Jaki transporter wybrać dla kota?
Kotu będzie wygodniej, jeśli do środka transportera włoży się jego
ulubiony kocyk lub poduszeczkę.
Transporter w samochodzie musi być bezpiecznie umocowany (przypięty
pasami), aby nie stwarzał niebezpieczeństwa w momencie nagłego hamowania
lub wypadku.
Do podróży lotniczych wymagane są specjalne, atestowane transportery o
określonych wymiarach i wadze.
Transporter jest niezbędnym elementem wyposażenia dla kota, ponieważ
umożliwia bezpieczne przewiezienie lub przeniesienie zwierzęcia, np. do
lekarza weterynarii, zapewnia też komfort, kiedy jedziemy na wakacje.

Rozmiar transportera a bezpieczeństwo kota
Rolą transportera poza kwestią bezpieczeństwa jest zapobieganie nadmiernemu
stresowi zwierzęcia podczas podróży oraz wyeliminowanie możliwości ucieczki
kota. Dlatego też bardzo ważne jest, by wybrać transporter dobrze i solidnie
wykonany z trwałych i bezpiecznych materiałów, w którym kot nie będzie
potrafił samodzielnie otworzyć drzwiczek (zdarza się tak, niestety, np. w
wiklinowych koszach). Większość dostępnych na polskim rynku transporterów
oznaczonych jest cyframi od 1 do 3 lub odpowiednio 10, 20 i 30. W zależności
od wielkości kota, liczby przewożonych zwierząt i długości planowanej
podróży, polecane są różne rozmiary. Lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka
tłumaczy, że „rozmiar nr 1 nadaje się dla jednego kota o masie do 5-6 kg na
krótkie trasy, np. do pobliskiego gabinetu lekarskiego. Rozmiar 2 wybiera się
dla kota większych ras (około 6 kg i więcej) lub dla dwóch kotów o
standardowych wielkościach. Taki transporter zapewnia wygodę zwierzętom nawet
w czasie dłuższych podróży. Rozmiar 3 to transporter przeznaczony do długich
podróży z jednym lub kilkoma zwierzętami (wygodny jest np. dla hodowców).
Transportery w tym rozmiarze są jednak niewygodne do noszenia w ręku z powodu
wielkości i sporej masy”.

Cechy i wyposażenie dobrego transportera dla kota
Kupując transporter, warto wybrać model z dodatkowymi drzwiczkami otwieranymi
od góry, które ułatwiają wkładanie i wyjmowanie kota oraz pozwalają na łatwy
dostęp do zwierzęcia. Dają też dodatkowe możliwości obserwacji kota i
ułatwiają czyszczenie wnętrza. W zależności od tego, do jakich celów zamierza
się używać transportera, istotna może być obecność dodatkowych akcesoriów,
np. wbudowanych miseczek, dodatkowych pasków do noszenia transportera,
zaczepów do szelek itp. Jeśli planujemy podróżować z pupilem samolotem,
pamiętajmy o zakupie specjalnego, atestowanego transportera, przeznaczonego
do tego rodzaju przewozów.

