دليل القطط الصغيرة

دليلك لالهتمام بقطتك الصغيرة في كل يوم

تهانينا على
قطتك ال�صغرية

قطتك ال�صغرية ال�صاحرة
تهانينا على حيوانك املدلل! ُيع ّد الرتحيب بقطة �صغرية يف املنزل من اأروع اللحظات واأمتعها ،حيث تنتظرك واأفراد عائلتك الكثري
من الأوقات املرحة وامل�صلية.
مييز القطط عن غريها من احليوانات �صهولة التعامل معها والعتناء بها .اإذ اأنها ل تخجل يف طلب ما حتتاج اإليه ويف اأي
ا ّإن ما ّ
وقت وذلك من خالل حركاتها .ولكن يف بع�ض الأحيان ،تعجز عن معرفة كل �صيء و�صتدور يف ذهنك الأ�صئلة خ�صو�ص ًا عندما تكرب
قطتك ال�صغرية.
امل�صوقة مع قطتك غاي ًة يف ال�صال�صة والب�صاطة ،وذلك لفهم كل الأمور املتعلقة بها من خالل
�صي�صاعدك هذا الدليل يف جعل رحلتك
ّ
ال�صتعانة بن�صائح الذين ميلكون قططاً ،الأطباء البيطريني ،وفريقنا املتخ�ص�ض بالهتمام باحليوانات الأليفة.
جزء من عائلة بورينا .وقد ك ّنا ،لأكرث من  80عاماً ،نق ّدم البتكارات اجلديدة يف جمال العناية باحليوانات الأليفة
فري�صكيز هي ٌ
�صغف للحيوانات الأليفة.
وتغذيتها التي ُحتدث فرق ًا حقيقي ًا للحيوانات ومالكيها .فنحن يف بورينا ،لدينا ٌ
تدب يف منزلك من جديد.
امنح قطتك ال�صغرية اأف�صل بداية واجعل احلياة ّ
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التح�صري للقطة

قرر اإح�صار قطة �صغرية جديدة للمنزل ،يجب اأن تكون جاهزاً لذلك .قد تكون فكّرت بال�رسير ،الطوق ووعاء الطعام ،ولكن
قبل اأن ُت ّ
ماذا عن بع�ض الألعاب والأغرا�ض؟ �صت�صاعدك هذه القائمة يف التاأكد من اأنك متلك كل ما حتتاجه لبداية مثالية مع حيوانك
املدلل.

القف�ص اخلا�ص بالقطط

كاف ،ي ّت�صع لقطٍ بالغ
اأول �صيء �صتحتاجه هو القف�ض ل�صطحاب �صيفتك اجلديدة اإىل املنزل .عليك التاأكد باأنه كبري ب�صكلٍ ٍ
وي�صتطيع الدوران بداخله بكل راحة ،كي ل ي�صبح �صيق ًا على قطتك ال�صغرية عندما تكرب .وكي يكون مثالياً ،يجب اأن تكون قطتك
قادرة على روؤية العامل اخلارجي ومطمئنة بداخله يف الوقت نف�صه .اإذا مل يكن لديك قف�ص ًا للقطة ،ميكنك ا�صتعمال �صندوق مغلق
املقوى .تاأكد من اأنه اآمن وي�صمح بدخول الهواء ،ثم َ�صع بطانية اأو من�صفة ناعمة يف اأر�صيته.
من الورق ّ

ال�رسير

يجب اأن يكون مو�صعه �صهالً ،ميكن لقطة �صغرية اأن ت�صل اإليه وتقفز منه .تاأكد من اأن جوانبه اآمنة وقم بتغطيتها ببطانية دافئة اأو
من�صفة ليكون ال�رسير مريح ًا اأكرث .قد ت ّف�صل �رساء �رسير خا�ض ،ا ّإل ا ّأن �صندوق ًا ورقي ًا مغلق ًا مع بطانية ناعمة يف قاعه وفتحة يف
اأحد اجلانبني �صيفي بالغر�ض.

الطوق والهوية

نن�صحك ب�رساء طوق مطاطي والذي �صينزلق من راأ�ض قطتك ال�صغرية اإذا علق يف غ�صن �صجرة .اأ�صف على الطوق بطاقة حتتوي
على كافة البيانات ال�رسورية يف حال �صاعت القطة كما وعلِّق به جر�ص ًا لينبهك عندما تكون قطتك قريبة اأو ُحتاول اخلروج!
ونن�صحك اأي�ص ًا اأن تطلب من الطبيب البيطري زرع رقاقة حتت اجللد يف حال �صاعت قطتك ال�صغرية ،اإ ّنها فكرة جيدة!

اأوعية الطعام واملاء

يجب اأن جتهز لقطتك وعاءين من ال�صرياميك اأو الفولذ املقاوم لل�صداأ ،وعاء للطعام واآخر للماء .تاأكد من و�صعهما يف مكان ي�صهل
الو�صول اإليه ،وتاأكّ د اأي�ص ًا من نظافتهما الدائمة وتو ّفر املياه العذبة على الدوام.

