ПРЕДИ ПОКУПКАТА НА КОТЕ: ЗАЩО ДВЕ Е ПО-ДОБРЕ ОТ ЕДНО
Вие искате да донесе коте у дома си! Забележително желание. Но, преди да
направите това, спомнете си думите на Сент-Екзюпери, че ние винаги сме отговорни за
тези, които сме опитомили. Котето изисква внимание. Котето изисква грижи. Котето
изисква любов. И макар всичко това да не изисква твърде много усилия, нерядко се
оказва, че любовта, заради която всъщност е било купено котето, изчезва някъде,
когато се появява нуждата от постоянни грижи и внимание.
Все пак, решили сте, че ще си вземете коте! Похвално решение! Сега нека
определим кои са следващите стъпки:
Първо. Купувайте животно само от проверен надежден развъдник. Да, можете
да си купите любимец от „пазара за животни”. Много евтино. Но! Никой не може да ви
гарантира, че то няма да загине още от първото появило се заболяване, защото не е
ваксинирано. Никой няма да ви издаде негов „паспорт” – родословие, потвърждаващо
чистота на породата. Никой няма да ви разкаже за неговия характер, неговите навици,
неговите желания. Всичко това може да ви разкаже само човека – собственик на
развъдника. Той ще ви даде препоръки за грижите и храненето на животното.
Второ. Вие трябва да създадете във вашето жилище подходящи условия за
отглеждане на котето. Ако имате голямо семейство, а жилището ви е малко, то подобре е да не взимате коте. Тук по-добре е да се избере животно, което може да се
отглежда в клетка, а котката ще се разхожда из целия дом и ще ви пречи, а това няма
как да не ви дразни. Ако имате малки деца до 6-7 години, и искате да ги зарадвате с
„жива играчка”, то това категорично не бива да се прави! Котето не е играчка! Котето
може да участва в играта, но то не може да бъде „вещ”, която се използва за игри. То е
игриво, но е и също такъв малчуган, като всяко дете, само расте много по-бързо,
отколкото човека. Поради това не трябва да се наранява психиката на две малки деца, и
ако вашето дете твърде много иска коте, то по-добре е да му вземете поотраснало
животно, примерно на 8-10 месеца, с формирана психика. Подходящо за случая е също
младо, вече кастрирано животно над една година и по-голямо.
Трето. Кого да изберете, котарак или котка? Само много голям познавач на
котките може да определи по външния вид кой е пред него – котарак или котка. Поради
това трябва да си изберете този, който ви е харесал. Ласкав, питомен, спокоен,
мълчалив, интелигентен, ненатрапчив или обратното – подвижен, ласкав, но не
питомен, любопитен (макар всички котки да са любопитни), разговорлив и т. н. И
полът на котето в този случай няма значение. Всичко това зависи от „нейно величество
генетиката” и от възпитанието. Полът влияе само на размерите, котаракът може да бъде
по-едър.
И така, вие сте си избрали коте с нужния ви характер и всичко в него ви
устройва. То е на 3,5-4 месеца, а ако е по-голямо – още по-добре. Вие сте щастливи!
Сега вече започвате малко по-друг живот. Вие трябва да проявите търпение по
отношение на новия член на семейството. Та нали той си има свои навици, свой режим
на деня. За това трябва да ви разкаже развъдчикът. Ви трябва да разбирате, че давайки
ви котето, той винаги е малко разтревожен: ще му бъде ли на неговия питомец добре
във вашия дом? Та нали по-нататъшното възпитание на котето напълно ще стане ваша
задача. Вие трябва да помните, че котката не понася грубости: виковете и силовите
методи са недопустими! Ако нещо не ви харесва в поведението, например, седи или
лежи върху масата, вие търпеливо трябва да свалите котето и да му кажете „не бива!” И
така няколко пъти, ако не е помогнало от първия опит. Котките всичко разбират! Вие
трябва да предизвиквате в своя питомец само положителни емоции! В противен случай
вашият дом ще се превърне в бойно поле, където трябва да се изясни „кой е господар у
дома?” И, най-вероятно, победител в тази война няма да бъдете вие.

И още един много важен момент. Ще можете ли да прекарвате с животното
достатъчно време? Ако вашата професия или начин на живот не позволяват това, то ще
трябва добре да претеглите всички „за” и „против”. Ако, все пак, не можете да устоите
на изкушението, то в такъв случая трябва да си вземете две животни и да не се
тревожите! Идеалният вариант – от един развъдник, може от едно котило, от един или
от различни полове – няма значение, тъй като все едно вие ще трябва да ги кастрирате.
Може едното коте да е по-възрастно, а другото – по-младо. В развъдника, по правило,
има животни на различна възраст. А тъй като вие ще резервирате своите котки по-рано,
то развъдчикът непременно ще ви предложи съвместими по характер животни. И
тогава в дома ви ще настъпят равновесие, уют, топлина и взаимно разбирателство.
Тогава вие ще можете да се трудите спокойно и да не преживявате, че вашия любимец
скучае. Вие съвършенно спокойно можете да оставите двете животни сами, докато
отсъствате за кратко от дома – два-три дни те ще прекарат без вас и без да скучаят.
Трябва да помните, че честите премествания за котките представляват стрес. Та нали
котката не е куче. Котката е привързана към дома, тя е пазителка на домашното
огнище. Влизайки във всяко ново за нея помещение, тя трябва да го изследва и да
свикне с него, а за това може да има нужда от не един ден. Едва след усвояването на
новата територия тя ще яде, ще пие, ще ходи в тоалетната и т. н. Помнете това и
създайте достатъчен комфорт за общуване с котките. А нежност, ласки, топлина те
винаги ще ви дадат с удоволствие. Мили, нежни, меки, нашите любими котки.

