
Koty – najważniejsze informacje
Samodzielne, dumne, psotne i przytulaśne – koty są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domo-
wych. Przed powitaniem w swojej rodzinie kota, powinnaś dowiedzieć się dokładnie jak się z nimi obcho-
dzić, oraz jakie warunki należy im zapewnić. Dzięki temu  mruczek będzie się u ciebie czuł komfortowo.

Jakie warunki powinnaś zapewnić swojemu kotu?
Kot jak każde zwierzę domowe potrzebuje codziennie twojej uwagi i opieki. Koty są dużo bardziej 
samodzielne od innych zwierząt, ale nie są samotnikami. Potrzebują zabawy, żeby się nie nudziły i nie 
czuły się osamotnione. Dlatego też dobrze zastanów się przed przygarnięciem kota, czy takie zwierzę 
pasuje do twojego sposobu bycia.

Czas potrzebny na opiekę: FelSprzątanie sierści (w zależności od rasy)/Karmienie/Sprzątanie 
kuwety – od 5 do 20 minut dziennie

Czas na zabawę, głaskanie: w zależności od charakteru i temperamentu – z reguły 1 godzina 
dziennie

Ilość posiadanego miejsca w mieszkaniu: około 50 m² dla jednego kota, około 60 m² dla 
dwóch kotów

Koszty przygarnięcia: Schronisko – opłata adopcyjna od 35 do 100 zł, Kot z hodowli od 800 
do 3000 zł (możliwe nawet wyższe ceny przy rzadkich rasach kotów)

Koszty wyprawki: w zależności od potrzeb żywieniowych od 120 do 300 zł.

Dlatego, zanim przygarniesz kota powinnaś odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

Jeden czy dwa koty? Koty potrzebują regularnych kontaktów z ludźmi lub innymi osobnikami 
swojej rasy. Kot wychodzący znajdzie sobie zajęcie i towarzystwo na dworze. Kotu pozostają-
cemu w mieszkaniu najlepiej zapewnić towarzystwo, chyba że, sama spędzasz dużo czasu w 
domu.

Kot kanapowy czy łowca przygód? W zależności od waszej sytuacji mieszkaniowej, powin-
niście przyzwyczajać koty od małego do jednego ze stylów życia. Jeśli chcecie pozwolić kotu 
wychodzić z domu, najlepiej zacząć to robić po ukończeniu przez niego 8-go miesiąca życia. 

Mały kotek czy dorosły kot? Małe kotki trzeba najpierw nauczyć korzystania z kuwety. Doro-
słe koty potrzebują – w zależności od ich historii – kilku dni lub tygodni na adaptację do no-
wych warunków bytowych.

Lista najpotrzebniejszych rzeczy w wyprawce dla kota

Transporter
Legowisko (najlepiej koszyk lub miejsce, w którym kot może się schować)
Miękki koc
Drapak
Kuweta, żwirek i łopatka do sprzątania
Szczotka do wyczesywania sierści
Urządzenie ułatwiające wyciąganie kleszczy (szczególnie w przypadku kotów wychodzących)



















Jak ułatwić kotu adaptację w nowym domu?
Jak szybko kot zadomowi się w twoim mieszkaniu zależy od wielu czynników. Największy wpływ na 
to mają charakter zwierzęcia i jego poprzednie doświadczenia. Koty bardziej nieśmiałe potrzebują 
więcej czasu na adaptację w nowym otoczeniu. Postaraj dowiedzieć się jak najwięcej o swoim nowym 
zwierzęciu przed adopcją lub kupnem, a następnie postępuj krok po kroku według poniższej instruk-
cji.

Zabezpiecz swoje mieszkanie: Osłoń balkony i okna (nawet te uchylne) specjalną siatką, 
która uniemożliwi twojemu kotu ucieczkę. Usuń rośliny, które uznawane są za niebezpieczne 
dla kotów. Przyjrzyj się uważnie wszystkim małym przedmiotom i umieść je bezpiecznie poza 
zasięgiem zwierząt. Jeśli twój kot będzie wychodził z domu pomyśl o zainstalowaniu specjalnej 
klapki w drzwiach, która pozwoli mu swobodnie wchodzić i wychodzić z mieszkania. 

