
Kedves Ideiglenes Befogadó, Pótmama, Macskabarát!

Nehéz, de nemes feladatra vállalkoztál, amikor úgy döntöttél, hogy esélyt adsz egy (vagy 
több) árva kiscicának és megpróbálod felnevelni, anyja helyett anyja leszel, vigyázol rá 
és gondoskodsz róla, amíg megfelelő otthont nem találsz számára, vagy amíg elég nagy 
nem lesz, hogy egy állatotthon befogadhassa és átvállalja a vele való teendőket és a gaz-
dikeresést.

Az alábbiakban szeretnénk néhány hasznos tippet, tanácsot adni ahhoz, hogy sikerrel 
vehesd az első akadályokat és felnevelhesd az árván maradt kölyköt. 
Ha egyáltalán nem vagy berendezkedve a macskatartásra, macskamentésre, akkor igé-
nyel némi anyagi befektetést a kiscica nevelése (állatorvos, macskakosár, melegítőpárna, 
cumi, tápszer, sok papírtörlő, később pedig táp és alom formájában). Készülj fel rá, hogy 
a következő néhány hét milliliterek méricskélése, pisi-kaki takarítás, éjszakai felkelések 
jegyében fog telni. Táblázatot fogsz vezetni néhány óránként, kezedet cserepesre szárítja 
majd a fertőtlenítő, kialvatlan leszel és sokat fogsz idegeskedni, aggódni, de ha mindezt 
hajlandó vagy vállalni, akor életed egyik legcsodálatosabb élményében lesz részed! Vág-
junk hát bele!

Az első és legfontosabb szabály: soha ne hibáztasd magad, ha valamelyik kiscica el-
hullik minden előzmény és tünet nélkül. Minél fiatalabb egy cica, ez annál nagyobb 
eséllyel következik be - akkor is, ha Te mindent megtettél azért, hogy megmentsd és jó 
pótmamája/pótpapája legyél. Sok éves tapasztalatunk mutatja, hogy 1-2 napos kölyköket 
felnevelni szinte a lehetetlennel egyenlő. Az ilyen fiatal kiscicák borzasztó sérülékenyek, 
immunrendszerük gyakorlatilag nincsen. Ezért azt javasoljuk, hogyha ennyire apró macs-
kakölyköt találtál, feltétlenül SZOPTATÓS MAMACICA (esetleg mamakutya) felkutatása 
legyen a célod, mivel a kicsi a legnagyobb eséllyel akkor marad életben, ha sikerül neki 
négylábú pótmamát találnod. 
Tapasztalatom szerint 2-2,5 hetes kortól már kül-
önösebb korábbi gyakorlottság nélkül felnevelhető 
egy egészésges kiscica, ha hajlandóak vagyunk 
némi áldozatot vállalni az ügy érdekében.

Az első lépés tehát legyen minden esetben a
KOR MEGHATÁROZÁSA

A kiscicák szeme általában életük első másfél-két 
hetében csukva van; ekkor még nem is hallanak, 
nem látnak.
9-14 naposan a kicsik szeme kinyílik és botladoz-
va-remegve mászni kezdenek. 
Minden kiscica szeme kék; a végleges szem-
színük 3 hónapos korra alakul ki. Ekkor  még nem 
reagál rendesen a pupillájuk, látásuk homályos, 
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óvni kell őket az erős fénytől. Szaglásuk is fejlődni kezd két hetes korukban.

3 hetes korban a kicsik eddig lekonyuló füle feláll (van, akinél már kicsit korábban), hal-
lásuk már tökéletes és már viszonylag ügyesen lábra állnak. Elkezdenek maguktól pisilni-
kakilni.

4 hetes korban már botladozva mennek, önállóan képesek elvégezni a dolgukat, esetlenül 
mosakodni is kezdenek és kézből etetve elfogadják a szilárd (de természetesen pépes) 
táplálékot. Szaglásuk már tökéletes és nőni kezdenek a fogaik.

5 hetes korban már képesek szilárd táplálékot (junior konzerv, alutasakos, stb.) enni és 
megemészteni azt, tökéletesen mosakodnak, szaladgálnak. (Ideális esetben 5-6 hetes kor-
ban választanánk el őket a mamától; eddig fő táplálékuk az anyatej lett volna). 5 hetesen 
tanulják a szobatisztaságot, a papírtörlőket lassan alomra cserélhetjük.

