Mój mruczący Przyjaciel Kot

„Bo koty są dobre na wszystko.
Na wszystko, co życie nam niesie.
Bo koty to czułość i bliskość.”
F. Klimek

16.02.2018r. udało nam się wspólnie zrealizować nasze pierwsze zadanie.
Z okazji Dnia Kota obchodzonego na całym świecie 17 lutego, zrobiliśmy dekorację,
zamieściliśmy ważną informację i kocią charakteryzację Udało się!
Warto wspomnieć, że nie wszystkie koty na świecie świętują 17 lutego, w Wielkiej Brytanii
mają swój dzień 8 sierpnia, w Stanach Zjednoczonych natomiast 29 października.

O kotkach, kocurach i kiciach…
Człowiek rozumny udomowił wąsatego czworonoga prawie 10 tysięcy lat temu, ale dopiero
w 1990 roku we Włoszech koty doczekały się swojego międzynarodowego święta, a w 2006
roku zaadaptowany został także w Polsce. W trakcie obchodów Dnia Kota wybierany jest
Kociarz Roku - jednym z jego laureatów został zmarły prezydent RP Lech Kaczyński (kociarz
roku 2008).
Kot domowy jest jednym z najpopularnieszych zwierząt, które lubi towarzystwo człowieka
i potrafi zbudować z nim silną więź, przy tym zachowując swoją niezależność. Są to zwierzęta
bardzo inteligentne, które mają bardzo dobrze rozwinięte zmysły, co umożliwia im bardzo
dobre poruszanie się, widzenie w ciemności oraz słyszenie najcichszych dźwięków. Uwielbia
zabawy z dziećmi, jest wspaniałym towarzyszem dla każdego, bo kto nie lubi jak przymila się
do niego, mruczy i przytula aksamitny pyszczek ufnego zwierzątka, które tak jak człowiek
potrzebuje miłości i zrozumienia?
Kot to indywidualista w każdym calu, ma swoje sympatie i antypatie, ale jeśli kogoś kocha, to
na zawsze i całym swoim kocim sercem.
Kot nie jest zabawką. To żywe stworzenie. Trzeba być świadomym, że opieka nad pupilem to
nie tylko zabawa, a codzienne obowiązki z tym związane. Wymaga, by go głaskano,
troszczono się o niego lub wręcz rozmawiano z nim.
Jeżeli chcesz mieć kotka, możesz zgłosić się do różnych fundacji, schronisk dla bezdomnych
zwierząt lub domów tymczasowych i stamtąd go zaadoptować. Co później cię czeka?

Karmimy, kąpiemy, czeszemy, pieścimy, głaszczemy i bawimy się z naszym pupilem, czyli
KOCIA CODZIENNOŚĆ.

Czy wiesz, że….
Felinologia – to nauka o kotach. Termin pochodzi od słów felinus (łac. "o kotach") oraz logos
(gr. "rozum"). Felinologia (biologia kotów) koncentruje się na badaniu anatomii, genetyki,
fizjologii i bioróżnorodności gatunków kotów dzikich i ras kotów domowych.

"Kot" w różnych językach
Kot - Polska
Cat - Wielka Brytania
Gato - Hiszpania, Portugalia
Le Chat - Francja
Gatto - Włochy
Kotuk - Ukraina
Neko - Japonia
Popoki - Hawaje
Kissa - Finlandia
Poes - Szwajcaria
Pusa - Filipiny
Cattus - język łaciński

Kut - Egipt
Kedi - Turcja
Gatz - Armenia
Qattus - Malta
Gat - j. kataloński
Biss - kraje arabskie
Kotka - Bułgaria
Koshka - Rosja
Cha'tool(a) - Izrael
Katze - Niemcy
Ga'ta - Grecja
Katt - Szwecja, Norwegia

Koty wydają sześć podstawowych dźwięków:
* dźwięk infantylny (dziecięcy , naiwny, niepoważny) - to miauczenie
* dźwięk ostrzegawczy- to prychanie i syczenie
* dźwięk nawołujący - to miauczenie
* dźwięk proszący - to mruczenie
* dźwięk uspokajający - to mruczenie
* dźwięk wycofywania się - to jęczenie, wrzask
Zestawienie zawołań do kotów w różnych krajach

W Polsce: kici-kici
W Rumunii: pis-pis-pis
Na Litwie: kiss-kiss-kiss.

Niemcy wołają koty: miez-miez-miez.
W Holandii koty woła się: poes-poes-poes
We Włoszech: michio-michio.

W Japonii: neko-chan oide
W Australii: puss-puss-puss
A w USA?: here-kitty-kitty-kitty!

W Chinach? To proste: miao-miao-miao!
W Anglii: chh-chh-chh
Na Ukrainie: keets-keets-keets

Obcowanie z kotem to doznanie niemal metafizyczne. Są to zwierzęta wyjątkowe:
piękne, pełne wdzięku, o silnym charakterze. Obdarowane miłością i otoczone opieką
potrafią odwdzięczyć się jak żadne inne domowe pupile.
Źródła: Koty rasowe, B.V. Tittenbrun - Jazienicka

Oto nasza fotorelacja
Małgorzata Cudny

