
Îngriji‰i-v\
pisica

Pisicile au fost domesticite la aproximativ 6.000 de ani dup\ câini, ¬i totu¬i azi, în lumea
animalelor de companie, exist\ un num\r sensibil egal de câini ¬i de pisici. În multe ‰\ri
pisicile au fost considerate sacre ¬i au fost venerate. De¬i acestea sunt considerate, în general,
mai independente decât câinii, pisicile au totu¬i nevoie de grij\ ¬i aten‰ie.



Cum s\ ave‰i grij\ de pisica dvs. 

Unde î¬i are locul pisica dvs. 
● O pisic\ ce tr\ie¬te în aer liber are nevoie de un ad\post care s\
o protejeze de c\ldur\ sau de vremea rece.

● Pisica dvs. ar trebui s\ beneficieze de
un pat propriu cum ar fi o cutie veche în

care se a¬eaz\ o p\tur\.  

Hrana ¬i apa 
● O pisic\ necesit\ o diet\ variat\ ¬i plin\ de elemente nutritive ¬i nu se va sim‰i bine dac\ este hr\nit\ cu
resturi. Pisicile necesit\ o propor‰ie mai mare de carne decât câinii ¬i au nevoie de un nivel mai mare de
proteine ¬i gr\simi în mâncare.
● Sunt disponibile multe tipuri de mâncare de pisici, inclusiv mâncare
conservat\ sau uscat\, care furnizeaz\ o diet\ bine echilibrat\.
● Pisica trebuie s\ aib\ în permanen‰\ ap\ proasp\t\ de b\ut, în
special dac\ alege‰i s\ o hr\ni‰i cu produse uscate.
● Hr\ni‰i pisicile adulte de dou\ ori pe zi; puii, pisicile b\trâne
¬i cele gestante vor avea nevoie de câteva mese mai mici pe zi.
● Pisicile nu trebuie s\ fie înfometate ca s\ vâneze, acesta fiind
un lucru pe care îl fac în mod natural.

Compania omului
● O pisic\ este mai pu‰in preten‰ioas\ din acest punct de
vedere decât câinele, de exemplu ele neavând nevoie s\ fie
plimbate.
● Un cuvânt bun ¬i o mângâiere îi vor ar\ta pisicii c\ o iubi‰i.

S\n\tatea
● O pisic\ „vagaboand\“ sau o pisic\ ‰inut\ într-un mediu murdar se poate
infesta cu viermi, c\pu¬e, purici sau p\duchi.

● Locurile în care pisica doarme sau st\ trebuie
men‰inute curate.

● Pisicile s\n\toase au blana lucioas\
¬i ochii cura‰i.
● Urechile ¬i n\rile trebuie cur\‰ate
de scurgeri, mizerie ¬i infec‰ii.

● Din‰ii trebuie s\ fie puternici, albi
¬i nedecolora‰i. Dac\ gingiile infectate
sunt l\sate netratate, din‰ii pot c\dea
¬i astfel vor ap\rea probleme la
mâncat.
● Cere‰i sfatul veterinarului.



Vaccin\rile
● Pisicile sunt vulnerabile la multe boli care pot fi periculoase ¬i
costisitor de tratat.
● Vaccin\rile ajut\ în prevenirea bolilor ¬i reduc riscul infect\rii altor

pisici.

Perierea 
● Toate pisicile, cu p\r scurt sau
lung, au nevoie de o periere
periodic\, aceasta fiind ¬i o ocazie

de a le verifica de parazi‰i.
● Pisicile cu p\r lung necesit\ o aten‰ie special\ pentru a le men‰ine
blana neîncâlcit\.
● Perierea mai ajut\ ¬i la obi¬nuirea pisicii cu manipularea de c\tre o
persoan\.

Înmul‰irea
● În fiecare an, sute de mii de pisici sunt omorâte din cauza faptului c\ nu exist\ suficient de multe case
corespunz\toare care le-ar putea primi.
● Femelele pot na¬te mul‰i pui, în fiecare an. În ¬ase ani, o pereche de pisici ¬i urma¬ii lor pot da na¬tere la
420.000 de pisici.
● S\n\tatea unei pisici femel\ poate avea de suferit, dac\ aceasta na¬te ¬i îngrije¬te pui în mod constant.
● Femelele gestante ¬i cele care al\pteaz\ au nevoie de hran\ suplimentar\.
● În general, puii sug de la mama lor pâna la aproximativ
trei s\pt\mâni, începând s\ m\nânce, treptat, ¬i hran\
suplimentar\.
● Femelele î¬i protejeaz\ în mod natural puii ¬i de aceea
au nevoie de un loc lini¬tit.
● Pentru a preveni na¬terea puilor nedori‰i pute‰i
steriliza sau castra pisica – o opera‰ie ce va fi
f\cut\ de c\tre un veterinar.



Sterilizarea / Castrarea
● Medicamentele ¬i ustensilele veterinare moderne, vor face opera‰ia
sigur\, f\r\ dureri, iar recuperarea va fi rapid\.
● Întreba‰i-v\ veterinarul despre momentul în care s\ steriliza‰i /
castra‰i pisica.
● Nu trebuie ca pisica s\ fete înainte de a fi sterilizat\.
● Castrarea timpurie, începând cu vârsta de 8 s\pt\mâni, este privit\
acum ca o ac‰iune pozitiv\.
● Dup\ ce o pisic\ femel\ a fost castrat\ aceasta nu va mai intra în
c\lduri, astfel c\ motanii nedori‰i vor fi p\stra‰i la distan‰\.
● Sterilizarea femelelor poate reduce riscul tumorilor mamare.
● Motanii necastra‰i au obiceiul de a emana un miros nepl\cut,
pentru a-¬i marca teritoriul ¬i a atrage femelele. Castrarea reduce
acest tip de comportament.
● Castrarea reduce ¬i luptele de rivalitate între pisici.
● Pisicile castrate au tendin‰a de a fi mai fidele ¬i mai afective, iar
abilitatea lor de a vâna nu este afectat\.
● La pisicile comunitare, t\ierea vârfului urechii stângi în timp ce
pisica se afl\ înc\ sub anestezie reprezint\ semnul universal de
identificare al pisicilor sterilizate / castrate.

Distribuit de c\tre Pet Respect
Pet Respect este un departament al Societ\‰ii Mondiale pentru Protec‰ia
Animalelor (SMPA) care încearc\ s\ îmbun\t\‰easc\ starea ¬i modul în care

sunt tratate animalele de companie.

Societatea Mondial\ pentru Protec‰ia Animalelor (SMPA)
este o organiza‰ie interna‰ional\ care activeaz\ în 120 de ‰\ri,
având o re‰ea de peste 480 de societ\‰i membre. SMPA este

reprezentat\ la Organiza‰ia Na‰iunilor Unite (ONU), Consiliul
Europei (CE) ¬i lucreaz\ în cooperare cu Organiza‰ia Mondial\ a S\n\t\‰ii (OMS) ¬i
Federa‰ia Asocia‰iilor Veterinare Europene pentru Animalele de Companie
(FAVEAC).
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