6 hetes korban már remekül szocializálhatóak, megtanulják, hogy mi a  különbség az 
emberi kéz és a játékok között (ekkor kell leszoktatni őket az emberi kéz megtámadásáról, 
harapdálásról, helyette műanyag, rágható játékot biztosítva, pl. egy szívószál is tökélete-
sen megteszi.)

ELSŐ TEENDŐ - IRÁNY AZ ÁLLATORVOS
Miután a cicát megtaláltuk, az esetleg szükséges elsősegélynyújtás után (ami általában 
abból áll, hogyha úgy látjuk, kiszáradt, azonnal megitatjuk egy kis vízzel) azonnal vigyük 
el állatorvoshoz. 
Az állatorvos ránézésre megmondja, mennyi idős lehet a cica és nincs-e kiszáradva, 
nincs-e szüksége infúzióra. Felméri az állat általános állapotát és gondoskodik az első 
parazitamentesítésről. A Frontline spray már néhány napos kortól adható a cicának 
(fontos, hogy ne vigyünk haza bolhákat), két hetes kortól pedig el lehet kezdeni a kicsik 
féreghajtását az erre alkalmas szerekkel (pl. Banminth Katze paszta) az orvos utasításai 
szerint (két hetenként ismételve). A féreghajtás fontos és nem halogatható - egy kiscica 
könnyedén belehalhat a toxinokba, ezért csak és kizárólag akkor halaszthatjuk későbbre, 
ha az állatorvos ezt kifejezetten javasolja a cica valamely egészségügyi problémája ese-
tén. 
A kidobott kiscicák gyakran kiszáradnak, (különösen nyáron), ha nem jutnak egész nap 
anyatejhez; fontos, hogy ha ennek tüneteit látjuk, azonnal itassuk meg a cicát és azon-
nal vigyük állatorvoshoz - ezt nem hangsúlyozhatjuk elégszer, hiszen a cica élete múlhat 
rajta!

A kiscicáknál leggyakrabban előforduló problémák a hasmenéses megbetegedések il-
letve a macskanátha. Mindkettő állatorvosi kontrollt és kezelést igényel, ezért ezekre most 
nem térek ki részletesen - minden esetben kérjük állatorvos tanácsát! Gyakran találkozunk 
összeragadt szemű kiscicával - addig is, amíg nem jutunk el állatorvoshoz, semmikép-
pen ne hagyjuk, hogy a kiscica szeme beragadva maradjon (természetesen csak akkor, 
ha a cica már olyan korú, hogy nyitva kellene lennie a szemének). A gennyes szemgyul-
ladás hamar megvakíthatja a kiscicát, ezért ha nem is áll rendelkezésünkre szemcsepp és 
kamillatea, akkor is azonnal takarítsuk ki a cica szemét langyos vizes zsebkendővel, vat-
tapamaccsal. Ne ijedjünk meg a gennytől; ha a cica szeme össze volt ragadva, előfordul, 
hogy felgyűlik mögötte a genny, és amikor utat talál, egyszerűen kispriccel. 



Ne ijedjünk meg, törölgessük ki óvatosan a cica 
szemét és azonnal menjünk állatorvoshoz! Ha 
rászáradt a váladék az állat szemére, hagyjuk raj-
ta pár másodpercig a nedves vattapamacsot és 
ha fellazult a váladék, akkor töröljük le.
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE 
HAGYJUK, HOGY ÖSSZERAGADJON A CICA 
SZEME - ha tartósan így marad, az későbbi vak-
sághoz vezethet! Az állatorvos által felírt szem-
cseppek akár napok alatt rendbehozhatnak egy 
csúnyán gyulladt szemet; feltétlenül vigyük or-
voshoz a cicát, mert a kamillás törölgetés és a 
többi házi praktika nem elegendő!

