


17. 02  Światowy Międzynarodowy Dzień Kota

Święto mające podkreślić znaczenie kotów

w życiu człowieka, niesienie pomocy

bezdomnym kotom i uwrażliwienie ludzi na

często trudny koci los. W Polsce obchodzony

po raz pierwszy 19 lutego 2006 z inicjatywy

Miesięczników „Kot" i Cat Club Łódź.

Wojciech Albert Kurkowski, pomysłodawca

obchodów tego święta, propaguje akcje

pomocy bezdomnym kotom pod hasłem

"Rasowce – dachowcom", podczas której kluby

felinologiczne z Felis Polonia zbierają dary na

rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom.



Kot domowy ma okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do 

widzenia w niskim natężeniu światła, spiczaste uszy. Posiada 

bardzo dobry zmysł słuchu i wzroku; węch około 

czterokrotnie silniejszy od ludzkiego oraz dobrze 

wykształcony zmysł dotyku. Posiada włosy czuciowe–

wibrysy, wydatne zwłaszcza nad górną wargą (popularnie 

"wąsy"), także nad oczami i na policzkach oraz po 

wewnętrznej stronie przednich łap. Pozbawiony opieki 

człowieka niekiedy ulega zdziczeniu.

Pazury kota zaopatrzone są w specjalny mechanizm 

umożliwiający ich chowanie.

Masa ciała kota waha się od 2,5 do 7 kg.. Niektóre jednak 

uzyskują większą wagę, dochodzącą do ok. 15 kg (np. Maine 

Coon oraz norweski leśny ).

Trzymany w warunkach domowych często dożywa ok. 15–

20 roku życia, czasami więcej. Wolno żyjące w miastach 

koty "piwniczne" żyją przeciętnie do 2 lat, choć okres ten 

może ulec wydłużeniu dzięki dożywianiu.



Są bardzo zwinne. Z łatwością dostają się na czubki drzew, potrafią też pokonywać duże odległości 
maszerując wytrwale. Dobrze czuja się też w środowisku wodnym . Mają też problem z przywiązaniem 

się do człowieka, jeśli jednak tworzy się więź między kotem a jego właścicielem, to jest bardzo silna i 
jakiekolwiek jej naruszenie może spowodować trwałe zniszczenia w kociej psychice





Wiek kota w porównaniu z wiekiem człowieka
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Kot domowy (łac.) Felis catus[również Felis silvestris catus
lub Felis (silvestris) domesticus)
– udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu 
drapieżnych z rodziny kotowatych.
Przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu 
jego zdolności do niszczenia szkodników.
Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są obecnie 
najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie.
Gatunek prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego.



Ragdoll – rasa kota zaliczana do kotów półdługowłosych. Nazwa rasy wynika z 

opinii, według której gdy ragdolla weźmie się na ręce, kot odpręża się, rozluźnia 

mięśnie i staje się uległy w stopniu przewyższającym inne rasy kotów. W celu 

popularyzacji rasy rozpowszechniano też mit o rzekomej odporności ragdolli na 

ból.









Koty syjamskie są średniej wielkości, smukłe i muskularne. Ich elastyczne ruchy robią wrażenie eleganckich. 
Mają piękną, smukłą szyję. Długie, smukłe ale muskularne nogi są proporcjonalne do reszty ciała. Ogon jest 
nadzwyczaj długi, spiczasto zakończony. Ich czyste i klarowne oczy promieniują kolorem ciemnoniebieskim.



Są to zwierzęta pełne temperamentu, bardzo inteligentne, odważne, łatwo się uczą. Ich duża aktywność sprawia, 

że nie lubią być pozostawiane na zbyt długo same. Przy ich temperamencie korzystny jest możliwie duży 

wybieg, najlepiej kiedy mają do dyspozycji dom i ogród. Koty syjamskie czasami zachowują się samowolnie i 

miewają zmienne nastroje. Silnie przywiązują się do jednego członka rodziny







PERSKIE

Koty perskie można nazwać arystokracją wśród kotów. O 
ich wyjątkowej urodzie stanowi przede wszystkim 
wspaniała okrywa włosowa: długa, jedwabista i gęsta. 
Piękna, długa kryza wokół szyi powinna być obfita i 
zakrywać całą pierś. Koty perskie charakteryzują się 

ogólnie masywną budową.



Zatraciły zdolność do polowania, nie mogą więc 
tępić myszy czy szczurów. Odznaczają się za to 
wspaniałym charakterem i niezwykłą wiernością. 
Koty te są spokojne, łagodne, przymilne, nie 
chodzą po firankach, nie gryzą i nie drapią.  
Obdarzone są wysoką inteligencją



Dachowce































POMNIKI KOTÓW

















Prezentacje przygotowała Genowefa Laszczak 

zdjęcia  własne i zaczerpnięte ze strony :

www.google.com/search?q=pomniki+kotów&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Jcfr2tkB64D9nM%253A%252CXOSYf2_


