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Brexitowe zawirowania

 Polacy coraz częściej decydują się na podróż ze zwierzętami.  Samolotem, 
samochodem, pociągiem czy statkiem - ważne by do podróży dobrze 
przygotować i kota i siebie oraz zadbać o stosowne dokumenty. Jednym z 
głównych celów podróży z kotem jest Wielka Brytania.  Przed nami Brexit i choć 
jego data wciąż nie jest dokładnie określona, warto poznać zasady, które będą 
obowiązywać zarówno wyjeżdżające jak i wjeżdżające  do Wiekiej Brytanii 
zwierzęta i które wejdą w życie 29 marca br.
 
Ponadto w tym numerze przedstawiamy Wam jedną z najpopularniejszych ras 

kotów - kota brytyjskiego, pomagamy odpowiedzialnie kupić kota rasowego 

oraz zachęcamy, by nie bać się adopcji zwierząt niepełnosprawnych.

 
Miłej lektury!
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lek. wet. Kaja Zawisza -Janik

Przychodnia Weterynaryjna MELWET

Kraków-Bielany

Latające koty

 Coraz więcej kotów podróżuje za granicę naszego kraju. Wielu właścicieli niestety zapomina, że wyjazdem pupila należy 
zająć się dużo wcześniej, aby zebrać całą konieczną do transportu dokumentację. Często okazuje się, że przez swoją 
opieszałość nie można wyjechać w pożądanym terminie. 
 
Jakie więc są wymagania? 
 
Wszystko zależy od celu podróży. Przede wszystkim należy założyć kotu paszport. Do tego są specjalnie wyznaczeni 
przez urząd lekarze weterynarii. Przed wizytą w gabinecie weterynaryjnym upewnij się, że twój lekarz weterynarii może 
wystawić taki dokument!
 
Co zrobi lekarz na takiej wizycie? Po pierwsze sprawdzi, czy Twoje zwierzę jest oznakowane.

kot-trójłapek o imieniu Jaime
fot. Szymon Wysocki

A K T U A L N O Ś C I

Aby móc przemieszczać się, zwierzę musi być prawidłowo oznakowane. Możliwe są dwie metody znakowania: 
mikrochip lub tatuaż. Tatuaż jest dopuszczalny, jeśli jest wyraźny  i właściciel zwierzęcia posiada dowód, że znakowanie 
odbyło się przed 3 lipca 2011r . Jeśli kot nie ma jeszcze chipa, zostanie zachipowany. Sugerowanym miejscem 
wszczepienia chipa jest ½ długości szyi po lewej stronie. 
 
Aby wypełnić paszport będą potrzebne dane: imię i nazwisko właściciela, adres, telefon, imię zwierzęcia, rasa, gatunek, 
umaszczenie, data urodzenia (szacowana, jeśli prawdziwa nie jest znana) i ewentualne cechy szczególne zwierzęcia.
 
Drugim koniecznym warunkiem, aby zwierzę mogło wyjechać jest szczepienie przeciw wściekliźnie. Jeśli kot był 
szczepiony przed założeniem paszportu, przepisanie do paszportu wcześniejszych szczepień jest możliwe tylko wtedy, 
gdy znana jest data chipowania zwierzęcia oraz właściciel posiada stosowne zaświadczenie o szczepieniu, na którym 
widnieje numer mikrochipa. Jeśli posiadają państwo zaświadczenie bez numeru mikrochipa lub kotek nie był 
zachipowany przed szczepieniem,  to szczepienie to jest  niestety nieważne i należy zaszczepić zwierzę przeciw  
wściekliźnie jeszcze raz, nawet jeśli nie upłynął rok od poprzedniego szczepienia. 
 
 UWAGA! Aby szczepienie na wściekliznę było ważne musi zostać wykonane  u zwierzęcia które ma ukończone 12 tyg i 
od szczepienia minęło minimum 21 dni. Jeśli nasz kot jest szczepiony  regularnie i nie zostanie przekroczony termin 
szczepienia, szczepienie uważane jest jako ważne od razu. Jeśli kolejne szczepienie na wściekliznę jest zrobione z 
opóźnieniem (nawet jeden dzień)  to jest ono aktywne dopiero po 21 dniach.  Jeśli podróżujemy z kotem lub mamy to w 
planach pamiętajmy,  by szczepienie przeciwko wściekliźnie należy robić regularnie co roku, nie przekraczając terminu
 

@gabinetkociesprawki
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lek. wet. Kaja Zawisza-Janik



kot-trójłapek o imieniu Jaime
fot. Szymon Wysocki

kot rasy maine coon, 
hodowla Ślad Rysia*PL

A K T U A L N O Ś C I
 
Jakie są wymagania do poszczególnych krajów?
 
Warto pamiętać, że zawsze aktualne i szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących podróżowania ze 
zwierzętami można znaleźć na stronie:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi .
Zasięgnąć rady można też u lekarza weterynarii wystawiającego paszporty.
 
Oto kilka najczęściej wg mnie wybieranych kierunków podróży, na których jest najwięcej “latających” zwierzaków. 
Wymagania dotyczą psów kotów i fretek.
 