HŐMÉRSÉKLET
Az első héten a kiscicák gyakorlatilag csak az evésbe és a növésbe fektetnek energiát; 
születési súlyuk az első 10 nap alatt megduplázódik.
A kiscicáknak emellett már nem marad energiájuk a hőszabályozásra, ezért a legfonto-
sabb, hogy melegen tartsuk őket. Hiába a gondos etetés, hiába óvjuk őt a kiszáradástól, 
ha a kiscica kihűl, elpusztul. Normális esetben a mama és a többi kölyök testhője elegendő 
a melegen tartáshoz, azonban az elárvult kölyköket folyamatosan  melegíteni kell. Életük 
első két hetében a kiscicáknak 31-33 fokos hőmérsékletre van szükségük. (A 3. héten 
27 fok már elegendő. 5 hetes korukban már a normál szobahőmérsékletet is tolerálják, 
nincs szükségük melegítőpárnára.)
A kiscicák melegen tartását a legjobban melegítőpárnával lehet megoldani. Pár ezer fo-
rintért kapható elektronikai felszereléseket árusító üzletekben, de kapható külön állatok 
számára gyártott (jóval drágább) változat is.
Ügyeljünk rá, nehogy túl meleget csináljunk; szerezzünk be hőmérőt (pl. akváriumban 
használatosat) vagy figyeljük meg néhány órán át a cica viselkedését. Ha liheg, zihál, 
kilógatja a nyelvét, akkor szinte biztos, hogy túl meleg van neki.
A legcélszerűbb úgy elhelyezni a  melegítőpárnát, hogy csak a doboz felét melegítse alul-
ról; ha a cicának melege van, át tud mászni a másik, fűtetlen felébe.
Tapasztalatom szerint a melegítőpárnával kapcsolatban nem szoktak balesetek előfordulni, 
de fontos, hogy jól szigetelő, ép párnát használjunk és a cica ne közvetlenül rajta feküd-
jön. Mire a cica elég nagy lesz, hogy a kábelt megpróbálja szétrágni, addira már rég szük-
ségtelenné válik a párna használata. Így csak a pisi-baleseteket kell megelőzni.
Amíg nincs kéznél melegítőpárnánk, ideiglenes megoldásnak melegvizes palackokat is 
használhatunk vagy fűtési szezonban az is elegendő, ha a radiátor mellé rakjuk a cica 
dobozát egy székre.

ELHELYEZÉS
A kiscicát lehetőség szerint egy egyszerű, rongyokkal bélelt macskaszállító dobozban 
helyezzük el, a melegítőpárnát pedig rakjuk a doboz alá. Ha a külső hőmérséklet nagyon 
alacsony, leteríthetjük a dobozt egy törölközővel, lepedővel, de egyik oldala mindig ma-
radjon fedetlen és ügyeljünk a tűzbiztonságra is! Macskakosárra egyébként szükségünk 
lesz, ha nő a cica és mászni kezd, ezért érdemes minél hamarabb beszerezni. Addig is 
az első héten egy cipősdoboz is megfelelő, a lényeg, hogy a levegő bejusson, de a me-
leg is bent maradjon. Ne felejtsük el, hogy a doboz előbb-utóbb pisis-kakis lesz, ahogy



a rongyok is, így utóbbiakat gyakran kell cserél-
ni. Ha macskaszállító dobozunk van, azt könnyen 
kitörölhetjük, kimoshatjuk, de a kartondobozok 
hamar tönkre fognak menni és mire a cicák néhány 
hetesek lesznek, naponta cserélhetjük őket - ezért 
is praktikusabb a macskaszállító kosár. 
A rongyok helyett meleg nyári időben használ-
hatunk egyszerű papírtörlőt is; egy 2-3 hetes 
kiscica esetében egy 50 lapos papírtörlő lesz a 
napi fogyasztás, hiszen erre fogja a cica a dolgát 

is végezni és ezzel törölgetjük majd őt a mama mosdatását imitálva. A legjobb azonban, 
ha 3-4 rongyocskát is befogunk a cicához; kettő mindig lehet a mosásban-szárításban, 
ha bepiszkolódik. Ha a cicát betakargatjuk, az biztonságérzetet kelt benne - nyugodtan 
tekerjük be lazán a testét, csak a feje lógjon ki; ha melege van, majd kimászik.

Simogassuk gyakran a kiscicát, érezze a testünk melegét, beszéljünk hozzá, szociali-
záljuk. Én gyakran csinálok “zsebit”, ami nem más, mint egy kétrét hajtott törölköző, amit 
biztosítótűkkel feltűzök a pólómra úgy, hogy a nyitott fele legyen felül. Így gyakorlatilag 
egy kis zsákot kapok, amibe belerakom a kiscicát, aki hatalmasakat tud aludni, még ak-
kor is, ha én közben beszélek, teszek-veszek. (Aki fél a biztosítótűktől, nyugodtan varrhat  
“zsebit” pár öltéssel és a nyakába lógathatja.)

