
Wszystko, co musisz wiedzieć 

o zwierzętach miasta 
 

#4 

KOTY 
  

 

Pomimo różnorakiej rasy, gatunków koty domowe od lat 

umilają nam czas. Ich mięciutka sierść sprawia, że każdy chce 

się do nich przytulać. Aby mieć dobry kontakt z naszym 

zwierzakiem musimy zapewnić mu przede wszystkich 

komfort i nie zapominać o niezbędnym wyposażeniu.  

Jeśli właśnie ty posiadasz bądź chcesz w przyszłości 

przygarnąć kociaka oto idealny poradnik dla ciebie!   



Co powinieneś ustalić, jeśli znajdziesz kota? 

 Sprawdź dokładnie czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne/adresatka, 

zapis telefonu na obroży, tatuaż, mikrochip – jeśli zwierzę posiada 

obrożę, zobacz dokładnie z jej obydwu stron. 

 

 Skontaktuj się ze Związkiem Kynologicznym. Ponadto udaj się do 

całodobowej lecznicy wet. Lub do schroniska – żeby sprawdzić czy 

zwierzę jest ochipowane. Mikrochip z numerem jest wszczepiany pod 

skórę /zatem niewidoczny dla oka, a jego obecność można sprawdzić 

tylko specjalnym czytnikiem, Jeśli zwierzę ma jakiekolwiek oznaczenie , 

skontaktuj się z właścicielem! 

 

 Powinieneś zgłosić interwencję do Straży Miejskiej. 

 

 Jeśli jesteś pewien, że w razie nie znalezienia właściciela (musisz 

odczekać 2 tygodnie) – nie będziesz mógł zaopiekować się docelowo 

zwierzęciem dowiedz się jaki nadano mu numer ewidencyjny w 

schronisku, aby móc monitorować jego sytuację i ewentualnie szukać dla 

niego przyszłych opiekunów. 

 

 



Kastracja kota – dlaczego jest tak ważna? 

Wszyscy kochają małe kotki. Są takie słodkie i zabawne. Smutna prawda 

jest taka, że kotów rodzi się kilkakrotnie więcej niż jest osób chętnych na nie. 

Samiczka może kocić się średnio dwa razy do roku, przy czym na jeden miot 

przypada od dwóch do sześciu młodych. Już od momentu urodzenia, skazane są 

na przedwczesną śmierć – porzucone w lesie, w piwnicy, na ulicy, podrzucone 

do schroniska, chorujące na podwórkach naszych miast.  

Umierają z niedożywienia, z powodu nie leczonych chorób wirusowych, 

skórnych, pasożytniczych, pod kołami samochodów, a w schroniskach – z 

powodu stresu i przepełnienia. Nie każdy dożyje znalezienia nowego 

kochającego domu. Niektóre, ledwie narodzone, będą poddane eutanazji. A 

wystarczyłaby kastracja, zabieg w obecnych czasach rutynowy, wykonywany 

raz na całe życie zwierzęcia. Oprócz tego wykastrowane koty są mniej 

agresywne, bardziej ufne i ograniczają swój rewir, co przy kotach 

wychodzących zmniejsza niebezpieczeństwo wypadku czy walk z innymi 

kotami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zrobić proste zabawki dla kota? 

Przekonaj się, oglądając poniższy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=vlY6QWmJubE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlY6QWmJubE


Co powinna, a czego nie powinna zawierać kocia karma? 

 

 

 

 

 

zboża                                                      warzywa 

 

cukier                                                    mięso 

 

mleko                                                          olej z ryb 

 

owoce                                                       jaja 

 


