
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓατοΟµάδα Θεσσαλονίκης - Aθήνας 

_______________________ 
6979780445 (14.00-16.00µµ) & sms Θεσσαλονίκη  
6949448516 (14.00-17.00 & 21.00-23.00) Αθήνα  

Νοµική Στήριξη : Ελένη Θεοφιλίδου 

 
Λέρωµα εκτός αµµολεκάνης 

Και πώς να το αντιµετωπίσετε 
Συγγραφέας: Ruko για www.mycat.gr 

Το λέρωµα εκτός αµµολεκάνης είναι ίσως το πιο συνηθισµένο και δυσάρεστο πρόβληµα στη συµβίωση µε τις γάτες µας, καθώς και ένας από τους 

κυριότερους λόγους για τους οποίους οι γάτες εγκαταλείπονται. Σαν πρόβληµα είναι αρκετά δυσεπίλυτο και ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να 
επιστρατεύσει όλη την επιµονή και υποµονή του. Στο παρακάτω άρθρο θα εξετάσουµε τις κυριότερες αιτίες του προβλήµατος και θα προτείνουµε 
κάποιους τρόπους αντιµετώπισης. 
 
Συνήθως το λέρωµα εκτός λεκάνης δεν έχει µία µόνο αιτία, αλλά οφείλεται σε συνδυασµό παραγόντων. Επίσης, ο λόγος που συνεχίζεται το 
πρόβληµα µπορεί να είναι τελείως διαφορετικός από την αρχική αιτία του: συχνά αυτό που ξεκινάει σαν πρόβληµα υγείας ή αντίδραση σε κάποιο 
στρεσογόνο παράγοντα µε τον καιρό χρονίζει και καταλήγει πρόβληµα συµπεριφοράς.  
 
Μην φωνάζετε στη γάτα σας, µην τη χτυπάτε και µην τρίβετε τη µύτη της στις ακαθαρσίες. Να θυµάστε ότι δεν λερώνει από φθόνο ούτε για να σας 
πικάρει ή να σας τραβήξει την προσοχή. Η συµπεριφορά της έχει συγκεκριµένα αίτια και είναι απόλυτα φυσιολογική για αυτήν, ακόµη κι αν φαίνεται 
προβληµατική σε µας. 
 
Οι συχνότερες αιτίες του φαινοµένου είναι: 

• προβλήµατα υγείας 

• ακατάλληλη άµµος ή/και αµµολεκάνη 

• άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες 

 
Πρόβληµα υγείας 

Κατ’ αρχάς, αποκλείστε το ενδεχόµενο να πάσχει από κάποιο πρόβληµα υγείας. Η συµπεριφορά της µπορεί να οφείλεται σε διάφορες νόσους του 
ουροποιητικού (κυστίτιδα, πέτρες), που προκαλούν πόνο κατά την ούρηση/αφόδευση, σε διαβήτη ή άλλα γαστρεντερικά προβλήµατα, που 
προκαλούν ακράτεια, σε γεροντική άνοια κ.λπ. 

Αν η γάτα µας είναι ηλικιωµένη ή έχει κινητικά προβλήµατα, µπορούµε της βάλουµε περισσότερες χαµηλές λεκάνες. Το ίδιο ισχύει και για τα µικρά 
γατάκια που ίσως δυσκολεύονται να σκαρφαλώσουν σε ψηλές λεκάνες. 

Πρόβληµα αντιµετωπίζουν και οι γάτες που έχουν υποστεί ονυχεκτοµή, γιατί η υφή της άµµου τους προκαλεί ενόχληση. 
 
 
Ακατάλληλη αµµολεκάνη  
 
Μαζί µε τη χρήση ακατάλληλης άµµου, η δυσαρέσκεια της γάτας µε την αµµολεκάνη της αποτελεί τη συχνότερη αιτία εκδήλωσης του φαινοµένου. 
Φυσικά, τα όσα ακολουθούν δεν αφορούν όλες τις γάτες ανεξαιρέτως, αλλά µπορεί να σας δώσουν µερικές ενδείξεις για το τι φταίει. 

• Οι περισσότερες γάτες προτιµούν την ανοιχτή λεκάνη, γιατί θέλουν να έχουν διέξοδο διαφυγής. Επίσης, η ανοιχτή µυρίζει λιγότερο (στις 
γάτες!) 