FONTOS! Soha ne engedjük, hogy a néhány hetes kiscicák a lakásban szabadon köz-
lekedjenek - ez nekik nem biztonságos! Egyrészt könnyen beszorulhatnak, óvatlanul 
rájuk léphetünk, másrészt cipőtalpon olyan betegségeket hozhatunk haza nekik, amibe 
belepusztulhatnak. Ezért amíg a cicának nincsenek meg a kombinált oltásai, soha ne 
engedjük őt utcai cipők közelébe és csak  alapos kézmosás után nyúljunk hozzá! Ha meg 
vagyunk fázva, kössünk kendőt a szánk elé, hiszen a baktériumok a kiscicákat is meg-
betegíthetik!

ETETÉS

Miből?
A kiscicákat cumiból vagy fecskendőből tudjuk etetni. 2-2,5 hetes korig számomra a 
fecskendőből etetés bizonyult könnyebbnek. Az 1-2 hetes kicsiket 1 ml-es fecskendőből, 
a nagyobbakat 2 ml-es fecskendőből cumiztattam.
Ezeket gyakrabban kell utántölteni ugyan, de sokkal könnyebben lehet adagolni velük a 
tápszert, mint a nagyobb fecskendőkkel, melyekből gyakran nem lehet fél kézzel olyan 
pici adagot kinyomni, amennyit a cica egyszerre le tud nyelni. Ha túl nagyot nyomunk, 
a tej kifolyik a cica száján, félrenyelheti, az orrába mehet és számos kellemetlenséget 
okozhat. Ezért minél inkább kezdő valaki, annál nyomatékosabban javaslom számára az 
1 és 2 ml-es fecskendőket. Filléres áru, bármely gyógyszertárban beszerezhető. Én előre 
kiszámolom, hogy a cica súlyához mérten mennyi tápszert kell elfogyasztania egy etetés 
során és egyszerre több fecskendőt szívok tele, így csak cserélgetni kell őket, nem kell 
minden alkalommal lerakni a cicát, hogy mindkét kezünk szabad legyen egy újabb adag 
tápszer felszívásához. (Aki már próbált valaha fél kézzel felszívni fecskendőbe tápszert, 
miközben a másikban egy tejért ordító kismacska ficánkol, az hamar rá fog jönni, milyen 
könnyű magunkra vagy a földre borítani a gondosan elkészített és kimért tápot.)



A kisállat-cumival egy fokkal könnyebb 
a dolgunk; természetesen csak akkor, 
ha már “beüzemeltük” a cumit. A kifőzés 
után a cumi tetejébe a használati utasí-
tás szerint X alakot kellene vágni vagy 
meleg tűvel átszúrni - nekem egyik sem 
vált be. A legegyszerűbb ollóval óva-
tosan levágni a végét kis szeletekben, 
egész addig, amíg lukat nem észlelünk 
(elég vastag a szilikon, így ez 3-4 “sze-
let” után fog bekövetkezni. A lényeg, 
hogy a cumit megtöltve és fejre fordítva 
lassan csöpögjön kifelé belőle a tej és 
ha megnyomjuk a flakont, vékony su-
gárban akadálytalanul spricceljen.
Ha túl nagy a lyuk, akkor túletethetjük 
a cicát vagy letüdőzheti a tápszert, így 
ügyeljünk rá, hogy ne vágjunk a kelleténél nagyobb lukat. (Általában több cumifej van 
egy cumikészletben; ha nagy lett a luk, ne dobjuk ki, jól jön majd, ha már szilárd tápra 
próbáljuk átállítani a kicsit és pl. kefíres májkrémet próbálunk cumiztatni vele).

A cumit és a fecskendőket tartsuk sterilen, minden etetés után alaposan mossuk át forró 
vízzel. Tartsuk elzárva, külön kis táskában vagy dobozban; ne férjen hozzá más, ne pisz-
kolódjon, ne essen le.
Ha túlságosan elkoszolódott, főzzük ki újra!
Praktikus tanács: az átlagos cumiról sajnos 1-2 hét alatt lekopik a mililiter-jelölés, így ezt fi-
gyeljük és ha kezd eltűnni, rajzoljuk át alkoholos filccel vagy karcoljuk bele a cumiba tűvel 
- jó hasznát fogjuk venni, hiszen pontosan kell tudnunk, mikor mennyit eszik a “gyerek”.