Odwiedź swojego kota kilka razy: Poznaj swoje nowe zwierzę zanim zdecydujesz się na ad-
opcję lub kupno. Przy odwiedzinach w schronisku czy fundacji będziesz mogła dobrze poznać 
wszystkie zwierzęta i wybrać to, które najbardziej pasuje do ciebie pod względem charakteru 
i temperamentu. Zaczniesz również zdobywać zaufanie swojego nowego pupila. Postaraj się 
jak najwięcej dowiedzieć o zwyczajach i charakterze swojego zwierzaka, dzięki temu będziesz 
wiedziała na co zwracać uwagę podczas procesu adaptacji.

Zadbaj o bezpieczną podróż kupując transporter: Podczas odbioru kota musisz zapewnić 
mu możliwość bezpiecznej podróży. Najlepiej kup transporter wcześniej i zabierz na kilka wi-
zyt, tak, żeby kot zdążył się już do niego przyzwyczaić. Zabezpiecz transporter na czas podró-
ży, by nie mógł się poruszać – jedź wolniej i ostrożniej – żeby nie przysparzać kotu dodatkowe-
go stresu.

Przygotuj kotu jeden pokój: Może minąć kilka dni zanim twój kot będzie buszował po całym 
mieszkaniu. Dlatego na początek dobrze jest zacząć od jednego pomieszczenia, w którym 
umieścisz kuwetę oraz miski z karmą i wodą (nigdy nie stawiaj misek obok kuwety). W tym 
pomieszczeniu zapewnij kotu możliwość schowania się np. do transportera lub legowiska. 
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Koszty jednorazowe Koszty bieżące Dodatkowe koszty

Zabezpieczenie siatką okien i 
balkonów
Drzwiczki dla kota
Zachipowanie zwierzęcia

Karma i żwirek 
Szczepienia obowiązkowe i 
dodatkowe
Odrobaczanie, przycinanie 
pazurów

Opieka weterynaryjnej pod-
czas choroby
Opieka nad zwierzęciem pod-
czas waszej nieobecności

Karma i miski (najlepiej ceramiczne lub metalowe)
Karma sucha i morka (ewentualnie pokrywka zabezpieczająca otwarte puszki)
Smakołyki jak np. kocia trawka
Zabawki takie jak: piłeczki, worki z kocimiętką, myszy z materiału, zabawki na żyłce
Naturalny środek czyszczący - pomaga w usuwaniu plam i zapachów



Więcej informacji na temat kotów domowych znajdziesz w naszym poradniku dla właścicieli.

Nie przytłaczaj kota podczas fazy zapoznawczej: Jeśli w twoim domu znajdują się inne 
zwierzęta, to trzymaj je na początku z daleka od kota. Również pozostali członkowie rodziny 
powinni być wyrozumiali i po kolei zapoznawać się z nowym pupilem. Jeśli przygarnęłaś doro-
słego osobnika, który wcześniej wychodził z domu, powinnaś dać mu 4 tygodnie na poznanie 
nowego otoczenia, zanim będziesz go znów wypuszczać.

Buduj zaufanie: Nie głaskaj na siłę kota, poczekaj cierpliwie, aż sam do ciebie przyjdzie.  Żeby 
nie wystraszyć swojego pupila staraj się nie wykonywać gwałtownych ruchów oraz nie mówić 
zbyt głośno w jego obecności. 

Bądź uważna przy wychowaniu: Kary i ostre nagany nie będą najlepszą opcją przy uczeniu 
kota korzystania z kuwety, nawet gdy zdarzy mu się wypadek. Najpierw obserwuj zwyczaje 
swojego kotka. Następnie po posiłku i po spaniu umieść go w kuwecie i pochwal jeśli uda mu 
się załatwić do niej swoją potrzebę.
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https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/wszystko-o-kotach-domowych