• ∆ιαλέξτε µια µεγάλη και ευρύχωρη λεκάνη, ώστε να έχει χώρο να κινηθεί και να σκάψει. 

• Μην βάζετε τη λεκάνη κοντά στην τροφή ή το νερό της. Ούτε σε µας θα άρεσε να τρώµε στο µπάνιο. 

• Τοποθετήστε την σε ένα ήσυχο µέρος, χωρίς πολλή κίνηση και θορύβους. Επίσης, αποφεύγετε να την τοποθετείτε δίπλα σε ηλεκτρικές 
συσκευές που κάνουν ξαφνικούς θορύβους, όπως το πλυντήριο ή το ψυγείο, γιατί µπορεί να την τροµάξουν. Η τραυµατική εµπειρία κοντά 
στη λεκάνη είναι αρκετά συνηθισµένη αιτία εµφάνισης του φαινοµένου. 

• Μην µετακινείτε συχνά τη λεκάνη. Οι πολλές µετακινήσεις µπορεί να της δηµιουργήσουν σύγχυση και δυσφορία. 

 



• Tip: αν θέλετε οπωσδήποτε να µετακινήσετε τη λεκάνη και η γάτα σας αντιδρά, κάντε το σταδιακά, µετακινώντας την λίγα εκατοστά κάθε 
µέρα, µέχρι να τη φέρετε στην επιθυµητή θέση. 

• Η καθαριότητα είναι πολύ σηµαντική. Φροντίστε να καθαρίζετε τις ακαθαρσίες καθηµερινά και να αλλάζετε ολόκληρη την άµµο τακτικά. Για 
να πλύνετε τη λεκάνη, µη χρησιµοποιήσετε χλωρίνη, αλλά ρίξτε µπόλικο καυτό νερό και λίγο υγρό για τα πιάτα ή υγρό σαπούνι. 

• Μην το παρακάνετε µε την καθαριότητα: η τουαλέτα της γάτας είναι προσωπικός χώρος και πρέπει να έχει τη µυρωδιά της. 

• Tip: Λίγη σόδα φαγητού στον πάτο της λεκάνης θα απορροφήσει τις πολλές µυρωδιές. 

• Αποφύγετε να στρώσετε τον πάτο µε σακούλα, γιατί πολλές γάτες ενοχλούνται. 

• Αν έχετε πολλές γάτες, βάλτε τουλάχιστον µία λεκάνη ανά δυο γάτες ή –το ιδανικό- µία λεκάνη ανά γάτα συν µία επιπλέον. Αν µένετε σε  

• πολυόροφο σπίτι, φροντίστε να υπάρχουν λεκάνες σε κάθε όροφο. 

 
Ακατάλληλη άµµος 
 
Υπάρχουν πολλά είδη άµµου στην αγορά, οπότε µε λίγο ψάξιµο, θα βρείτε αυτή που αρέσει στη γάτα σας. Μια µατιά στις κριτικές θα σας βοηθήσει 
να διαλέξετε. 

• Προτιµήστε µια µη αρωµατική άµµο. 

• Αν την πήρατε από σπίτι ή από καταφύγιο, ρωτήστε τι άµµο χρησιµοποιούσε πριν. Αν θέλετε να της αλλάξετε µάρκα, εισάγετε τη νέα άµµο 
σταδιακά, αναµιγνύοντας την µε την παλιά και αυξάνοντας σιγά-σιγά την ποσότητα της καινούργιας µάρκας. 

• Tip: αν η γάτα σας είναι πρώην αδέσποτη που δεν έχει µάθει να χρησιµοποιεί αµµολεκάνη, µπορείτε να κάνετε το ίδιο µε λίγο χώµα για 
γλάστρες. 

• Προσέξετε την ποσότητα: στρώστε αρκετή άµµο, ώστε να µπορεί να σκάψει, αλλά όχι τόσο πολλή που να βουλιάζει. 

• Αν έχετε µακρύτριχη γάτα, προτιµήστε τις ειδικές άµµους. Το πρόβληµα του λερώµατος εκτός λεκάνης παρατηρείται συχνότερα στις 
περσικές, άγνωστο γιατί. Μια θεωρία είναι ότι την αποφεύγουν, επειδή λερώνεται το τρίχωµά τους. Αν έχετε µακρύτριχη γάτα, φροντίζετε 
να την καθαρίζετε µετά την τουαλέτα. 

