Stříhání drápků u králíka musí být pravidelné a pečlivé,
jinak bude mazlíček trpět

Králíci mají na tlapkách silné drápy, které stále dorůstají. Tlapky králíci využívají hlavně pro
hrabání dlouhých systémů chodeb v podzemí. Tím se…

Zakrslý králík patří mezi velmi oblíbené mazlíky hlavně u dětí, jelikož je poměrně
nenáročný na péči. Chov zakrslého králíka s sebou nese ale i starosti, mezi které patří
pravidelné stříhání drápků. Rádi poradíme, jak na stříhání drápků krok za krokem. Je
potřeba pravidelně drápky kontrolovat stříhat. Jakmile přerostou, způsobují králíkům
značné potíže a bolesti.

Péče o zakrslého králíka zahrnuje pravidelné stříhání drápků
Králíci mají na tlapkách silné drápy, které stále dorůstají. Tlapky králíci využívají hlavně pro hrabání
dlouhých systémů chodeb v podzemí. Tím se drápky přirozeně obrušují. Ovšem v zajetí zakrslý
králík nic takového nedělá, a proto je nutné nezapomenout na stříhání drápků.
Drápky dorůstají rychleji, jelikož králík se pohybuje po měkké podestýlce, koberci anebo po trávě na
zahradě. Snadno se může stát, že králíkovi drápy přerostou, což je nežádoucí a bolestivé.

Chov zakrslého králíka: jak rozeznat rohovinu a cévy
Králičí drápek se skládá ze dvou částí, a to rohoviny a cév. Rohovina je tzv. mrtvá část drápku,
kdežto cévy jsou živou částí. Živá část je načervenalá. Je potřeba stříhat pouze rohovinu a nikoliv
cévy.
Rozdíl poznáte hravě u světlých zakrslých králíků. Tmavší mazlíci mají také tmavší drápky, tudíž je
náročnější rozeznat cévy a rohovinu. Jak si pomoci? Vezměte si baterku a drápky si
prosvěcujte, abyste viděli, kam až můžete střihnout.

Péče o zakrslého králíka: připravte si dobré nůžky
Aby bylo stříhání bezbolestné, rychlé a bezpečné, kupte si kvalitní nůžky. Ideální jsou tzv. kleštičky.
Na co si dávat při výběru pozor?
Kleštičky musí být ostré
Musí stříhat přesně
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli
Rukojeť je plastová s protiskluzovou gumou
Lze s nimi lehce manipulovat

Stříhání drápků u králíka: krok za krokem
Stříhání drápků u králíka se nemusí proměnit v noční můru, pokud víte, jak na to. Přinášíme
praktické rady.
Králíka si posaďte na klín nebo protiskluzovou podložku na stůl
Na králíka neustále tiše a pomalu mluvte, aby byl klidný
Jestliže je váš králík neklidný a plachý, pak si ke stříhání přizvěte někoho dalšího
Jeden králíka uchopí za volnou kůži na zátylku, pak králíka položte na stůl na bok
Druhý z vás zkracuje postupně drápky
Tlapku králíka uchopte mezi palce a ukazovákem. Jemně stiskněte a roztáhněte bříška prstů
Palcem odstraníte srst na spodní stran tlapky, abyste hezky viděli všechny drápky
Drápy je nutné stříhat cca půl cm od cévy, a to šikmo směrem dolů
Uvnitř drápků jsou cévy a nervová zakončení. Pokud je poraníte, pak bude mazlíček krvácet a
trpět bolestí.
10. Poté, co ostříháte všechny drápky, mazlíčka pochvalte a odměňte ho oblíbeným pamlskem
pro králíky.
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Stříhání drápků u králíka: jaké hrozí nebezpečí?
Jestliže zanedbáte stříhání drápků, hrozí králíkovi několik problémů. Přerostlé drápy se stáčejí
srpovitě dovnitř. Při chůzi se tak prsty králíka deformují a způsobují veliké bolesti. Tlapky navíc
mohou krvácet.
Když budou drápky příliš dlouhé, mohou se zachytávat o koberec. Králík si tak může vytrhnout
snadno drápek. Do takového stádia nesmíte drápky nechat dojít. Tlapky králíka neustále
kontrolujte a zasáhněte včas.

Péče o zakrslého králíka: čeho se vyvarovat
1. Králík se během stříhání drápků cuká? Netrestejte ho, netlačte na něj. Naopak se jej snažte
uklidnit.
2. Na králíka nikdy nekřičte, zbytečně jej budete ještě více stresovat. Mluvte potichu a klidně.
3. Při stříhání drápků se králík počural? Ani za to ho netrestejte.
4. Pokud jste nechtěně střihli do cévy, ránu vydenzifikujte a použijte náplast ve spreji. Nožku dále
nestříhejte. Buď se věnujte jiné tlapce anebo nechte stříhání da další den.
5. Jestliže si sami netroufáte na stříhání drápků, pak navštivte veterináře.

