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NA POCZĄTEK KILKA STATYSTYK

Według obliczeń, w Warszawie
mieszka aż 29 tysięcy wolno żyjących
kotów. Koty, które spotykamy na
ulicach, w parkach lub na cmentarzach
to w większości wcale nie są
bezdomne koty! Nazywamy je wolno
żyjącymi, czyli takimi, które nie mają
swojego właściciela i żyją na wolności,
swobodnie się przemieszczając.

Jak myślicie, ile kotów mieszka w
Warszawie? 

KOCIE KOLONIE 

Kiedy mamy dobrą dostępność
zasobów, zdarza się, że koty żyją
razem, w jednej grupie. Taką grupę
kotów nazywamy kolonią. Może ona
liczyć od kilku do nawet kilkunastu
kotów, które w większości pochodzą z
jednej kociej rodziny. Małe kociaki,
dopóki nie dorosną, dołączają do
kolonii swojej mamy. Taką kolonię
nazywamy matrilinearną

Czy koty potrafią żyć razem?

KOCI SAMOTNICY

Wiele dorosłych kotów (głównie
samców) nie dołącza do kolonii i żyje
zupełnie samotnie. Zazdrośnie też
bronią swojego terytorium przed
innymi kotami, znacząc teren za
pomocą swojego zapachu oraz
walcząc ze wszelkimi intruzami,
których spotkają na drodze!

Nie każdemu w grupie raźniej!

KOT - PODRÓŻNIK

Koty wolno żyjące mogą chodzić, gdzie
tylko im się podoba! Naukowcy
zajmujący się badaniem zachowania
miejskich kotów, zauważyli, że nasi
czworonożni przyjaciele potrafią
wędrować bardzo daleko - kot-
rekordzista poruszał się po terytorium
ponad 5400 km2. 

Koty to nie zawsze kanapowe
mruczki!

KOCIE WĘDRÓWKI

5400 km 2 - czy to daleko? Nawet
bardzo! To prawie 10 razy więcej niż
powierzchnia Warszawy! Dla
wytrawnego miejskiego mruczka
wyprawa z Wilanowa na Białołękę nie
będzie więc niczym niecodziennym! 

Kocie podróże małe i duże

infografika stanowi część projektu "Dwa Skrzydła 
i Cztery Łapy" - akcja edukacyjna o kotach wolno

żyjących, ptakach i nietoperzach


