
Σαν το σκύλο με τη γάτα...κι όμως,μπορούν να γίνουν φίλοι!

Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση “μαλώνουν σαν το σκύλο με τη γάτα”,που περιγράφει 
μια...εκρηκτική συμβίωση. Παρόλα αυτά, η συμβίωση και η συμφιλίωση του σκύλου με τη γάτα 
μπορεί να γίνει αρμονική,ανάλογα βέβαια πάντα με το χαρακτήρα των ζώων και την υπομονή και 
την κατανόηση του ιδιοκτήτη. Κρατήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι παρά τις τυχόν 
δυσκολίες στην αρχή της γνωριμίας, αυτή η μοναδική σχέση που θα αναπτυχθεί θα ωφελήσει πολύ 
και το σκύλο,και τη γάτα σας.
Από τη φύση τους,οι σκύλοι είναι κυνηγοί και κυνηγούν θηράματα μικρότερα από αυτούς σε 
μέγεθος,συμπεριλαμβανομένων γατών. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε μπορούν να ζήσουν αρμονικά
στο σπίτι με γάτες.Η πορεία της συμβίωσης εξαρτάται από το χαρακτήρα του σκύλου και της 
γάτας,αλλά και τυχόν εμπειρίες παρόμοιας συμβίωσης στο παρελθόν-καλές ή κακές.Για 
παράδειγμα,ένας σκύλος που σηκώνει την πατούσα του προς το μέρος της γάτας,θέλει να 
παίξει,ενώ για μια γάτα αυτή η κίνηση θα υποδείκνυε επιθετική συμπεριφορά,με αποτέλεσμα να 
τον χτυπήσει η ίδια με το πόδι της και να του γρυλίσει.Από την άλλη, αν μια γάτα τρίψει το σώμα 
της πάνω στο σκύλο, είναι σημάδι φιλικής συμπεριφοράς, ένας σκύλος όμως μπορεί να το 
θεωρήσει απειλή,ειδικά αν η γάτα βρίσκεται κοντά στα παιχνίδια ή το φαγητό του,και να γρυλίσει ή
να γαυγίσει. Η καλύτερη επιλογή είναι να πάρετε ένα κουτάβι και ένα γατάκι σε νεαρή ηλικία:έτσι 
θα μεγαλώσουν μαζί,χωρίς φόβους που θα βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες.

Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους,οι φιλίες χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν,οπότε μην
απογοητευτείτε αν η γάτα και ο σκύλος σας δε γίνουν αμέσως φίλοι.Πριν συστήσετε τη νέα σας 
γατούλα στο σκύλο σας,ή το αντίστροφο,έχετε υπόψιν τα παρακάτω:

• Ποτέ μην αφήνετε τα ζώα μόνα,χωρίς επιτήρηση,μέχρι να είστε απόλυτα σίγουροι ότι 
συμβιώνουν αρμονικά.

• Κρατήστε τη γάτα και το σκύλο χωριστά κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

• Κρατήστε τα ζώα σε χωριστά δωμάτια όταν λείπετε από το σπίτι.Σιγουρευτείτε ότι και στα 
δυο δωμάτια υπάρχει φρέσκο νερό,τροφή,χώρος για να χαλαρώσουν,παιχνίδια και 
αμμολεκάνη για τη γάτα.

• Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να εγκαταστήσετε μια παιδική πόρτα ώστε τα ζώα να μπορούν να 
μυρίσουν το ένα το άλλο χωρίς να υπάρχει πλήρης επαφή.

• Φροντίστε το κουτάβι ή ο σκύλος σας να έχει μάθει βασικές εντολές,όπως το “κάτσε”. 
“μείνε”, ή “κάτω”.

Μια καλή ιδέα είναι να εναλάσσετε τα κουβερτάκια από το ένα δωμάτιο στο άλλο,ώστε τα ζώα να 
έχουν το ένα τη μυρωδιά του άλλου.Μην δίνετε πολύ προσοχή στο ένα από τα δύο,αυτή η 
συμπεριφορά μπορεί να διαταράξει την ισορροπία και να κάνει πιο έκρυθμη την κατάσταση. 
Ξεκινήστε με ανταλλαγή μυρωδιών,έπειτα οπτική επαφή,ανάμεσα από κάποιο τζάμι ίσως,κι έπειτα 
σταδιακή φυσική επαφή.

Καλό είναι τις πρώτες φορές που θα φέρετε τα ζώα σε επαφή,να κρατάτε αγκαλιά το κουτάβι ή το 
σκύλο σας.Οι γάτες θέλουν το χρόνο τους για να μυρίσουν το νέο μέλος και να εξοικειωθούν μαζί 
του,και ο ενθουσιασμός και η ανυπομονησία του σκύλου,που θα τον κάνει να τρέξει κατά πάνω 
της,μπορεί να την τρομάξουν.

Ακολουθήστε λοιπόν τις συμβουλές μας,και σας ευχόμαστε μια αρμονική συμβίωση για τα 
τετράποδα μέλη της οικογένειάς σας!


