirina este fatală pentru pisici),
detergenții de rufe și soluțiile de curățenie, precum și chimicale în locuri inaccesibile pentru
pisică. Trebuie să fiți atenți și când vine vorba de piese mici, precum agrafe de birou, nasturi, benzi
elastice, ace, ațe etc., care se găsesc prin casă (acestea pot fi înghițite). Nu doar în terasă sau
balconul, ci în întreaga casă nu trebuie să se găsească plante cu sunt toxice pentru pisici. De
plictiseala, pisica mai rupe un pic din plante, ceea ce în timp poate duce la o intoxicație cronică. Și
toaletele sau vanele pot deveni o sursă de pericol. Pisica curioasă poate cădea în vana plină cu apă
sau în toaletă, iar în cel mai rău caz se poate îneca pentru că nu are stabilitate. Cuva mașinii de
spălat sau a uscătorului sunt locuri preferate de dormit. De aceea trebuie tot timpul inspectate
înainte de a fi pornite și utilizate. Înainte de a părăsi locuința, asigurați -vă că nicio pisică nu este
blocată în vreun dulap.

Când vine vorba de a descoperi noi surse de pericol, fantezia pisicii aproape că nu cunoaște limite.
Cu cât sunt mai plictisite, cu atât mai repede vor găsi ceva, ce ar putea să le aducă într-o situație
critică. Atunci când vă decorați și asigurați casă, trebuie să gândiți ca o pisică.

COMPORTAMENT

Un proprietar de pisici atent va recunoaște rapid când animalul să are un comportament
neobișnuit. Anumite schimbări în comportament, precum lipsa de igienă, marcarea prin urină a
teritoriului sau agresivitate, ar putea avea ca și cauză o îmbolnăvire. De aceea, primul drum ar
trebui să fie la medicul veterinar, pentru o verificare amănunțită. Dacă veterinarul nu identifică o
cauză fizică, ar trebui consultat un terapeut comportamental. Cu cât pisica manifestă un
comportament nedorit pe o durată mai lungă, cu atât succesul terapiei va fi obținut mai greu. Nu
uitați: În cazul pisicilor de locuință, un comportament nedorit poate apărea și din cauza plictiselii.
Nu pedepsiți pisica din această cauză, deoarece o veți speria și relația dintre Dvs. și patruped se va
înrăutăți. Preocupați-vă de animalul Dvs. și aflați ce îi face plăcere și petreceți cât mai mult timp
împreună.

Acest ghid este doar pentru orientare. Conține doar cele mai importante indicii pentru creșterea
pisicilor într-o locuință. Fiți conștienți de faptul că este nevoie de mult mai mult timp pentru a
crește o pisică în locuință, decât afară. Dacă nu sunteți dispus să petreceți timp intensiv cu pisicile
Dvs. (adică să petreceți ore de joacă activă și nu doar stat în fața televizorului împreună), renunțați
în interesul pisicii la creșterea ei.
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