
Koty zawsze spadają na cztery łapy, piją mleko i jedzą myszy. Jeśli taki 
jest kot z Twoich wyobrażeń, to  koniecznie rozpraw się z tymi mitami. 

MIT nr 1: Koty zawsze spadają na cztery łapy 

To nieprawda. Mimo wielkiej giętkości i zwinnych ruchów, z których słyną 
koty, upadek nawet z niewielkiej wysokości, z niskich kondygnacji budynków, 
może skończyć się dla nich złamaniem kręgosłupa, pogruchotaniem łap a nawet 
śmiercią. Dlatego, jeśli mamy w domu koty, tak ważne jest zabezpieczenie 
okien lub balkonu specjalną siatką, dostępną w sklepach zoologicznych lub 
wyjmowaną moskitierą, którą możesz zamówić w firmach zajmujących się 
montażem okien.  

 

 

 

MIT nr 2: Mleko to najlepsze, czym możemy napoić kota 

Kotom nie należy podawać krowiego mleka, gdyż nie trawią zawartej w nim 
laktozy – wywołuje to u nich biegunki i odwodnienie. Najbardziej służy im picie 
czystej, świeżej wody. 

 

 

 

 

MIT nr 3: Populacja bezdomnych kotów powinna regulować się sama, 
zgodnie z zasadą „przetrwają najsilniejsi”. 

Ta zasada sprawdza się w świecie dzikich zwierząt, ale koty to zwierzęta 
udomowione i ich populacja rządzi się innymi prawami. Oswoiliśmy ten 
gatunek i powinniśmy dbać o to, żeby nadmiernie się nie rozmnażał. Jak? 
Poprzez sterylizację kotek i kastrację kocurów. Jednorazowy zabieg wykonany 
przez weterynarza, raz na zawsze rozwiązuje problem niechcianych miotów.  



MIT nr 4: Koty to samotnicy 

Nieprawda! Zdecydowana większość kotów to istoty bardzo towarzyskie, które 
świetnie czują się z innymi kotami (i psami!). Kot-jedynak, czekający aż jego 
opiekunowie wrócą ze szkoły czy pracy, zwyczajnie się nudzi. Dlatego bardzo 
polecamy adopcję dwóch kotów, np. rodzeństwa, a jeśli w domu jest już jeden 
mruczek – adopcję towarzysza dla niego.  

 

 

 

 

MIT nr 5: Żyć jak pies z kotem 

Czyli źle? Nic takiego! Koty i psy potrafią świetnie się dogadywać i jest 
mnóstwo przykładów zgodnych i przyjacielskich kocio-psich tandemów.  

 

 

 

 

MIT nr 6: W miejscu w którym mieszkają koty, roznosi się nieprzyjemna 
woń 

Koty to bardzo czyste zwierzęta, które mnóstwo czasu poświęcają na 
pielęgnację i czyszczenie swojego futra. Za intensywny zapach, który można 
wyczuć w miejscach bytowania kotów, np. piwnicach bloków i kamienic, 
odpowiadają kocury – samce znaczą teren moczem o intensywnym zapachu. 
Rozwiązaniem tego problemu jest kastracja.  

 