 
Ιδιοτροπίες 

Κάθε γάτα είναι διαφορετική. Μερικές θέλουν µια λεκάνη κατάδική τους, που να µην τη χρησιµοποιεί κανένας άλλος. Άλλες θέλουν µια λεκάνη για τα 
ούρα και µια δεύτερη για τα περιττώµατά τους. Άλλες πάλι αρνούνται να χρησιµοποιήσουν τη λεκάνη τους δεύτερη φορά, αν δεν έχει καθαριστεί. 
Τέλος, υπάρχει και µια ισχνή µειοψηφία γατών που δεν θέλουν καθόλου την άµµο: προτιµούν διαφορετικό υπόστρωµα, όπως εφηµερίδες, ροκανίδια, 
ενώ άλλες θέλουν απλώς … µια σκέτη λεκάνη!  
 
 
Στρες 
 
Το λέρωµα (ιδίως η ούρηση) εκτός λεκάνης είναι ίσως ο κυριότερος µηχανισµός άµυνας της γάτας απέναντι στο άγχος. Το λέρωµα δεν πρέπει να 
συγχέεται µε το µαρκάρισµα, που έχει διαφορετικά αίτια και λειτουργία (βλ. σχετική ενότητα). 
Το άγχος συνήθως προκαλείται από τις αλλαγές στην καθηµερινότητα της γάτας. Μερικές πιθανές αιτίες είναι οι εξής: 
 

• Ερχοµός ενός νέου µέλος στο σπίτι (ανθρώπου ή ζώου). 

• Η θέα απ’ το παράθυρο (π.χ. άλλα ζώα που περνάνε από κάτω κ.λπ.) 

• Μετακόµιση/ ανακαίνιση. 

• Απουσία/αλλαγή ωραρίου του ιδιοκτήτη. 

• Θάνατος ενός µέλους της οικογένειας (ανθρώπου ή ζώου). 

• Φόβος (σεισµός, καταιγίδες, βεγγαλικά κ.λπ.). 

• Πλήξη, µοναξιά. 

Έχετε υπόψη ότι οι ηλικιωµένες και οι άρρωστες γάτες είναι πιο ευάλωτες στο στρες. 

Κάθε περίπτωση είναι µοναδική. ∆υστυχώς, δεν είναι πάντοτε εύκολο να εντοπίσουµε την αιτία ώστε να την απαλείψουµε. Πολλές φορές θα είναι 
κάτι προφανές, όπως ο ερχοµός ενός άλλου ζώου στο σπίτι, ενώ άλλες θα είναι κάτι ακατανόητο για µας, όπως οι µυρωδιές ξένων ανθρώπων και 
ζώων που φέρνουµε µαζί µας απ’ έξω. 

• Πότε ξεκίνησε το πρόβληµα; Τι συνέβη εκείνη την ηµέρα που µπορεί να την τάραξε; 

• Πού το κάνει; Αν, για παράδειγµα, ουρεί στα προσωπικά αντικείµενα ενός συγκεκριµένου ανθρώπου, τότε αυτός είναι η πηγή του άγχους. 

• Πότε το κάνει; 

Για την καταπολέµηση του άγχους προτείνονται διάφορα προϊόντα, όπως αιθέρια έλαια λεβάντας, το σπρέι Feliway κ.α. Ωστόσο το 
αποτελεσµατικότερο είναι η απευαισθητοποίηση, δηλαδή η ελεγχόµενη έκθεση της γάτας στο στρεσογόνο παράγοντα. Εξίσου αποτελεσµατική είναι 
και η παιγνιδοθεραπεία. Θυµηθείτε η γάτα σας αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια: θα χρειαστεί όλη την αγάπη και τη στοργή σας για να το ξεπεράσει! 

Εφαρµόζετε τις παραπάνω µεθόδους παράλληλα µε τους τρόπους αντιµετώπισης που προτείνονται στην επόµενη ενότητα.  

***σηµείωση: παρόλο που τα στειρωµένα ζώα έχουν κατά κανόνα πιο ήπιες αντιδράσεις, η στείρωση δεν σχετίζεται µε το λέρωµα 
εκτός λεκάνης ως αντίδραση στο άγχος.  