Mivel?
A kiscicák felnevelésére laktózmentes tejpótló porból készült tápszert használunk. 
Semmiképpen ne adjunk tehéntejet a cicának, a kecsketej is csak vészhelyzeti, ideiglenes 
megoldás. Tápszer bármely állatpatikában, állateledel boltban, állatorvosnál kapható; 
egy ezresből kijön és egy macskát gyakorlatilag fel is tudunk nevelni egy doboznyiból. 
Ne ijedjünk meg a kicsit “gagyi” kiszereléstől; a Panzi tápszerekkel én több tucat kismacs-
kából neveltem már életképes, erős kölyköt.
A használati utasítás szerint higítsuk; ha a cicának láthatóan székrekedése van, csinál-
hatjuk kicsit hígabbra (és gyakrabban, kisebb adagokkal etessük), ha nagyon lágy a 
széklete, kicsit sűrűbbre. 4 hetes kornál előbb semmiképpen ne kínálgassuk a cicát más-
sal; junior tápokkal sem, hiszen nem képes még a szervezete feldolgozni azokat.

Ha nem elérhető tápszer, akkor a szakirodalom szerint a következővel helyettesíthetjük: 1 
csésze tej (lehetőleg alacsony laktóztartalmú vagy laktózmentes), 1 evőkanál kukoricaolaj, 
3 tojássárgája és 3 csepp gyermek-multivitamin. Én ezt a megoldást valóban csak vész-
helyzet esetére javaslom; egyrészt a “gyermek multivitamin” igen tág és megfoghatatlan  
fogalom számomra, másrészt a nyers tojástól mindenképpen óvnám a kiscicát, akivel 
egy egyszerű szalmonellafertőzés biztosan végezne.



A tápszer mindig legyen meleg, de ne forró; 37-38 fokos bőven megfelel.
Lehetőleg minden alkalommal keverjünk friss tápszert, de maximum 2 etetést csináljunk 
végig egy keverésnyi tápszerrel.
Ha így teszünk, a második etetés előtt melegítsük újra a tápszert; ne rakjuk mikróba, 
elegendő egy csésze forró vízbe állítani a cumit és 1-2 perc alatt megmelegszik. (A 
fecskendőknek elég fél perc is).

Hogyan?
Először is alaposan mossunk kezet, lehetőleg fertőtlenítős kézmosóval (pl. Clara-Sept).
A cicát rakjuk vízszintes felületre egy törölközőre (vagy bármilyen olyan felületre, melybe 
bele tud kapaszkodni)  és oldalról dugjuk a szájába a fecskendőt. Apró, pici, nyeletnyi kor-
tyokat nyomjunk a szájába, várjuk meg, amíg lenyeli és csak utána nyomjuk a következőt. 
Akár ki is húzhatjuk a fecskendőt a cica szájából egy-egy korty közben, így könnyebben 
tud nyelni a kicsi. Ki fogjuk tapasztalni, hogy könnyebb nekünk és a kicsinek.
A cumit mindig előről illesszük a cica szájába, aki a nyelvével alulról szinte körbeöleli 
azt és lelkesen cumizni kezd, ahogy megynomjuk a falkont és az első cseppet megérzi; 
ügyeljünk rá, hogy mindig elegendő tápszer legyen a cumiban és eléggé meg legyen 

döntve, nehogy levegőt nyeljen a kicsi. (Általában a 45 
fok ideális). Persze a cicák nem mindig “kapnak rá” a 
cumira (lásd a fényképen KisVakarcsot); ilyenkor köp-
ködnek, ha pedig van már foguk, rágicsálják a cumi 
végét. Ne ijedjünk meg, a kitartás eredményre vezet!
Fontos, hogy cumiztatás közben a cica fejét ne feszítsük 
hátra, nehogy cigányútra menjen a tápszer.
Ha a cica egyértelműen félrenyelte a tápszert, köhögni, 
fulladozni, csuklani kezd, azonnal fordítsuk fejjel lefelé, 
amíg  abba nem hagyja a fulladozást, vagyis ki nem 
jön belőle, amit félrenyelt. 

