Czego potrzebuje nasz kot?
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Jest kilka warunków, które należy spełnić, aby kot poczuło się jak u siebie w domu.

Tak samo jak dla nas również dla naszego pupila ważne są POSIŁKI. Kot powinien mieć stałe
miejsce do karmienia. Powinny tu znaleźć się dwie miseczki: na pokarm i na wodę. Pamiętajmy,
że po każdym posiłku miskę trzeba dokładnie umyć , a woda zawsze musi być czysta i świeża.
Większość kotów ma zwyczaj wyjmowania kawałków jedzenia z miski i jedzenia ich na
podłodze, dlatego też dobrze byłoby, żeby pojemniki na karmę stały w miejscu , gdzie podłogę
jest łatwo zmyć.

Następny punkt to: kocia TOALETA. Musi być ona dostatecznie duża, w optymalnej sytuacji
wykonana z twardego plastiku. Należy ustawić ją w miejscu zacisznym, najlepiej w naszej
toalecie. Często zdarza się, że kot uczy się (być może podglądając ludzi) korzystać z muszli
klozetowej. Kuwetę wypełniamy piaskiem lub żwirkiem , wedle upodobań naszego pupila.
Ponieważ koty są wyjątkowo czystymi zwierzętami trzeba pamiętać, że jeżeli nie zadbamy o
czystość ich toalety, mogą przestać z niej korzystać.

Wielu autorów poradników poleca również , żeby zapewnić kotu miejsce do spania , w postaci
koszyka czy kartonu. Ciężko jednak przekonać kota do spania w czymś takim. Pamiętajmy, że
koty są indywidualistami i najlepiej śpi im się w miejscu wybranym przez samego siebie. Często
są to parapety, fotele, półki z książkami, lub po prostu nasze łóżko. Zawsze jednak są to
miejsca ciepłe i suche.

Kotu podobnie jak małemu dziecku musimy poświęcać czas. Ważna dla jego właściwego
rozwoju jest zabawa, ale od zabawek ważniejszy jest partner do wspólnych harców. Jeśli nie
mamy czasu na zabawy z kotem, nie powinniśmy go w ogóle kupować.

Oprócz zabawek w stałym ekwipunku kota powinien znaleźć się słupek do drapania. Ma on
kilka istotnych zalet: zapewnia odpowiednią pielęgnację pazurków , możliwość trenowania
mięśni , czasem też miejsce do leżenia. Poza tym chroni nasze meble przed zniszczeniem.
I jeszcze jedna ważna sprawa: TRAWA. Najprościej jest wysiać ziarna jęczmienia do doniczki.
Sprawimy tym naszemu kotu radość i ochronimy domowe rośliny przed obgryzaniem.
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