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ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA to najlepsza okazja, aby pomyśleć o wolnożyjących 

kotach, które potrzebują wsparcia, a także o wszystkich kotach żyjących w schroniskach 

i przytuliskach. Osoby i organizacje zajmujące się pomocom kotom mają wciąż mnóstwo 

podopiecznych, którym starają się zapewnić jedzenie i opiekę weterynaryjną, a także dom. 

Zarówno jedzenie, jak i leczenie kotów pochłania mnóstwo pieniędzy. 

Szczególnie warto wesprzeć mniejsze stowarzyszenia i fundacje, nie otrzymujące 

stałych dotacji od gmin, a które z dużym poświęceniem od lat zajmują się zwierzętami 

potrzebującymi pomocy. Jeśli chcecie im pomóc, znajdźcie organizację działającą w waszej 

okolicy. Organizacje zwykle mają stronę internetową, tam przeczytacie kim obecnie się 

opiekują i jakiego wsparcia potrzebują najbardziej. Najczęściej potrzeba karmy oraz 

sfinansowania leczenia kotów. Czasami organizacje potrzebują również innych rzeczy albo 

wsparcia wolontariuszy. Najlepiej skontaktuj się z organizacją i zapytaj o najpilniejsze 

potrzeby i zacznij działać. 

Przekonaj do działań również rodzinę, znajomych lub kolegów. 

Zachęć znajomych do wykonania różnych kocich drobiazgów, zabawek dla kotów. 

Do udziału w zbiórce karmy możecie, poprzez plakaty, zachęcić społeczność lokalną. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O korzyściach płynących z życia pod jednym dachem z kotem napisano już 

niejeden elaborat. I prawdę powiedziawszy, to wciąż nie wykorzystano wszystkich zalet, 

bo… można je tak wymieniać bez końca. 

Jeśli rodzice wciąż mają wątpliwości, że mruczek jest najlepszym zwierzakiem 

na świecie, a żadne argumenty, nawet te udowodnione naukowo do nich nie trafiają, 

to rzeczywiście masz niemałą zagwozdkę. Spokojnie, sprawa nie jest przecież przesądzona. 

Jeśli jesteś pewny, że bycie kocim opiekunem nie jest twoją chwilową zachcianką,, 

a planem na życie, to mamy coś, co ostatecznie może pomóc w przekonaniu rodziców do tego, 

że naprawdę warto mieć kota! 

 

Lista najlepszych ciekawostek na temat kotów sprawi, że będziesz mieć uśmiech 

na swojej twarzy, jednocześnie ucząc cię czegoś zabawnego, o czym nie wiedziałeś. 

 

- Koty są najbardziej popularnym zwierzęciem domowych na świecie. Jest ponad 500 

milionów kotów domowych. 

- Nasze ulubione pupile śpią średnio od 13 do 14 godzin dziennie. 

- Koty mają po pięć palców na każdej przedniej łapie, ale tylko cztery palce na każdej łapie 

tylnej. Niektóre koty mają dodatkowe palce i są nazywane kotami polidaktylowymi. 

- Najcięższy kot domowy w historii ważył 21 kilogramów. 

- Koty domowe ważą zazwyczaj od 4 kilogramów do 5 kilogramów. 

- 18 października 1963 roku Felicette, znany również jako ‚Astrocat’ był pierwszym kotem 

który wyruszył w kosmos. 

- Serca kotów biją dwa razy szybciej niż u ludzi. Serce kota ma 110-140 uderzeń na minutę. 



- Koty domowe mają 95,6% wspólnego składu genetycznego z tygrysami. Podzielają one 

również wiele podobnych zachowań, takich jak znakowanie zapachem, czy śledzenie ofiar. 

- Wszystkie koty mają unikalne odciski nosa. 

- Koty wydają ponad 100 różnych dźwięków, podczas gdy psy mogą wydawać około 10. 

- Kot ma 230 kości, czyli więcej niż człowiek, a 10% kości jest w jego ogonie. 

- W latach sześćdziesiątych CIA próbowała zamienić kota w szpiega poprzez wszczepienie 

mikrofonu w jego ucho i nadajnika radiowego w czaszkę. Kotka przeżyła operację, 

ale została potrącona przez taksówkę podczas pierwszej misji. 

- Według Księgi Rekordów Guinnessa najbogatszym kotem na świecie jest Blackie. Kiedy 

jego właściciel Ben Rea zmarł, zostawił Blackiemu swoją fortunę która wynosiła 

7 milinów Funtów Brytyjskich. 

- Koty nie są w stanie posmakować słodyczy. 

- Posiadanie kota może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu i zawału serca o jedną trzecią. 

- 13 lipca 1871 w londyńskim Crystal Palace w Londynie odbyła się pierwsza w historia 

wystawa kotów. 

 Zabijanie kotów w starożytnym Egipcie było nielegalne, w dużej mierze dlatego, że zabijały 

one szczury. 

- Koty domowe uwielbiają się bawić. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku kociąt, 

które uwielbiają gonić za zabawkami. 

- Przeciętnie koty żyją od 12 do 15 lat. 

- Koty spędzają dużo czasu na lizaniu sierści, aby utrzymać czystość. 

- Dowody sugerują, że koty udomowione były około 3600 r. p.n.e., czyli 2000 lat przed 

egipskimi faraonami. 

- Najstarszy kot, jaki kiedykolwiek żył, miał 38 lat i 3 dni. Crème Puff, urodzony 3 sierpnia 

1967 roku, żył do 6 sierpnia 2005 roku. 

- Koty witają się nawzajem dotykając swoje nosy. 

- Język kota zawiera małe haczyki, które pomagają w myciu się i rozdrabianiu karmy. 

- Większość kotów ma niechęć do wody, ponieważ ich sierść nie izoluje ich wystarczająco 

dobrze. 

- Koty i ludzie mają prawie identyczne części mózgu, które kontrolują emocje. 

- Rekord na najgłośniejsze mruczenie kota domowego należy do Merlina, czarno-białego kota 

z Torquay w Wielkiej Brytanii. Jego mruczenie miało 67,8 db. Przeciętny kot mruczy 

przy około 25 db. 

- Mruczenie kota może być formą samouzdrowienia dla kota. 



- Koty mają dłuższą pamięć niż psy, szczególnie wtedy, gdy uczą się poprzez działanie, 

a nie tylko oglądanie. 

- Koty mają elastyczny obojczyk, który pozwala im przeciskać się przez ciasne przeszkody. 

- Koty chodzą jak wielbłądy i żyrafy: Najpierw poruszają obiema prawymi łapami, 

a następnie obiema lewymi. Żadne inne zwierzęta nie chodzą w ten sposób. 

- Koty używają długich ogonów, aby złapać równowagę, kiedy skaczą lub chodzą po wąskich 

półkach. 

- Kot może przeskoczyć około siedmiokrotnie wyższe przeszkody niż wynosi jego wzrost. 

- Koty robią bardzo mało hałasu podczas chodzenia. Grube, miękkie poduszki na łapach 

pozwalają im zakradać się do ofiary. 

- Dzikie koty żyjące na zewnątrz mają żywotność około 4 lat. Te, które żyją w domu, mogą 

żyć do 16 lat lub nawet dłużej. 

- Mózg kota jest w 90% podobny do mózgu człowieka. Jest on bardziej podobny, niż mózg 

psa do mózgu człowieka. 

- Koty mają największe oczy w stosunku do wielkości głowy wśród ssaków. 
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