الألعاب
حتب القطط ال�صغرية اللّعب دوماً .اإذ ا ّأن اللعب يبقيها متنبهة وينمي املهارات الالزمة
يف مراحل حياتها الالحقة .فتع�ض القطط الألعاب التي تتدىل على حبل مطاطي ،الفئران
الربي ،عمود اخلد�ض ،ورق املطبخ ،اأو الكرات املعلّقة .عليك التاأكد فقط
املح�صوة بالنعناع ّ
ّ
من اأن لي�ض لها زوايا حادة اأو اأجزاء ميكن .
عامود اخلد�ص
ي�صاعد عامود اخلد�ض القطط ال�صغرية على اإبقاء خمالبها حا ّدة ويف حالة جيدة ،ف�ص ًال
املف�صل اأو ال�صتائر .ميكنك �رساء عمود
عن اأنها تبقيها بعيدة عن البديل الغايل مثل كر�صيك
ّ
اخلد�ض اأو �صنع واحداً بنف�صك با�صتخدام قطعة خ�صب ل يزال حلاوؤها عليها اأو قطعة خ�صب
مغطاة بقطعة من �صجادٍ بالٍ .
�صندوق الف�صالت
اإىل جانب احتياجها للطعام واملياهُ ،يع ّد �صندوق الف�صالت من اأهم الأ�صياء التي حتتاجها
قطتك وذلك لق�صاء حاجتها .يجب اأن يكون �صندوق الف�صالت كبرياً ووا�صع ًا بالقدر الذي
حتمله يف املكان .تق�صي القطط حاجتها ب�صكلٍ اأف�صل اإذا كانت متلك فر�صة الختيار
ميكنك ّ
بني �صندوقني على الأقل ،ي�صهل الو�صول اإليهما ويف متناول اليد.
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اأهالً بك!

كلُّ �صي ٍء جاهز ح ّتى الآن وقد اأح�رست قطتك ال�صغرية اإىل املنزل ،فما التايل؟ اأول خطوة عليك فعلها التاأكد من اأن القطة مرتاحة،
عندها فقط ميكنك البدء بتقدميها لباقي اأفراد العائلة.

م�صتعمرة جديدة
اإنها لفكرة جيدة اأن تقوم بتجهيز «م�صاحة خا�صة» للقطط حيث ميكنها ال�صتقرار فيها باأ�رسع وقتٍ ممكن .حاول اأن جتد مكان ًا
تتعجل
هادئ ًا ن�صبي ًا وبعيداً عن الزحام وال�صجيج يف املنزل ،حتى تتمكن القطة من ا�صتك�صاف حميطها اجلديد على راحتها .ل ّ
الأمور اإذا بدت القطة هادئة قلي ًال يف البداية ،فالقطط مليئة بالطّ اقة واحليوية و�رسعان ما �صتت�صلّق ال�صتائر ،تقفز على الأريكة
وعلى حواف النوافذ .تاأكد فقط من اإبعاد الأ�صياء اخلطرة والأغرا�ض التي تنك�رس ب�صهولة عن طريقها!

غاية يف ال�صهولة
في�صل مع ّدل نومها الطبيعي اإىل � 20صاعة يومي ًا (حتى ا ّأن القطط البالغة تنام � 16صاعة يف اليوم
حتب القطط النوم كثرياً – ِ
تقريباً) .اإذا اأح�ص�صت بعدم ا�صتقرارها يف املكان الذي ج ّهزته ،فرمبا من الأ�صهل نقل ال�رسير واأخذه اإليها يف املكان الذي ا�صتقرت
به .ول تن�صى و�صع وعاء الطعام واملياه ،و�صندوق الف�صالت يف مكان ي�صهل الو�صل اإليه.

التقدمي
ا�صتقرت بع�ض ال�صيء ،ق ّدم اأفراد العائلة ببطء – خا�ص ًة الأطفال اأو احليوانات الأليفة الأخرى.
عندما تبدو قطتك ال�صغيرية اأنها قد
ّ
عليك ترك قطتك على راحتها وال�صماح لها بالعودة اإىل «امل�صاحة اخلا�صة» بها متى اأرادت .يجب اأن ت�رسح لالأطفال باأن القطة
لي�صت عبارة عن لعبة ويجب معاملتها بلطف .يف الفرتة الأوىل ،عليك اأن ل ترتك قطتك املدلّلة لوحدها مع باقي احليوانات يف
املنزل ،مع اأنه لن تاأخذ وقت ًا طوي ًال لي�صبحوا اأ�صدقاء.
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التجهيز

لتتعود على جو املنزل وحميطه وتبداأ بال�صعور بالراحة والأمان .ويف الوقت احلايل ،من اجليد البدء بتعليم القطة
لن تاأخذ القطة وقت ًا طوي ًال
ّ
الت�رسف.
ن
حت
أنها
ا
من
أكد
ا
للت
لها
املخ�ص�ض
الف�صالت
�صندوق
يف
حاجتها
وق�صاء
بنف�صها
وتدريبها على العتناء
�صِ
ُ
ّ

التنظيف والتم�صيط
يقوي عالقتكما فح�صب ،بل ميكّنك من مالحظة اأية تغيريات
تهتم القطط بنف�صها جيداً ب�صكلٍ عام ،ولكن العتناء بها ومت�صيطها بانتظام لن ّ
كنت قلقاً .ي�صاعد التم�صيط املنتظم على التقليل من
على اجللد اأو تكتالت من ال�صعر يف مرحلة مبكّرة .قم دوم ًا با�صت�صارة الطبيب البيطري متى َ
خطر تك ّتل كرات ال�صعر يف معدتها ،فالقطط ذات ال�صعر الطويل حتتاج اإىل التم�صيط ب�صكلٍ يومي ،اأو مرة يف الأ�صبوع على الأقل.

