Jaki drapak wybrać dla kota?
Drapanie jest naturalnych kocim zachowaniem.
Podczas drapania koty usuwają martwe części pazurów przednich łap,
znaczą terytorium za pomocą feromonów oraz przeciągają się.
Drapak dla mruczka musi być bezpieczny, stabilny, zbudowany z właściwych
materiałów i mieć odpowiedni rozmiar.
Drapaki dzieli się na poziome oraz pionowe. Aby zdecydować, który z nich
będzie najlepszy dla Twojego pupila, przyjrzyj się, jakie powierzchnie
drapie on najchętniej.

Dlaczego koty drapią?
Drapanie jest naturalnym kocim zachowaniem. Podczas tej czynności mruczki
usuwają martwe części pazurów przednich łap oraz znaczą terytorium za pomocą

feromonów, które znajdują się na spodach ich łapek. Dodatkowo koty lubią po
przebudzeniu przeciągać się i rozciągać mięśnie, wbijając przy tym pazury w
podłoże. Z tego względu odpowiednio dobrane i ustawione drapaki mogą okazać
się wyjątkowo przydatne, chroniąc jednocześnie przed zniszczeniem naszą
ulubioną kanapę czy fotel. Trzeba wiedzieć, że nie każdy kot będzie chciał
korzystać z drapaka. Mruczki, które spędzają na dworze dużo czasu i mają
możliwość chodzenia po drzewach, drapią płoty i konary najczęściej nie
potrzebują w domu takiego wyposażenia. Z kolei koty, które nie opuszczają
swoich domów, potrzebują miejsca, gdzie będą mogły zaspokoić potrzebę
drapania.

Czym charakteryzuje się dobry drapak dla kota?
Kiedy już zdecydowaliśmy, że musimy kupić dla mruczka drapak, warto przyjrzeć
się modelom dostępnym na rynku i zastanowić się, który z nich wybrać. Przede
wszystkim drapak powinien spełniać cztery podstawowe warunki. Musi być
bezpieczny, stabilny, zbudowany z właściwych materiałów i mieć odpowiedni
rozmiar. Zwróć uwagę na to, czy drapak ma odpowiednio dużą podstawę i jest
stabilny, tak aby nie przewrócił się na kota i nie wyrządził mu krzywdy.
Ważne jest także odpowiednie zamocowanie sprzętu. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku dużych i wysokich drapaków, które powinny mieć możliwość
montowania ich do ściany lub sufitu. Jeśli masz dużego kota lub więcej niż
jednego mruczka, nie kupuj małego drapaka, gdyż nie spełni on swojej roli.
„Rozmiar drapaka musi zagwarantować możliwość całkowitego rozciągnięcia się
zwierzęcia, co oznacza, że małe 30-40 cm drapaki są dobre jedynie dla kociąt,
a dorosły kot potrzebuje co najmniej metrowego drapaka – radzi lekarz
weterynarii Berenika Barszczewska. Pamiętajmy, że wielkość drapaka i jego
podstawa wpływa na stabilność konstrukcji. Zawsze dobrym rozwiązaniem są
rozbudowane drapaki, tzw. „drzewka”, które koty mogą do woli drapać, gonić
się po nich i odpoczywać.

Jaki rodzaj drapaka wybrać?
Drapaki można podzielić na poziome (leżące) oraz pionowe i ukośne (stojące).
Aby zdecydować się na konkretny rodzaj, przyjrzyj się, w jaki sposób
zachowuje się Twój pupil. Zaobserwuj, czy częściej drapie leżący na podłodze
dywan lub chodnik, czy raczej gustuje w drapaniu kanapy, fotela lub ściany.
Jeśli Twój mruczek lubi zarówno poziome, jak i pionowe powierzchnie możesz
zdecydować się na duży drapak, który spełni wszystkie kocie wymagania.