Van, akinek kényelmesebb magához szorítva vagy öl-
ben cumiztatni a cicát; ezt mindenki ki fogja tapasztalni 
és a cica viselkedésétől is nagy mértékben függ. Min-

dig tiszta váltóruha legyen rajtunk ilyenkor; célszerű külön “szoptatós” ruhát beüzemelni, 
amit nem baj, ha összepiszkol a kicsi.
A cicát soha ne etessük úgy, hogy a hátán fekszik (mint az embergyerekek), mindig ha-
sonfekve egyen.
Természetesen a kiscicákat is kell büfiztetni, ugyanúgy, ahogy a csecsemőket. Vegyük a 
vállunkra a kicsit, vagy emeljük meg a mellső két lábát a kézfejünkkel úgy, mintha a cica 
kétlábra ágaskodna és gyengéden kocogtassuk meg a hátát. Általában néhány másod-
perc múlva halljuk a jellegzetes hangot; ha ez nem jön, ne essünk kétségbe, lehet, hogy 
ügyesen cumiztattunk és nem nyelt levegőt a kicsi. Ha mégis, később majd kibüfizi; i-
lyenkor szembesülünk azzal, hogy, bár tisztán raktuk le aludni a kicsit, egy órával azután 
mégis tejpatakocska látszik a szája szélén...

A legtöbb kiscicánál jelentkezik a cumizó-inger, így ha több kölykünk van, elképzelhető, 
hogy egymás fülét, farkát vagy genitáliáit fogják cumizni; erről próbáljuk őket leszoktatni, 
mert könnyen kisebesedhet a cumizott testrész. Adjunk nekik valamit, amit cumizhatnak, 
lehet ez egy törölköző csücske vagy egy plüssfigura lába...



Jótanács:
A kiscicák 3-4 hetes korukra átalakulnak kis szörnyetegekké; csupa fogból és karomból álló, 
táplálékot követelő, visító-csipogó vérmes állatkákká. Pici karmaik és fogaik tűélesek, millió 
apró tűszúrásnyi nyomot hagynak minden etetés alkalmával a kezünkben. Ezen enyhíthetünk, 
ha a kiscicák karmait óvatosan visszavágjuk egy körömcsipesszel. Ez azonban nagyon kényes 
művelet, tekintve a kicsik méretét; csak gyakorlott karomvágók próbálkozzanak vele, vagy bízzuk 
állatorvosra! Kb. 0,5, max. 1 mm-t lehet levágni a karmok végéből (csak az átlátszó részt!), de 
már ez is leírhatatlan enyhülést jelenthet meggyötört kezeinknek.

Mennyit és milyen gyakran?
Az, hogy mennyi tápszert adjunk a cicának, a testsúlyától, az etetések gyakorisága pedig 
elsősorban a korától és fejlettségétől függ. Az egészséges, jól fejlődő kiscicák hangosan sivítva, 
csipogva jelzik, ha éhesek. Előfordul, hogy ezt óránként, kétóránként teszik; ha van lehetőségünk, 
nyugodtan etessük meg őket ilyen gyakran - cserébe hosszabb lesz az éjszakai pihenésünk! 
Tapasztalatom szerint a kiscicák hamar ráállnak napirendünkre és ha 1-2 hétig feláldozzuk éjje-
leinket, a 3. hétre már 6-7 órát ők is végigalszanak gond nélkül.
Ahhoz, hogy megállapítsuk, mennyi tápszerre van szükségünk, le kell mérnünk a cicát. Ehhez 
szükségünk lesz egy mérlegre; én egy kiszuperált konyhamérleget használok erre a célra.

Mindannyian hajlamosak vagyunk túletetni a kiscicákat - ne tegyük! Inkább gyakrabban és picit 
kevesebbet adjunk nekik. Ha a tápszer a cica orrán bugyborékol kifelé, akkor túl gyorsan cumiz-
tatjuk; túlságosan megnyomjuk a fecskendőt vagy túl nagy a lyuk a cumin.  

Élete első hetében kétóránként etessük a cicát. A következő 2 hétben háromóránként. 4 hetes 
korukban már elegendő 6 óránként etetni őket attól függően, mennyit esznek egy alkalom-
mal. 

