Czy każdy kot potrzebuje drapaka?
Drapanie jest naturalnym zachowaniem każdego kota.
Drapanie ma na celu usuwanie martwych części pazurów, znaczenie terenu,
stanowi także swoistą kocią gimnastykę.
Koty wychodzące na zewnątrz mają wiele możliwości zaspokojenia
naturalnej potrzeby drapania. Koty domowe potrzebują do tego drapaka o
odpowiednim rozmiarze.
Jeśli kot nie wykazuje zainteresowania drapakiem, można go zachęcić do
używania przyrządu, skrapiając go specjalnymi kropelkami dla kotów, np.
zawierającymi kocimiętkę.
Właściciele kotów zastanawiają się często, czy ich pupile
rzeczywiście potrzebują drapaka lub nawet kilku drapaków. Odpowiedź
nie jest jednoznaczna, bo choć drapanie jest naturalnym kocim
zachowaniem, nie każdy kot będzie miał ochotę korzystać z takiego

właśnie przyrządu. Koty wychodzące na zewnątrz, które spędzają na
dworze dużo czasu, mają możliwość chodzenia po drzewach, drapania
płotów, konarów i dlatego najczęściej nie potrzebują w domu
dodatkowego sprzętu do zaspokajania tej wrodzonej potrzeby. Z kolei
koty, które nie opuszczają swoich domów, potrzebują miejsca, gdzie
bez negatywnych konsekwencji dla mebli należących do opiekunów,
będą mogły zaspokoić potrzebę drapania.

Powody kociego drapania
Dlaczego właściwie koty drapią? Otóż podczas tej regularnie
wykonywanej czynności usuwają martwe części pazurów przednich łap
oraz znaczą terytorium za pomocą feromonów, które znajdują się na
spodach ich łapek. Warto wiedzieć, że nasze mruczki mogą
wykorzystywać drapaki także w innym celu. Koty po przebudzeniu
lubią się przeciągać i rozciągać mięśnie, wbijając przy tym pazury
w podłoże. Dlaczego więc nie nauczyć ich, by wbijały je właśnie w
drapaki? Ustawione w odpowiedni sposób mogą okazać się wyjątkowo
przydatne, gdyż uchronią przed zniszczeniem naszą ulubioną kanapę
czy fotel.

Rodzaje i cechy kociego drapaka
Pamiętajmy, że koty lubią drapać powierzchnie ustawione pod różnym
kątem – pionowe, poziome i skośne, dlatego też warto zapewnić im
różnego rodzaju przyrządy. Ważne, by drapaki dla dużych kotów były
stabilne i pokryte szorstką powierzchnią oraz odpowiedniej
wielkości, co oznacza, że drapak powinien być wyższy niż długość
kota liczona wraz z łapami. Rolę skutecznego sprzętu do drapania
równie dobrze mogą pełnić pieńki lub deseczki. Niektóre koty
doskonale wykorzystują chodniki lub dywany jako drapaki. Jeszcze
lepszym rozwiązaniem, łączącym w sobie kilka funkcji, są
wielopiętrowe domki – „drzewka”, pełniące rolę drapaka, swoistego
placu zabaw, punktu obserwacyjnego oraz miejsca do snu i
odpoczynku.

Gdy kot nie chce używać drapaka
Czasem może się zdarzyć, że kot nie wykazuje zainteresowania
drapakiem, jaki dla niego przygotowaliśmy. Warto wtedy spróbować
kilku rozwiązań, które proponuje lekarz weterynarii dr Michał
Ceregrzyn: „Spróbujmy przestawić drapak w miejsce, w którym zwierzę
lubi przebywać lub obok mebli, które zwykle drapie. Kanapę czy
fotel można spryskać specjalnym preparatem odstraszającym zwierzęta
(bezpieczne i do tego celu przeznaczone środki można kupić w
sklepie zoologicznym lub u lekarza weterynarii), natomiast sam
drapak można skropić preparatem o atrakcyjnym zapachu, na przykład
zawierającym kocimiętkę, którą koty wręcz uwielbiają.”
Jak widać, używanie drapaków ma wiele zalet, zarówno dla kotów, jak
i właścicieli. Jeśli chcesz, aby Twój ulubieniec wykonywał tę

naturalną dla niego czynność w sposób kontrolowany i nie niszczył w
domu mebli, dobierz dla niego kilka różnych sprzętów, które polubi
i z których będzie na co dzień korzystał.