التدريب الأ�صا�صي
تكون القطط ال�صغرية ف�صولية جداً ،تنتبه لكل �صيء ولديها الطاقة الكافية يف داخلها لال�صتك�صاف .اإليك بع�ض اخلطوات التي ميكن القيام بها
يف مكان بعيد عن زحمة اأفراد العائلة واأغرا�ض املنزل و�صيح ّد من ن�صبة اأذى القطة اأو ك�رس الأغرا�ض.
•
•
•
•
•
•

تتعود عليه القطة عند مناداتها للطعام اأو عقابها.
نادي قطتك با�صمها ،اأو ُقم باإطالق �صوت ّ
معني كي ّ
ل تكُن قا�صي ًا جداً عندما ترتكب قطتك بع�ض الأخطاء.
�صتجد قطتك اأحيان ًا تغرز خمالبها يف الأثاث و�صتائر املنزل وذلك بطبيعتها املحبة لل�صيد.
لت�صجيعها على اخلرب�صة يف املكان املنا�صب ،يجب اأخذها اإىل عامود اخلد�ض لرتيها باأنه املكان املنا�صب للقيام بذلك.
ل تقم ب�صفع اأو ركل قطتك اأبداً .اإذا كنت تريد تاأديبها ،فت�صفيقة قوية مع «ل» �صارمة �صتفي بالغر�ض.
اأظهر الكثري من العاطفة .فمتى بداأت القطة باإظهار الثقة� ،صتبداأ باإطاعتك واحرتامك.

التدريب على ق�صاء احلاجة يف املكان املنا�صب
تتعود على ا�صتخدام �صندوق الف�صالت .اأف�صل طريقة لت�صجيعها على
يجب ا ّأل ُتخ ِرج قطتك ما مل تاأخذ جميع اللقاحات الالزمة ،لذلك يجب اأن ّ
ا�صتخدام ال�صندوق هي بو�صعه يف مكان خا�ض ي�صهل الو�صول اإليه�َ .صع قطتك يف ال�صندوق فوراً بعد انتهائها من تناول وجبة الطعام ،اأو
عندما جتدها جاثمة على الأر�ض كاأنها تتخلّ�ض من �صيء ما .واأط ِر عليها و�ص ّفق لها عندما تنجح با�صتعماله؛ تذكّ ر باأن تتخلّ�ض من الفو�صى
التي قد ُحتدثها .ولأن القطط هي من املخلوقات النظيفة واحل�صا�صة جتاه الفو�صى ،فاإنه يجب جتديد الرتاب اخلا�ض وتنظيف ال�صندوق
كل يومني اإىل ثالثة ا ّأيام.
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اإطعام القطة

ف�صل ا�صتعمال طعام خا�ض للقطط
عند بلوغها من العمر  4-3اأ�صابيع ،ت�صبح قطتك جاهزة لتناول الطعام املتما�صك وال�صلب – ُي َّ
ال�صغرية مثل فري�صكيز املخ�ص�ض للقطط ال�صغرية .ل ُجت ِّرب اأبداً اإطعامها الرتكيبة اخلا�صة بالبالغني :اإذ اأنه يحتوي على كميات
�صبب لها امل�صاكل.
خمتلفة من العنا�رس املغ ّذية ،والتي ل ُتنا�صب اجلهاز اله�صمي للقطط ال�صغرية ُ
وميكن اأن ُت َ

فري�صكيز للقطط ال�صغرية  -الرتكيبة اجلافّة
يتو ّفر فري�صكيز اخلا�ض يف اأكيا�ض و�صناديق ،وهو متو ّفر اأي�ص ًا بنكهات خمتلفة مثل الدجاج ،اجلزر ،وطعم احلليب لتتنا�صب
مع العنا�رس الغذائية التي حتتاجها القطة ال�صغرية للنمو ب�رسعة .يحتوي على بروتني عايل اجلودة ،بالإ�صافة اإىل الكال�صيوم
�صحية ،ع�صالت قوية وجهاز
عظام
واملعادن – وهي نف�ض العنا�رس الغذائية املوجودة يف حليب الأم – و ُت�صاعد على تكوين
ٍ
ّ
حم�رس بعناية لتزويد حيوانك الأليف بالغِذاء الذي ي�صتحقه.
مناعة قوي .فري�صكيز للقطط ال�صغرية
ّ

فري�صكيز للقطط ال�صغرية  -الرتكيبة الرطبة
أكيا�ض فردية وحِ َزم ُمتعددة .ا ّإن هذه الرتكيبة
لنم ٍو �صحي مع كل دق ِة قلب ،يتو ّفر فري�صكيز للقطط ال�صغرية يف �صفائح معدنية ،ا ٍ
غنية بالعنا�رس الغذائية الالزمة ،الفيتامينات واملعادن التي حتتاجها القطط ال�صغرية للح�صول على اأف�صل بداية �صحية يف
حياتها ،وتق ّدم لها كل الطاقة التي حتتاجها ع�صالتها كما ت�صاعد على تقوية قلبها.