 
 
 



Τρόποι αντιµετώπισης 

• Καθαρίστε ενδελεχώς την περιοχή, ώστε να εξαφανίσετε κάθε µυρωδιά. Προσοχή: µη χρησιµοποιείτε προϊόντα που περιέχουν αµµωνία, 
επειδή µυρίζει σαν ούρο γάτας, µε αποτέλεσµα να επιδεινώνεται η κατάσταση. Επίσης, µη χρησιµοποιείτε απολυµαντικά που περιέχουν 
φαινόλες (αυτά που ασπρίζουν όταν διαλυθούν σε νερό). Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα καθαρίσετε διάφορες επιφάνειες θα βρείτε 
παρακάτω. 

• Όπου είναι δυνατόν, αποµακρύνετε τα αντικείµενα πάνω στα οποία ουρεί η γάτα (χαλάκια, µαξιλάρια κ.λπ.) µέχρι να ξαναµάθει να 
χρησιµοποιεί τη λεκάνη της. 

• Περιορίστε την πρόσβαση της γάτας στις περιοχές που λερώνει (π.χ. βάλτε µια πολυθρόνα) ή κάντε τις απωθητικές: σκεπάστε τις µε 
κολλητική ταινία ή τσαλακωµένο αλουµινόχαρτο. 

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε µυρωδιές που τις απωθούν, όπως οι µυρωδιές των εσπεριδοειδών ή του ευκαλύπτου, αλλά φροντίστε 
να µην είναι κάτι που µπορούν να το γλείψουν. Μην χρησιµοποιήσετε ναφθαλίνη. 

• Τοποθετήστε εκεί το µπολάκι µε το φαγητό και το νερό της. Μην το εφαρµόσετε αυτό σε συνδυασµό µε το παραπάνω! 

• Βάλτε µια δεύτερη λεκάνη στην περιοχή που λερώνει. Αν αρχίσει να τη χρησιµοποιεί και πάλι, µετακινείτε την λίγα εκατοστά κάθε µέρα, 
µέχρι να την επαναφέρετε στην αρχική της θέση. 

 
Επανεκπαίδευση 
 
Σε ακραίες περιπτώσεις, θα πρέπει να επανεκπαιδεύσετε τη γάτα να χρησιµοποιεί τη λεκάνη της. Μπορεί η µέθοδος να φαίνεται λίγο σκληρή, αλλά 
είναι προτιµότερη από το να αναγκαστείτε να δώσετε τη γάτα σας. 

• Περιορίστε την σε ένα µεγάλο κλουβί για µία περίπου εβδοµάδα. Φροντίστε να έχει αρκετό χώρο για το κρεβατάκι και την τροφή της. 
Στρώστε το πάτωµα µε άµµο. Αφήστε την να βγει µόνο αφού την έχει χρησιµοποιήσει. 

• Το κλουβί δεν είναι χώρος τιµωρίας. Προσπαθήστε να το κάνετε όσο πιο ευχάριστο γίνεται. Βγάζετέ την τακτικά για παιχνίδι και χάδια και 
έχετέ την κοντά σας. 

• Τη δεύτερη εβδοµάδα, βάλτε στο κλουβάκι µια αµµολεκάνη και δείτε αν τη χρησιµοποιεί. Αν όχι, επαναλάβετε την πρώτη φάση για ακόµη 
µια εβδοµάδα. 

• Την τρίτη εβδοµάδα µεταφέρετέ την στο µπάνιο µαζί µε τη λεκάνη και τα προσωπικά της είδη. Επιτρέψτε της να βγει, µόνο αν τη 
χρησιµοποιήσει. Αν λερώσει στο µπάνιο ή κάπου αλλού στο σπίτι, επαναλάβετε τη δεύτερη φάση. 

• Αυξάνετε σταδιακά την ελευθερία κινήσεων, µέχρι να κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερα µέσα στο σπίτι. 

Όσο διαρκεί η µεταβατική περίοδος, αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα που µπορεί να την κάνουν να ξανακυλήσει στην προηγούµενη συµπεριφορά 
της (π.χ. αυτά πάνω στα οποία ουρούσε πριν).  

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε κατευθείαν από την τρίτη φάση, ανάλογα µε το πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα. 

