
Το καλοκαίρι πέρασε,και μαζί με τα πρωτοβρόχια υποδεχόμαστε πίσω και τους ... γατοεκδρομείς 
μας από τις διακοπές τους. Είτε πήρατε τη γάτα σας μαζί σας σε κάποιο ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, είτε
την εμπιστευθήκατε σε κάποιον επαγγελματία που διατηρεί πανσιόν για γάτες, διαβάστε κάποιες 
συμβουλές που θα κάνουν την επιστροφή της στην καθημερινότητα ευκολότερη.

Έξωση στους ψύλλους!
Αν οι φετινές σας διακοπές ήταν στην εξοχή,είναι πολύ πιθανόν η γάτα σας να έχει φέρει στις 
αποσκευές της ανεπιθύμητους επισκέπτες. Ακόμη κι αν έβγαινε μόνο στο μπαλκόνι,ή έμενε στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου, υπάρχει η πιθανότητα να κόλλησε ψύλλους από το γύρω περιβάλλον ή 
ακόμη και να μεταφέρατε αυγά οι ίδιοι με τα παπούτσια σας. Το ίδιο ισχύει και για τις 
πανσιόν,καθώς μπορεί να ήρθε σε επαφή με κρεβάτια και κουβερτάκια που είχαν χρησιμοποηθεί 
από άλλες γάτες, των οποίων οι ιδιοκτήτες ίσως δεν ήταν τόσο σχολαστικοί με την προληπτική 
θεραπεία του ζώου τους. Όπως και να έχει, μην παραλείψετε τη μηνιαία επανάληψη της ειδικής 
αμπούλας ή του χαπιού,που θα κρατήσει τους ψύλλους μακριά και το κεφάλι -το δικό σας και της 
γάτας σας- ήσυχο.

Αποπαρασίτωση
Οι γάτες, ως φυσικοί θηρευτές, στην εξοχή έχουν περισσότερες πιθανότητες να κυνηγήσουν 
έντομα, ακόμη και πουλιά, από ότι στο αστικό περιβάλλον. Μπορεί η δραστηριότητα αυτή να τις 
ανανεώνει και να κάνει καλό στην ψυχολογία τους, πολλές φορές όμως, τρώγοντας το θήραμά τους,
εκτίθενται σε παράσιτα που επιβαρύνουν το έντερό τους και μπορεί να έχουν δυσάρεστες έως και 
επικίνδυνες συνέπειες.  Επιστρέφοντας λοιπόν στο σπίτι, κατόπιν συνεννόησης με τον κτηνίατρό 
σας, ελέγξτε αν είναι η ώρα για το χάπι της εσωτερικής αποπαρασίτωσης για τη μικρή σας κυνηγό.

Πφφφ...πάλι σπίτι;
Δε μας κακοφαίνεται μόνο εμάς που εγκαταλείπουμε τη θερινή ραστώνη και επιστρέφουμε στη 
βαρετή καθημερινότητα. Η γάτα μας βέβαια δε λυπάται που πρέπει να αφήσει την ηλιοθεραπεία 
στην παραλία και να πάει στη δουλειά, αλλά η επιστροφή στο βαρετό διαμέρισμα μετά από τα τόσα
διαφορετικά κι ενδιαφέροντα ερεθίσματα που είχε στην εξοχή,μπορεί να την απορρυθμίσει.Αν η 
γάτα σας είχε συνηθίσει να βγαίνει και έξω στις διακοπές, τις πρώτες μέρες ίσως συνεχίσει να 
νιαουρίζει επίμονα και να γρατσουνάει την πόρτα για να βγει,ειδικά τις βραδινές ώρες,μια και οι 
γάτες είναι νυκτόβιοι κυνηγοί. Μια καλή λύση μέχρι να ξαναβρεί τους ρυθμούς της 
καθημερινότητας είναι να παίζετε πολύ μαζί της πριν τον ύπνο, ειδικά με παιχνίδια που 
ικανοποιούν το αίσθημα του κυνηγού, και συμπεριλαμβάνουν τρέξιμο, φτερά, άλματα κτλ. Καλό 
είναι επίσης να υπάρχουν στη διάθεσή της ανάλογα παιχνίδια και κατά τη διάρκεια της νύχτας, που 
θα την κρατήσουν απασχολημένη και μακριά από την πόρτα. Μια έξυπνη τακτική, που μπορείτε να
ακολουθείτε και άσχετα από την επιστροφή από τις διακοπές, είναι να κρύβετε μερικά από τα 
αγαπημένα της μεζεδάκια σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Οι γάτες αγαπούν την εξερεύνηση και 
από τη φύση τους δε βρίσκουν την τροφή τους έτοιμη στο μπωλ, έτσι αυτό το μικρό κόλπο θα τις 
κάνει να απασχοληθούν και να μιμηθούν τη διατροφή στο φυσικό περιβάλλον.

Καλή επιστροφή στην καθημερινότητα λοιπόν,σε δίποδους και τετράποδους! 