Etetési útmutató

Cica kora (hetekben)      Cica testsúlya      Napi tápszer-mennyiség         Napi etetések száma
                                     
   1               10  dkg              25-30 ml                         10
   2               20 dkg               45-57 ml                         8
   3               30 dkg              70-85 ml                         6
   4               37 dkg              90-106 ml                        4
   5               45 dkg                110-125 ml                        3

A kiscicák testsúlya születésükkor általában 85-120 gramm. Ez az első héten már megduplázód-
hat; egy átlagos kiscica kb. napi 10 grammot nő. Ne ijedjünk meg, ha 1-3 hetes korban azt 
tapasztaljuk, hogy hirtelen megáll a cica a fejlődésben; ez gyakran előfordul. Ha rendesen eszik 
és ürít, láthatóan egészséges, ne aggódjunk, majd behozza a lemaradást. Nálam több alkalom-
mal is előfordult, hogy 2-2,5 hetes korban a cica súlya napokig stagnált, mi több, visszaesett egy 
kicsit, vagyis a gondosan kiszámított tápmennyiség ellenére fogyni kezdett. Az első alkalommal 
az ember pánikba esik, nem tudja, mit rontott el, de ne aggódjunk; 2-3 nap után újra növésnek 
indul majd a cica. 
Természetesen, ha bármi egyéb tünetet észlelünk (lehet ez hasmenés, étvágytalanság, vagy bár-
milyen rendellenesség), azonnal irány az állatorvos!



PISI-KAKI GONDOK
A kiscicák  kb. három hetes korukig nem képesek önállóan elvégezni a dolgukat. Normá-
lis esetben az anyuka nyalogatásal ingerli őket pisilésre-kakilásra és el is fogyasztja (igen, 
elfogyasztja) a végterméket. Most nekünk kell az anyuka helyett besegíteni és kiváltani a 
kiscicákból a pisilési-kakilási ingereket. Ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el, ha langyos 
vízzel megnedvesített vattakoronggal simogatjuk a feneküket addig, amíg nem ürítenek. 
(Vigyázzunk, nehogy kidörzsöljük!) A vizelet általában könnyebben megy, a széklet már 
komolyabb gondokat szokott okozni. Javasoljuk, hogy az 1-3 hetes kiscicáknál az ete-
tés részét képezze az utána való hasmasszírozás és a cica egész testének az enyhén 
nedves vattával, törölközővel vagy papírtörlővel való végigtörölgetése. Ez megnyugtatja 
a picit, imitálja a mama mosdatását, a pocakot pedig lefelé masszírozva segíthetjük a 
bélműködést, a széklet haladását a helyes irányba, stimuláljuk a beleket és a hugyhó-
lyagot.
Ne ijedjünk meg, ha nincs azonnal kaki, de ha 48 órán keresztül nem tud kakilni a cica, 
kérjük állatorvos segítségét!
A cica pisije az elfogyasztott tápszertől és annak hasznosulásától függően lehet egész 
sötét sárga, de lehet olyan áttetsző is, mint a víz.
A széklet minden kiscicánál változó; a krémes barna hurkáktól a sárga kemény kis lab-
dacsokig bármi előfordulhat. (A Panzi tápszeren nevelt egészséges cicák széklete tapasz-
talatom szerint sárga színű egészen addig, amíg nem váltunk táplálékot.)
Vigyázzunk, a pisi-kaki nehogy kicsípje a cica popsiját; ha szükséges, nyugodtan mossuk 
meg, majd gyengéden töröljük szárazra az érzékeny részeket. 

TÁPVÁLTÁS
Amikor a cica eléri a 4 hetes kort, elkezdhetjük átszoktatni a szilárd táplálékra. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy felnőtt állatoknak való eledelt ehet, pusztán azt, hogy a tejpótlót 
először kiegészítjük másfajta táppal, majd fokozatosan leállítjuk és átszoktatjuk a cicát a 
korának megfelelő macskaeleségre. 
Figyelem! A tápváltás okozhat hasmenést, ami kiscicáknál veszélyes lehet, ezért folyama-
tosan figyeljük a székletüket!
A kiscicákat én általában kefírrel kevert májkrémmel kínálom először, mivel ezt a leg-
könnyebb olyan állagúra (sűrű joghurt állagra) turmixolni, hogy még a nagyobb lyukú 
cumin átmenjen. Az élőflórás kefír és joghurt jótékony hatású a kicsi bélflórájára, segíti 
az emésztést.
Májkrémként kizárólag olyan májkrémet használok, ami nem tartalmaz nitrites tartósító-
szert; a kimérve kapható májasok sajnos mind tartalmaznak, ahogy a legtöbb konzerv is. 
(A Globus gyárt olyan kisdobozos májkrémet, amiben nincs tartósítószer.)