اإذا كنت تف�صّ ل التنويع
والرطِ ب .اإذا كنت
اإذا ا َ
أردت اأن تكون وجبات قطتك ال�صغرية غنية ومتنوعة ،نن�صحك باأن تق ّدم لها مزيج ًا من الطعام اجلاف َ
تطعمها طعام ًا رطب ًا يف الأغلب ،فاإن اإ�صافة بع�ض الب�صكويت �صيعطي مذاق ًا مميزاً للطعام .واإذا كنت تطعمها طعام ًا جاف ًا يف اأغلب
الأحيان ،ميكنك اإ�صافة ملعقة من الطعام املعلّب لرتطيب وجبة الطعام بدل اأن تكون نا�صفة.

متى ميكنك اإطعامها
متتلك القطط ال�صغرية �صهية كبرية بالرغم من معدتها ال�صغرية ،لذلك ق ّدم لها القليل من الطعام يف فرتات متقاربة – ح ّتى خم�ض
وجبات يف اليوم ،وكل وجبة هي عبارة عن ملعقة طعام واحدة .عندما تكرب القطة �صتبداأ بتناول الطعام اأكرث مثل القطط البالغة،
فتنتهي من وعاء الطعام ثم تعود اإليه طالب ًة املزيد .ل ت�صتعجل يف التخل�ض من البقايا فوراً ،انتظر  20دقيقة تقريب ًا قبل رمي اأي
بقايا.

املاء واحلليب
قم دائما بتقدمي مياه ال�رسب لقطتك لت�رسب ،ولكن انتبه عندما يتعلق الأمر باحلليب .فمعظم
القطط ل ت�صتطيع ه�صم الالكتوز املوجود يف حليب البقر ،وهذا ما قد يوؤدي اإىل ا�صطرابات يف
معدتها .اإذا اأردت اأن تطعمها حليباً ،من الأف�صل ا�صتعمال حليب خا�ض للقطط يحتوي على كمية
خم ّف�صة من الالكتوز.
ن�صائح لإطعام القطة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يجب اإطعامها يف الأ�صهر الـ  12الأوىل من الطعام املخ�ص�ض للقطط ال�صغرية ،مثل
فري�صكيز للقطط ال�صغرية
يجب حفظ الطعام اجلاف يف علبة حمكمة الإغالق ملنع دخول الهواء وليبقى
طازج ًا و�صهياً .يجب تنظيف العلبة بانتظام
عر�صه
يجب اإبقاء الطعام الرطب املفتوح يف الثالجة ،ولكن قبل اإطعام القطة ّ
لدرجة حرارة الغرفة
يجب عدم اإبقاء الطعام الرطب مفتوح ًا لأكرث من � 24صاعة
ق ّدم الطعام لقطتك يف املكان املعتاد لكي ل تربكها
�صع الطعام بعيداً عن �صندوق الف�صالت اخلا�ض بها
حاول ا ّأل تزعج قطتك عندما تتناول الطعام ،وامنحها بع�ض الهدوء بعد ذلك له�صم
ما تناولته
و�صعه بعيداً عن اأواين املنزل
وجبة
كل
بعد
الطعام
وعاء
قم بغ�صل
َ
جتنب اإطعامها بقايا الأطعمة ،التي ميكن اأن تكون م�رسة اأكرث منها اأن مفيدة.
ل حتاول تربية قطتك على اأن ُت�صبح نباتية لأنها يف طبيعتها من اآكلي اللحوم.
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�صحة القطة وعافيتها

�صيء غري طبيعي �صتالحظ ذلك على الفور .ا ّأما اإذا كانت لديك
تتعود على عادات و�صلوك قطتك ،فاإذا كان هناك ٌ
لن تاأخذ وقت ًا طويال ح ّتى ّ
اأية �صكوك تخ�ض �صحة قطتك ال�صغرية ،عليك التحدث مع الطبيب البيطري على الفور.

ماذا تد ّل هذه العالمات!
أح�ص�صت باأن قطتك تفتقر للحيوية والن�صاط اأو بو�صعية غري طبيعية ،فاعلم اأنها مري�صة.
• اإذا ا
َ
• ا ّإن فقدان ال�صهية ،الإ�صهال ،التقيوؤ اأو فقدان اهتمامها بالتم�صيط يدل على احتمال وجود التهاب اأو كرات من ال�صعر يف معدتها.
املتورمة اأو العيون �صاحبة اإىل اأن القطة مري�صة.
• ت�صري اجلفون احلمراء اأو
ّ

تغيري النظام الغذائي
متتلك القطط جهازاً ه�صمي ًا يختلف عن جهازنا ،وميكن اأن ت�صتاء ب�صهولة عند تغيري طعامها �صواء كان معلب ًا اأو نا�صف ًا اأو حتى عند تغيري
العالمة التجارية املعتادة .لذا عندما تريد القيام بذلك نن�صحك اأن تبداأ ب�صكل تدريجي ،فتزيد كمي ًة قليلة من الطعام اجلديد خالل فرتةٍ ل
أح�صت قطتك با�صطرابات يف معدتها يف البداية.
تقل عن خم�ض اأيام كي تعتاد القطة عليه .ولكن ل تنزعج اإذا ا ّ

التخل�ص من الديدان
عالج منتظم اأي�صاً .ميكنك ا�صت�صارة الطبيب البيطري
يجب اأن تتلقى القطط ال�صغرية عالج ًا للديدان ،اأما بالن�صبة للقطط البالغة فتحتاج اإىل ٍ
للم�صاعدة.