 
 
 
Λέρωµα ή µαρκάρισµα; 
 
Το λέρωµα εκτός αµµολεκάνης διαφέρει από το µαρκάρισµα. Μερικές διαφορές είναι οι εξής: 
 

Λέρωµα | Μαρκάρισµα 
Οφείλεται σε πρόβληµα υγείας ή αντίδραση σε στρεσογόνο παράγοντα. | Σεξουαλική συµπεριφορά ή αντίδραση σε στρεσογόνο παράγοντα. 

    Ούρηση σε καθιστή στάση. | Ούρηση σε όρθια στάση µε σηκωµένη ουρά (σπανιότατα σε καθιστή στάση) 
     Παρουσιάζεται συχνότερα στα αρσενικά και στις µακρύτριχες γάτες. | Παρουσιάζεται συχνότερα σε µη στειρωµένα αρσενικά (ενίοτε και σε µη 

    στειρωµένα θηλυκά). 
        Ούρηση κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες (π.χ. πάτωµα). | Ούρηση κυρίως σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους, έπιπλα). 

    Μικρή ή µεγάλη ποσότητα ούρου και κοπράνων. | Μικρή ποσότητα κυρίως ούρου, σπανιότερα κοπράνων. 
     ∆ιορθώνεται µε εκπαίδευση.| ∆ιορθώνεται µε συνδυασµό στείρωσης και εκπαίδευσης. 

 
Το µαρκάρισµα είναι απόλυτα φυσιολογική συµπεριφορά που παρατηρείται κυρίως σε αστείρωτα αρσενικά από τους έξι µήνες περίπου. Αντίθετα µε 
τη διαδεδοµένη αντίληψη ότι πρόκειται για οριοθέτηση της περιοχής, το «ψέκασµα» είναι στην πραγµατικότητα ένα µήνυµα της γάτας σε πιθανούς 
σεξουαλικούς συντρόφους και ανταγωνιστές και περιέχει πληροφορίες για το φύλο, την ηλικία και τη σεξουαλική της ικανότητα. 
 
 
Αν η γάτα σας µαρκάρει: 

• Πηγαίνετέ την στον κτηνίατρο για να βεβαιωθείτε ότι δεν πάσχει από κάτι άλλο που µπορεί να εντείνει το πρόβληµα. 

• Στειρώστε την. Η στείρωση µειώνει τις πιθανότητες εκδήλωσης του προβλήµατος κατά 87%. Έχετε υπόψη ότι θα πάρει από δύο 
εβδοµάδες µέχρι έξι µήνες µέχρι να εξαφανιστούν τελείως τα κρούσµατα. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις ο κτηνίατρος µπορεί να σας χορηγήσει κάποια ηρεµιστικά. 

• Παράλληλα, εφαρµόστε τις τεχνικές αντιµετώπισης που αναφέραµε παραπάνω, αλλιώς η συµπεριφορά ενδέχεται να παγιωθεί, ανεξάρτητα 
από τη στείρωση. 

• Το µαρκάρισµα µπορεί ακόµη να οφείλεται σε κάποιο στρεσογόνο παράγοντα. Ο συνηθέστερος είναι η παρουσία άλλων γατών στο σπίτι ή 
έξω, αλλά, όπως και στην περίπτωση του λερώµατος, έτσι κι εδώ οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να επιφέρει αυτή τη συµπεριφορά. 

 

 



 Πως θα καθαρίσετε το ούρο της γάτας.   

Χαλιά 
• Πάρτε λίγες χαρτοπετσέτες και απορροφήστε όσο πιο πολύ ούρο µπορείτε και όσο πιο γρήγορα 

µπορείτε.  
• Σκεπάστε την περιοχή µε µια πετσέτα ή µε χαρτί κουζίνας και ανεβείτε από πάνω τους. Επαναλάβετε 

αρκετές φορές.  
• Φέρτε το καθαριστικό χαλιών ή µερικές σταγόνες υγρού πιάτων ανακατεµένες µε νερό. Βρέξτε την 

περιοχή µ' αυτό και αφήστε το (χωρίς τρίψιµο) 1-2 ώρες.  
• Ξεβγάλετε την περιοχή µε απορροφητικό χαρτί. Μουσκέψτε ένα σφουγγάρι µε νερό βρύσης και 

ξεβγάλετε το σηµείο ξανά. 
• Ρίξτε σόδα (ποτού) και αφήστε την για 10 λεπτά.  
• Απορροφήστε µε χαρτί την σόδα και βάλτε καθαρά χαρτιά ή πετσέτα πάνω στην περιοχή. 

