Jak dbać o kota?
Koty potrzebują właściwego żywienia, pielęgnacji, dobrego traktowania,
kontaktu z opiekunem oraz regularnej opieki medycznej.
Każda rasa ma nieco odmienne wymagania, co warto wziąć pod uwagę,
wybierając swojego pupila.
Prawidłowe żywienie kota polega na podawaniu pokarmu, który zawiera
wszystkie niezbędne składniki odżywcze i pokrywa zapotrzebowanie
energetyczne.
Koty domowe potrzebują kuwety, drapaka oraz miejsca do odpoczynku.
Kiedy w naszym domu pojawia się mruczek, warto dowiedzieć się, jak dbać o
kota, by jak najdłużej mógł cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.

Jakie potrzeby ma Twój kot?
Każdy kot – zarówno wychodzący, jak i ten, który całe życie spędza w domu –
potrzebuje pozytywnego kontaktu z człowiekiem, czyli jego uwagi, dobrego
traktowania, pieszczot i wspólnych zabaw. Oczywiście w zależności od rasy i
indywidualnych cech te potrzeby mogą być różne, co należy uszanować i nie
zmuszać pupila do znoszenia głaskania czy siedzenia na kolanach wbrew jego
woli. Z tego powodu warto zapoznać się z charakterystyką danej rasy, aby
odpowiednio dopasować swoje potrzeby i oczekiwania do wymagań, zalet i
słabości zwierzęcia.

Jak dbać o zdrowie i higienę kota?
Różnice między poszczególnymi rasami kotów dotyczą nie tylko chęci do zabawy
czy pieszczot, lecz także właściwej pielęgnacji, do której zalicza się
czesanie, kąpiele, strzyżenie, higienę jamy ustnej, utrzymanie czystości
uszu, okolic oczu i nosa oraz przycinanie pazurów. Trzeba pamiętać, że każda
rasa ma swoje szczególne wymagania, np. koty długowłose trzeba codziennie
czesać, regularnie kąpać i strzyc. Jeśli nie wiemy dokładnie, jakie zabiegi
pielęgnacyjne powinniśmy wykonywać u swojego pupila, warto zwrócić się do
lekarza weterynarii, który doradzi nam nie tylko w tej kwestii, ale także
dokładnie zbada kota i poinformuje o niezbędnych szczepieniach oraz innych
zabiegach profilaktycznych, które koniecznie należy wykonać (np. ochrona
przed pchłami i kleszczami oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych).

O co warto zapytać lekarza weterynarii?
Jak radzi lekarz weterynarii dr Michał Ceregrzyn, „warto przedyskutować z
lekarzem także temat sterylizacji swojego pupila, jeśli nie zajmujemy się
hodowlą kotów. Zabieg ten pozwala na zredukowanie problemu bezdomności
zwierząt poprzez ograniczenie rozmnażania oraz zapobiega wystąpieniu
niektórych chorób. Mając kota wychodzącego, powinniśmy także rozważyć
wszczepienie mu pod skórę mikrochipa, który umożliwia identyfikację
zwierzęcia”. Pamiętajmy, że regularne kontrole zdrowia naszego pupila są
podstawowym i niezbędnym elementem opieki nad kotem.

Czym karmić kota?
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest właściwe żywienie kota, czyli podawanie
pokarmu, który odpowiada jego potrzebom oraz dostarcza wszystkich niezbędnych
składników odżywczych. Można to osiągnąć poprzez wybór pełnoporcjowych karm
gotowych, które są zdrowe dla zwierzęcia i wygodne dla opiekuna, lub
przygotowywanie pokarmu samodzielnie. Przygotowywanie domowego jedzenia dla
kota wymaga jednak sporo wysiłku, czasu i dużej wiedzy. W przypadku kotów
trzeba zwrócić uwagę także na to, aby pokarm był zawsze świeży i podany w
czystej miseczce.
W przeciwnym razie kot może nie zjeść posiłku. Ważne jest również, aby
wiedzieć, że mruczki jedzą kilka – kilkanaście razy na dobę, zarówno w dzień,
jak i w nocy, dlatego też należy zapewnić im taką możliwość, np.
pozostawiając suchy pokarm lub podając co najmniej kilka posiłków w ciągu

dnia. Poza odpowiednim żywieniem kota konieczne jest zagwarantowanie mu
stałego dostępu do świeżej wody.

Jakich akcesoriów potrzebuje Twój kot?
Kolejnym elementem właściwej opieki nad kotem jest zapewnienie mu miejsca do
snu i odpoczynku (w postaci legowiska, budki, poduszki, materacyka itp.), w
którym nasz pupil będzie mógł spędzać w spokoju tyle czasu, ile będzie
chciał. Poza miejscem do snu niezbędna jest także „kocia toaleta”, czyli
kuweta. Jeśli mamy w domu więcej kotów, pamiętajmy, aby kuwet było co
najmniej tyle, ile mruczków. Innym nieodzownym wyposażeniem jest drapak,
czyli przedmiot służący usuwaniu martwych części pazurów przednich łap,
rozciąganiu mięśni oraz znakowaniu terenu za pomocą feromonów. Koty
wychodzące nie zawsze będą korzystały z drapaka, lecz te, które spędzają czas
w domach, muszą mieć zapewniony dostęp do niego, gdyż drapanie jest
naturalnym kocim zachowaniem.