مقاومة الرباغيث
الرباغيث م�صكلة �صائعة جداً وب�صكل مزعج بني احليوانات بالرغم من نظافة بيتك اأو قطتك ال�صغرية .هناك طرق عديدة للق�صاء عليها
أنواع خمتلفة من الدخان ،الطوق اخلا�ض لإبعاد الرباغيث ،امل�صاحيق ،امل�صخات والرذاذ املتوفر يف الأ�صواق .ا َّتبِع التعليمات
با�صتخدام ا ٍ
والفعالة اأكرث
دائماً ،فلي�صت جميعها مالئمة لقطتك ال�صغرية .وميكنك اأي�ص ًا ا�صت�صارة الطبيب البيطري لإر�صادك على الطريقة الأن�صب
ّ
للق�صاء على الرباغيث وبي�صها.

البقاء منت ّبهاً
ُتعترب الوقاية دوم ًا اأف�صل من العالج ،ول ميكننا ال�صتثناء يف حالة احلفاظ على �صحة قطتك .وهذا يعني اأ ّنه عليك تفق ّد املنزل ب�صكلٍ
دائم ومنتظم ،ومعرفة كل ما حتتاج معرفته عن تغذية قطتك وغريها من املوا�صيع املتعلّقة فيها .ميكنك اإيجاد مكتبة اإلكرتونية مليئة
باملعلومات املفيدة ون�صائح املخت�صني على املوقع الإلكرتوين www.purina.com

اخل�صي

(�صواء بخ�صي الذكر اأو جعل الأنثى عقيمة) ت�صاعد
ا ّإن فوائد خ�صي القطة (اإزالة اأع�صائها التنا�صلية) تفوق عواقبها بكثري .فهذه العملية
ً
مرغوب بها وجتنب خماطر الإ�صابة بالتهابات نتيجة الن�صوج
على جت ّنب احلمل غري املتو ّقع ،وكذلك متنع ح�صول اأي اأمناط �صلوكية غري
ٍ
اجلن�صي لدى القط .ت�صبح القطط نا�صجة جن�صي ًا بن ال�صهر اخلام�ض والثامن من عمرها ،لذلك ين�صح معظم الأطباء البيطريني بخ�صيها عند
بلوغها ال�صهر اخلام�ض اأو ال�صاد�ض من العمر.
ا ّإن العملية �رسيعة و�صهلة ،كما ا ّأن القطط تتعافى منها ب�رسعة كبرية .ا ّإل ا ّأن بع�ض القطط تبداأ باكت�صاب الوزن ولكن ميكنكم التحكّم به
بالتقليل من عدد ال�صعرات احلرارية التي تتناولها.

خ�صي الذكر
ا ّإن خ�صي الذكر ُيقلّل من خطر ال�صجار وامل�صارعة على الإناث والتي قد يخو�صها القط مع قط اآخر ،وبالتايل يقلّل من خطر اإ�صابته
بجروح ،التقاطه لأمرا�ض خطرية وانت�صار الفريو�صات عن طريق اللُّعاب والدم ،مثل فريو�ض نق�ض املناعة ال�صنوري وفريو�ض �رسطان الدم
ال�صنوري .كما اأن اخل�صي يح ّد من عملية "الر�ض" (ر�ض البول) التي يقوم بها القط الذكر والتي ُيحدد بها املنطقة اخلا�صة به يف املنزل.

تعقيم الأنثى
حاملا ت�صل اإىل مرحلة البلوغ اجلن�صي ،ت�صبح الأنثى جاهزة ملو�صم التزاوج .وحتدث عاد ًة مراحل الن�صاط اجلن�صي كل ثالث اأ�صابيع ول
تت�صمن العالمات الظاهرة الدحرجة على الأر�ض« ،املواء» اأو «النداء» ،زيادة ال�صهية والأرق .تعي�ض
تتو ّقف اإ ّل عندما تتم عملية التزاوج.
ّ
املخ�صية ،كما تقل عندها ن�صبة خطر الإ�صابة بالتهاب يف الرحم.
غري
أنثى
ل
ا
عن
إ�صافية
ا
املخ�صية/العقيم مبعدل �صنة
الأنثى
ّ
ّ
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احلمل

العالمات املبكّرة
يف البداية ،من ال�صعب معرفة ما اإذا كانت قطتك حام ًال اأم ل .وخالل اأ�صبوعها الثالث ،قد ُت�صبح احللمات منتفخة ووا�صعة ،ولكنها
ميكن اأن تقفز وتت�صلق اإىل اأماكنها املف�صلة كما هي معتادة .ل داعي لأن تكبح ح�ض املغامرة عند قطتك :فقط انتبه كيف حتملها
واأعطها املزيد من �صيبيب�ض.