Τοποθετείστε κάτι βαρύ πάνω τους (βιβλίο, έπιπλο κλπ) και αφήστε το για ένα βράδυ.  
• Το πρωί ψεκάστε την περιοχή µε ενζυµατικό καθαριστικό. Υπάρχουν πολλά στην αγορά. Ακολουθήστε 

τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε αµµωνία ή προϊόντα µε βάση την αµµωνία στο χαλί σας. Η µυρωδιά µπορεί 

να προσελκύσει την γάτα και να την ενθαρρύνει να µαρκάρει την περιοχή.  
• Μην αφήνετε την γάτα να πλησιάσει αυτήν την περιοχή. 

 
Πάτωµα από Λινέλαιο  
• Στεγνώστε την "λιµνούλα" µε χαρτοπετσέτες ή σφουγγαρίστρα βουτηγµένη σε σαπωνούχο νερό.  
• Καθαρίστε την περιοχή προσεκτικά και ξεβγάλετε µε ζεστό νερό.  
• Σκουπίστε µε σφουγγάρι νοτισµένο µε άσπρο ξύδι. 
• Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. 

 
Πάτωµα από Ξύλο και Τσιµέντο  
• Σκουπίστε όσο πιο πολύ ούρο µπορείτε και µετά χρησιµοποιήστε ενζυµατικό καθαριστικό.  
• Αν η µυρωδιά είναι δυνατή ή έχει τσιµέντο ή άµµο από κάτω του, αποχρωµατίστε το ξύλινο δάπεδο, 

ξαναβάψετε το και εφαρµόστε το προστατευτικό του στρώµα.  
 
Ρούχα 
• Πλύνετε τα ρούχα στο πλυντήριο χρησιµοποιώντας 1 φλιτζάνι άσπρο ξύδι και καθόλου 

απορρυπαντικό.  
• Όταν τελειώσει το πλύσιµο, προσθέστε απορρυπαντικό και ξαναπλύνετε. 

Σηµείωση: Τα ένζυµα διασπούν τις οργανικές ουσίες που περιέχονται στο ούρο, τα κόπρανα κλπ, µε 
αποτέλεσµα να µην µυρίζουν. 

Τα µυστικά της αποτελεσµατικής χρήσης των ενζύµων είναι: 
• Να χρησιµοποιούνται προσφάτως διαλυµένα ένζυµα. 
• Να µουσκέψουν την λερωµένη περιοχή τόσο βαθιά όσο και το ούρο. 

• Η µουσκεµένη µε ένζυµα περιοχή να κρατηθεί υγρή (σκεπάστε την περιοχή µε πετσέτες 
βρεγµένες σε σκέτο νερό και από πάνω ένα νάιλον) και ζεστή (έως 38οC) για 24 ώρες.  

Για να εντοπιστούν οι "λερωµένες" περιοχές αγοράστε ή δανειστείτε φως υπεριωδών ακτινών (προσοχή 
όχι υπεριώδες φως για µαύρισµα) και ψάξτε βράδυ το σπίτι σας εντοπίζοντας τις λερωµένες περιοχές (το 
ούρο φωσφορίζει). 

Όταν καθαριστούν προσεκτικά οι "λερωµένες" περιοχές, τοποθετήστε στις ίδιες θέσεις στερεά αρωµατικά 
χώρου (όχι σπρέι ή αρωµατικά ‘'στην πρίζα'') για έναν επί πλέον µήνα από τότε που θα αρχίσει η γάτα να 
χρησιµοποιεί την αµµολεκάνη της κανονικά. Έτσι θα µπερδέψετε την όσφρησή της και παράλληλα θα την 
απωθήσετε απ' αυτές τις περιοχές. 

Μην µπείτε στον πειρασµό να καλύψετε τις καθαρισµένες περιοχές µε φύλλο πλαστικού γιατί αυτό ελκύει 
τις γάτες. 

Μια χρήσιµη πληροφορία στο τι άρωµα να διαλέξετε:  
Οι γάτες απεχθάνονται την µυρωδιά των εσπεριδοειδών (πορτοκάλι, µανταρίνι, λεµόνι). 
Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες µας, (απώθηση από λερωµένες περιοχές και προσέλκυση σε 
καθαρές αµµολεκάνες) θα λυθεί η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων "λερώµατος" 
εκτός της αµµολεκάνης! 