Ha a cica “rákapott” a szilárdabb táp ízére, akkor a májkrémet felválthatjuk gyakorlati-
lag bármilyen junior konzervvel vagy alutasakos eledellel; javaslom, hogy ezekből is 
jó minőségű, színezék és adalékanyag-mentes prémium változatokat keressünk. (De a 
Whiskas-tól sem lesz különösebb baja a cicának a fekete székleten kívül.) A pástétom 
állagú junior konzerveket könnyebb botmixerrel és kefírrel összeturmixolni, mint a da-
rabos tápokat; később elegendő, ha villával összenyomkodjuk.

A kiscicák úgy esznek, mint a disznók. A következő két hétben minden igyekezetünk 
hiábavalónak bizonyul majd, hogy tisztán tartsuk őket. Négy lábban tapicskolnak a tál-
ban, ha többen vannak, akkor a helyzet hatványozottan rosszabb - leeszik egymás fejét, 
hátát. 



Nagyon fontos, hogy ha tehetjük, minden etetés 
után tisztogassuk le a cicákat, ha kell, fürdessük 
meg őket! Ha ugyanis a pépes táp órákig rajtuk 
mard, kimarja a bőrüket, a szőrük pedig nagy 
foltokban kihullhat. Így egyrészt nem fogunk nekik 
örökbefogadót találni, másrészt rághatjuk a kör-
münket, nem véletlenül mégiscsak bőrgombával 
állunk-e szemben. 
Már az is sokat segít, ha nedves papírtörlővel ala-
posan végigtöröljük őket, de ne ijedjünk meg a 
fürdetéstől sem. Utána alaposan törölgessük meg 
a kicsiket, ha kell, alacsony fokozatú hajszárítóval 
is száríthatjuk őket, ügyelve, hogy ne fújjuk a sze-
mükbe a levegőt.

5,5-6 hetes korára minden kiscica megtanul rendesen mosakodni, ekkor már nem kell 
őket törölgetni, mosdatni, minden testrészüket elérik és nem hagyják, hogy az étel kimar-
ja a bőrüket.
Az ezt megelőző 2 hét azonban rémes lesz - a gyönyörű, tiszta kiscicákból szottyos, csa-
takos kisördögök lesznek, akik már elég nagyok ahhoz, hogy mindent öszepiszkítsanak, 
szétjátsszák a kakit, összekenjenek mindent étellel és ürülékkel és annyi bosszúságot 
okozzanak, hogy viszakívánjuk, amikor még cumiztattuk őket.
Kitartás, 6 hetes korra mindez elmúlik; a kicsik kimosakodnak, gyönyörűek és szobatisz-
ták lesznek!

4-5 hetes kortól minden etetés után rakjuk a cicákat az alomtálba és mancsukkal vé-
gezzünk kaparó mozdulatokat. Hamar rá fognak kapni a dologra és a szobatisztasággal 
semmi gondunk sem lesz.

8,5-9 hetes korban megkaphatják első kombinált és leukózis oltásukat, bő két hétre rá az 
ismétlő oltást és rá 10 napra költözhetnek is gazdihoz, ha sikerült rájuk találni jelentkezőt, 
vagy bátran kiengedhetjük őket szabadon a lakásba, hogy lebonthassák a könyvespolcot, 
leszaggassák a függönyt, kipakolják a virágföldet és szétrágják a kábeleket!
De ez már egy más történet, melynek elbeszélésére más alkalommal kerül majd sor...

Remélem, sikerült néhány jótanácsot adni a cicanevelés első lépéseihez. A fent leírtak közül 
természetesen semmi nem aranyszabály, mindössze saját, bő 10 éves macskamentési tapasz-
talatom eredménye. Kérdés esetén az info@noeallatotthon.hu címen állok a macskabarátok 
rendelkezésére! 

Sikeres cicanevelést kívánva:
Bélafalvy Krisztina


