
                   Czy warto mieć kota
     Każdy człowiek spotkał w swoim życiu te cudowne czworonogi. Wielbiciele kotów                                     

mają bardzo wiele argumentów przemawiających za ich posiadaniem. Koty mogą odgrywać ważną rolę 

w naszym życiu. 

    Historia przyjaźni człowieka i kota sięga już 

czasów starożytnych. Zostały one po raz pierwszy 

oswojone 10tys. lat temu na Bliskim         

Wschodzie. Następnie pojawiły się 3,5 tys. lat 

temu w Egipcie Średni wiek życia kota zależy od 

tego, w jakich warunkach żyje. Koty żyjące                             

w środowisku naturalnym dożywają średnio 8 lat, 

natomiast te trzymane w domu do 20 lat. W 

Księdze rekordów Guinnessa odnotowano 

kotkę,która przeżyła 38 lat. 

Wielu ludzi boi się poznać  te sprytne czworonogi,    

bo nie wie, jakie mają one zalety. Są ogromnymi 

indywidualistami, dlatego trudno je całkowicie 

poskromić, gdyż cenią swoją niezależność. Chcę 

przekazać Wam garść informacji, które przekonają  

do ich posiadania. Koty już od dawna były bardzo 

cenione za swój pozytywny wpływ na organizm 

człowieka. Potrafią leczyć korzonki, reumatyzm, 

astmę, raka, gdyż umieją swoim nosem       

zaobserwować u swojego właściciela występujące 

objawy. Będziemy mogli w porę zareagować, gdy 

pojawią się niepokojące sygnały. Kolejnym bardzo 

dobrym argumentem jest chęć rzucenia różnych 

nałogów, np. tytoniowego, alkoholowego. Jeżeli 

nie masz takiego zwierzaka,  a chciałbyś mieć 

jakiegoś sierściucha, wartym polecenia miejscem 

jest Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Leśny 

Zakątek” znajdujące się w Kołobrzegu. 

 

 

 

 

Czy dachowce chodzą po dachach? 

Koty mają potrzebę patrzenia na wszystko z góry, 

stąd ich potrzeba wchodzenia na dachy wynika                 

z tego, że w środowisku naturalnym są 

drapieżnikami , ale też ofiarami. A więc dach 

stanowi dla nich idealne miejsce do obserwacji i 

drzemek. Dachowiec to kot koloru szarego, burego 

lub najczęściej czarnego. Nie jest to kot rasowy ,co 

oznacza, że jest kocim odpowiednikiem kundla. 

Dachowce raczej nie chorują na różne choroby, 

ponieważ są bardziej zahartowane niż koty 

rasowe, które są często sztucznie wyhodowane, a 

więc są bardziej  wrażliwe i częściej chorują. 

  

5 najpopularniejszych ras kotów, które 

wybierają ludzie: 

1.Kot brytyjski  

2. Maine Coon 

3. Kot perski 

4. Kot rosyjski niebieski 

5. Ragdoll 
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CZY WIESZ,CO TO ZNACZY KUPOWAĆ KOTA 

W WORKU? (frazeologizm- stały związek 

wyrazowy) 

Kupić coś bez pełnej świadomości, co 

kupujemy. 

                                                                     