تغذية القطة احلامل
عند الأ�صبوع اخلام�ض للحمل ،وعندما يبداأ ال�صغار فعلي ًا بالنمو داخل الأم ،ت�صبح القطة احلامل بحاجة اإىل املزيد من ح�ص�ض
الطعام اليومية .فال�صغط الذي ت�صببه القطط ال�صغرية على معدة الأم يجعل الوجبات ال�صغرية اأ�صهل لله�صم ،لذلك ق ِّدم لها اأربع
وجبات �صغرية بدل اثنتني كما كنت معتاد .وتدريجي ًا ق ّدم لها الطعام اخلا�ض بالقطط ال�صغرية مثل فري�صكيز للقطط ال�صغرية،
والذي �صيزودها بالعنا�رس املغذية التي حتتاجها خالل احلمل .اإذا كانت ُتريد املزيد ،ق ّدمه لها عندما تطلُب.

التح�صري للولدة
تعرف القطة على «�صندوق الولدة» .لي�ض عليك اأن ت�صرتي �رسيراً
قبل موعد ولدة القطط ال�صغرية بثالث اأو اأربع اأ�صابيع ،حاول اأن ّ
خا�ص ًا اأو حتى �صلة جديدة :اأي �صندوق ورقي مع فتحة يف اأحد اجلانبني �صيفي بالغر�ض� .صع عليه الكثري من اجلرائد ثم قم
بتغطيتها ببطانية ناعمة ،و�صع ال�صندوق يف مكان دافئ ومظلم حيث ميكن لقطتك اأن ت�صعر فيه بالراحة والأمان .واأخرياً ،تاأكد
من اأن الطعام ،املاء ،و�صندوق الف�صالت يف متناولها دائماً.

احلدث الكبري :الولدة
عند اقرتاب موعد الولدة� ،صتالحظ ب�صكل وا�صح اأن قطتك اأ�صبحت قلقة وم�صطربة .عندما تلحظ ذلك ،تف ّقد حتت البطانية التي يف
�صندوق الولدة (ميكنك اإزالة البطانية) فقط للتاأكد من اأنها لي�صت مبتلّة اأو م ّت�صخة بعد .عندها �صع قطتك يف �صندوق الولدة ...
للتدخل.
وانتظر .تكون القطط عاد ًة جاهزة فعلي ًا وم�صتعدة خلو�ض املخا�ض ،لذلك ل داعي
ّ
ف�صل
حاملا تبداأ النقبا�صات ،يجب اأن تنام قطتك على جانبها ،رغم اأنها ميكن اأن تقف وتتحرك خالل املخا�ض .بع�ض القطط ُت ّ
اخل�صو�صية عندما تكون يف مرحلة الولدة ،لذلك راقبها من م�صافة بعيدة عنها للتاأكد من اأن ك ّل �صيء على ما ُيرام.
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احلمل (يتبع)

�صيظهر اأول مولود ،مع امل�صيمة ،يف اأي وقت ما بني الـ  10و 60دقيقة ،يف حني اأن الوقت الالزم لولدة الباقني لي�ض طويالً ،يرتاوح بني
ب�صع دقائق اإىل �صاعة .ومبا اأن ح�صيلة الولدة ميكن اأن تكون من  2اإىل  10قطط �صغرية ،لذلك فقد تكون فرتة انتظارك طويلة بع�ض
ال�صيء.
تولد اأكرثية القطط بظهور راأ�صها اأولً ،ولكن يولد حوايل الثلث بظهور الأرجل .ول يجب اأن ي�صبب ذلك اأي م�صكلة .ويف حالت نادرة ،ميكن
اأن ل يخرج املولود بالكامل بعد خم�ض دقائق من ظهور راأ�صه .اإذا حدث ذلك اأو اأظهرت قطتك اأي عالمات من ال�صطراب ،عندها يجب
الت�صال بالطبيب البيطري.

مرحلة ما بعد الولدة
املربني بالتخلّ�ض من امل�صيمة
ال�رسي واأكل امل�صيمة .يقوم بع�ض الأطباء البيطريني اأو ّ
�صتقوم الأم ،مبا�رس ًة بعد كل مولود ،بقطع احلبل ّ
لأنها ميكن اأن ُحتدث ا�صطرابات يف معدة القطة الأم .اإذا مل ُمتانع قطتك ،ميكنك فعل ذلك اأي�صاً .عاد ًة ،يتم ّزق الكي�ض الذي يحمل كل جنني
يف الرحم خالل الولدة .اإذا ُولد اجلنني بكي�ض ُمغلق (وهي حالة نادراً ما حتدث) ،ومل ت ُقم الأم بفتحه ،عندها يجب اأن تفتحه بنف�صك وتاأكد
من اأن يديك نظيفة و�صع املولود اأمامها لتقوم بلعقه .اللعق القوي من الأم ينظف اأي �صائل على الأنف والفم ،لي�صاعد املولود على عملية
التنف�ض الأوىل.

الوجبة الأوىل
مبا�رس ًة بعد الولدة ،ت�صجع الأم �صغارها على الر�صاعة .اأول حليب ير�صعه ال�صغار ،يق ّدم لهم العنا�رس الغذائية وامل�صادات الأ�صا�صية
والتي حتميهم خالل الأ�صابيع الأوىل من حياتهم.
اإذا لحظت باأن قطتك غري مهتمة باإر�صاع �صغارها ،اأو اأن اأحداً من ال�صغار ينوء كثرياً ول ير�صع ،عندها عليك م�صاعدته .اإذا تطلّب الأمر
حليب ًا خا�ص ًا بالقطط ،فالطبيب البيطري ميكنه اأي�ص ًا اأن ي�رسح لك كيفية اإطعامهم.

اخل�صي

الهتمام بالقطة الأم
لتتعود عليهم .قم فقط بتفق ّدها كل فرتة للتاأكد من اأن كل �صيء على ما يرام .يجب اأن
بعد الولدة ،يجب ترك الأم لوحدها مع �صغارها
ّ
عرف القطط
ي
ال�صغار.
وجود
مكان
عن
إبعاده
ا
يجب
اجلوار،
يف
زال
ما
الذكر
القط
كان
إذا
ا
أوىل.
تبقى الأمهات اجلدد يف الداخل يف الأيام ال
ُ َ
الذكور باأنهم ل يحبون القطط ال�صغرية ،ويف بع�ض احلالت ،يحاولون اإيذائهم.
مع وجود العديد من القطط ال�صغرية لإطعامها� ،صتكون الأم بحاجة اإىل اأن تبقى بكامل قو ِّتها ون�صاطها .تاأكد من اأن لديها الكثري من املاء
والطعام متى كانت طلبت ذلك – اأربع وجبات اأو اأكرث يف اليوم .اإذا كنت مل ُتقدم لها الطعام اخلا�ض بالقطط ال�صغرية بعد ،فقد حان الوقت
لذلك – ب�صكل تدريجي على فرتة خم�صة اأيام اأو اأكرث .القطط احلوامل والأمهات املر�صعات لديها نف�ض الحتياجات الغذائية التي يحتاجها
ال�صغار والطعام اخلا�ض بالقطط ال�صغرية ي�صاعد على اإعادة تعزيز الطاقة ،حفظها ونقل اأف�صل العنا�رس الغذائية لل�صغار.

اإيجاد ماأوى لل�صغار
مبكر للتفكري باإيجاد ماأوى جديد لل�صغار .والأف�صل البدء بالبحث عند العائلة ،الأ�صدقاء واجلريان .وميكن للطبيب
ل تعتقد اأبداً ا ّأن الوقت ٌ
البيطري اأن ي�صاعدك اأي�صاً ،يف حني ميكنك و�صع اإعالن على نوافذ املحالت التجارية املحلية .من الأف�صل اأن يبقى ال�صغار مع اأمهم
لالأ�صابيع الثمانية الأوىل ملنع حدوث م�صاكل يف ال�صلوك والت�رسفات لحقاً.
يجب اأن ُتخرب املالكني اجلدد ماذا كانت تاأكل قطتك ال�صغرية ،لأن اأي تغيري يف غذائها ميكن اأن يوؤدي اإىل ا�صطرابات يف املعدة .وحاملا
يرتك ال�صغار البيتُ ،ي�صبح الوقت منا�صب ًا للتفكري بعقم القطة الأم.
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اخلطوات الأوىل

يف الأ�صابيع الأوىل� ،صرتى كيف اأن القط ال�صغري الذي كان بحجم اأ�صغر من كف يدك يكرب وينمو لي�صبح خملوق ًا حركاً ،يحب اللعب ولديه
�صخ�صية قوية.

بني الأ�صبوع الأول والثاين
عيون زرقاء عند
تبداأ القطط املولودة بفتح اأعينها (ميكن اأن ت�صتغرق وقت ًا ح ّتى  14يوم ًا للقيام بذلك) .تكون جميع القطط ال�صغرية ذات
ٍ
الولدة ،وتتحول اإىل لونها الدائم يف غ�صون ثالثة اأ�صهر.

الأ�صبوع الثاين
تتعر�ض ملختلف املحفزات
تبداأ قطتك ال�صغرية بالزحف واكت�صاف العامل من حولها .وخالل الأ�صبوعني الثاين والثامن من عمرها ،يجب اأن ّ
قدر الإمكان .هذا هو الوقت الذي يتعلّم فيه القط ال�صغري ما هو «طبيعي» و «اآمن».

بني الأ�صبوع الثاين والثالث
ت�صتطيع القطط ال�صغرية البدء بتناول الطعام القا�صي ،والأف�صل اإطعامها من ذلك املخ�ص�ض للقطط ال�صغرية  ،حاول مزج الطعام و هر�صه
باملاء و �صع القليل منه على �صفاه القطة لت�صجيعها على تناوله.

بني الأ�صبوع الرابع واخلام�ص
ت�صبح قطتك ال�صغرية ُحمب ًة للعب ،متحم�صة ومت�صوقة ل�صتك�صاف ما حولها .فقط راقبها كيف �صت ّدب احلياة يف املنزل.

بني الأ�صبوع ال�صاد�ص وال�صابع
تبداأ الأ�صنان ال�صغرية احلا ّدة بالظهور والتي ُميكن اأن تكون موؤملة لالأم ،لذلك حاول خالل هذه املرحلة اأن تفطم القطط متام ًا عن حليب
ا ّأمها وجعلها تنتقل اإىل الطعام القا�صي .ل تدعها تخرج قبل اأخذ لقاحها.

الأ�صبوع الثامن
لقدحان وقت ترك الأم والذهاب اإىل بيوتها اجلديدة! تذكر اأن ُتخرب املالكني اجلدد اأن موعد اللقاح الأول �صيكون بعد اأ�صبوع.

الأ�صبوع التا�صع
يجب اأن تاأخذ القطط املتبقية لديك اإىل الطبيب البيطري لتفقد �صحتها واأخذ اأول حقنةٍ لها .ل تن�صى باأن القطط ال�صغرية حتتاج اإىل اأخذ
لقاحها الثاين املهم لها يف الأ�صبوع الـ  12من عمرها.
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�صوؤال وجواب

�ص :ما هي �رسعة منو قطتي ال�صغرية؟
ج :يرتاوح الوزن الطبيعي للقط املولود حديث ًا بني الـ 90غ و140غ (وذلك ح�صب جن�ض القط) .ويجب اأن تك�صب القطة ال�صغرية ما ُيقارب الـ
10غ يف الأ�صبوع الأول ،ثم تبداأ باكت�صاب ما بني 80غ و100غ يف الأ�صبوع حتى ي�صبحها ُعمرها  5اأو  6اأ�صهر ،حيث ي�صبح النمو بطيئاً.
ُميكن اأن تزن قطتك با�صتخدام ميزان املطبخ.

�ص :هل ت�صطاد القطط ال�صغرية اإذا كانت جائعة؟
ج :كال ،فالقطط ت�صطاد بطبيعتها .واإذا ق ّدمت لك فاأراً ميت ًا اأو ع�صفوراً ،فهذه عالمة ُ�صكر لي�ض ا ّإل فال تغ�صب منها – ول تقلق من اأنك ل
�صينبه الطيور و ُيعطيها فر�صة للهرب.
ُتطعمها جيداً� .صع جر�ص ًا يف طوق قطتك ال�صغرية فذلك ّ

�ص :هل يجب و�صع القطة يف اخلارج ليالً عندما تكرب؟
ج :بالرغم مما يعتقده البع�ض ،فالقطط ل ُحتب اأن ُحتب�ض يف اخلارج ليالً ،بالأخ�ض خالل الأ�صهر الباردة .ي�صمح اللوح املتحرك ال�صفلي يف
الباب باأن تدخل القطة وتخرج متى �صاءت .عو�ص ًا عن ذلك ،اأبقِ قطتك يف الداخل مع �صهولة الو�صول اإىل �صندوق الف�صالت.

علي ق�ص خمالب قطتي ال�صغرية؟
�ص :هل ِّ
ربى يف
ج :ا ّإن القطط ال�صغرية التي تق�صي معظم وقتها يف اخلارج ،نادراً ما حتتاج اإىل ق�ض خمالبها ،فاملخالب ُتقلّم طبيعياً .القطط التي ُت ّ
تقليم دائماً .يجب اأن تنتبه عند الق�ض اإىل عدم الو�صول اإىل اللّحم احلي عند منت�صف الظفر – ُميكن للطبيب البيطري اأن
الداخل ،فتحتاج اإىل
ٍ
ُيريك الطريقة ال�صحيحة للق�ض.

�ص :متى ت�صبح قطتي ال�صغرية جاهزة لالنتقال اإىل الطعام اخلا�ص بالقطط البالغة؟
ج :يعتمد الأمر على قطتك .ولكن يجب عاد ًة اأن تبداأ القطة بتناول طعام البالغني بدءاً من ال�صهر الثاين ع�رس من عمرها؛ لذا ق ّدم لها الطعام
اجلديد ببطء من خالل و�صع كمية قليلة منه يف الطعام املعتاد .و ُقم تدريجي ًا بزيادة الكمية على مدة خم�صة اأيام اأو اأ�صبوع ،حتى ُت�صبح
يف مرحلة تق ّدم لها الطعام اجلديد فقط.

�ص :هل يجب اأن اأزرع رقاقة التنبيه لدى قطتي؟
جُ :يفرت�ض ذلك .فالرقاقات الإلكرتونية غري موؤذية ول ميكن مالحظتهاُ ،تزرع يف اجللد الرقيق على ظهر الرقبة .وهي بالإ�صافة اإىل اأ ّنها
التعرف على القطط ال�صائعة ُ ،ت�صاعدك يف احل�صول على جواز �صفر خا�ض باحليوانات الأليفة .ميكنك ال�صتف�صار اأكرث لدى الطبيب
ُت�ص ّهل ّ
ليزودك مبعلومات اإ�صافية.
البيطري ّ

�ص :هل ت�صتاق القطط ال�صغرية لأمهاتها؟
ج :عندما ُت�صبح القطط ال�صغرية يف عمر ال�صهرين ،فاإنها ُت�صبح م�صتقلة نوع ًا ما .يف البداية �صت�صتاق اإىل اأمهاتها واإخوتها لذلك عليك اأن
ُتظهر لها الكثري من احلنان ،خا�صة يف الأيام الأوىل.
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