 Unia Europejska:
 - Zwierzę można zidentyfikować - posiada mikrochip
 - Zwierzę posiada aktualne szczepienie na wściekliznę
- Potrzebne dokumenty: paszport,a jeśli zwierzę nie podróżuje z właścicielem pisemne upoważnienie dla przewoźnika 
do przewozu pupila
 - Jeśli zwierzę podróżuje do Irlandii, Finlandii, Malty i Norwegii musi zostać odrobaczone na 120h do 24 h przed 
wyjazdem p. tasiemcom Echinococcus multilocularis
 
Wielka Brytania
Ze względu na Brexit zmieniają się przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt do WB. Do tej pory WB była 
traktowana jak inne państwa UE, tyle że należało dodatkowo odrobaczyć zwierzę p.  tasiemcom Echinococcus 
multilocularis. Pomimo tego, że WB jest jeszcze jedną nogą w UE i zapewne Brexit opóźni się, to od 29 marca 2019 r. ma 
nastąpić zmiana zasad przemieszczania zwierząt. Oto nowe zasady. Zwierzę musi:
 - być prawidłowo oznakowane (mikrochip),
 - posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 - posiadać badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
 - posiadać dokument identyfikacyjny - świadectwo zdrowia
 
Ukraina
 - być prawidłowo oznakowane (mikrochip),
 - posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie i panleukopeni,
 - posiadać badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
 - posiadać dokument identyfikacyjny oraz świadectwo zdrowia wystawiane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
najwcześniej na 10 dni przed wyjazdem
 
Co grozi naszemu pupilowi jeśli nie dostosujemy się do przepisów prawa? 
 
Sankcje są różne. Zwierzę może zostać odesłane do kraju z którego przyjechało, może pozostać na kwarantannie dopóki 
nie zostaną spełnione wszystkie warunki prawne dotyczące przemieszczania się. Jeśli nie może zostać odesłane, ani nie 
może zostać na kwarantannie może nawet zostać poddane eutanazji! Nie warto więc ryzykować. Pamiętajmy - nie 
spełniamy któregoś z wymogów - nie podróżujemy do danego kraju z naszym zwierzęciem, nie fundujemy mu takiej 
niepewności losu!
 
Oprócz tego powinniśmy  przygotować zwierzę do podróży pamiętając o:
 - Na miesiąc przed podróżą zorientuj się czy przewoźnik/linie lotnicze nie ma dodatkowych wymagań np. czasem 
konieczne jest szczepienie na choroby zakaźne/odpchlenie/odrobaczenie/ transporter o wymaganych wymiarach
 - Na 2 tygodnie przed podróżą wzmocnienie odporności - zapytaj swojego lekarza weterynarii o najlepszy dla Twojego 
pupila sposób, na rynku dostępnych jest wiele preparatów.
 - Na  2 tygodnie, minimum tydzień  przed wyjazdem u nerwowych kotów należy zacząć terapię wyciszającą, 
antystresową. Większość leków uspokajających  musi się "rozpędzić", zanim osiągnie maksimum swojego działania.
 - Jeśli zwierzę ma chorobę lokomocyjną zapytaj wcześniej lekarza weterynarii o najlepsze leki dla Twojego pupila i nie 
podawaj mu posiłku na min 4 godziny  przed podróżą.
 
Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu i Państwa kotom miłej podróży i bezpiecznego dotarcia do celu.
 



Konkurs na FB

 W tym i w poprzednim numerze "Krakowskiej 
Koterii' zaprezentujemy zwycięzców naszego FB 
konkursu - urocze kociaki na pięknych zdjęciach. 

Tygrysek pani Agnieszki 
 

A K T U A L N O Ś C I

 
"Ares jest 4,5 letnim kotem bengalskim. Ares uwielbia z 
nami spacerować chodzi bardzo ładnie na smyczy. Jest 
kotem bardzo inteligentnym uczy się bardzo chętnie i 
dość szybko różnych sztuczek umie dać łapkę, piątkę i 
"żółwik". Rozumie spora gamę poleceń, jak siad, chodź, 
szukaj, nie wolno i oczywiście idziemy na spacer. Jak na 
bengala przystało często „przemawia" do nas. Wydaje 
cała gamę odgłosów niektóre brzmią
dziwnie ochryple, dziko, niektóre specyficzne odgłosy 
przypominające szczekanie czy warczenie.
Ares uwielbia wodę co nie jest zaletą wszystkich 
kotów.
Jest kochanym myziakiem pomimo dzikich cech 
przedkow" - tak o Aresie opowiada Pani Anna

"Szanti urodziła się 05.05.2017r w Krakowie, jest bardzo 
towarzyska i ciekawska wszystkiego, towarzyszy mi w 
różnych czynnościach domowych nic nie może jej umknąć. Z 
zainteresowaniem siedzi i obserwuje wszystko co się robi. 
Bardzo lubi zabawę w chowanego, trzeba ją szukać a 
następnie się chować, bo potem szuka Szanti. Reaguje na 
komendę siad, piątka i poproś. Maine Coon to wspaniała 
rasa" - twierdzi Pani Agnieszka
 
 

SZANTI

nasi ulubieńcy
część II

Szanti pani Agnieszki

BAZYLI
"Bazyli to trzyletni domowy kocurek. Znajda od czwartego tygodnia 
wykarmiony butelką. Mimo wychowania w bliskości od maleństwa, 
charakterny i posiadający swoje zdanie. Koci Napoleon lubiący 
patrzeć na swoich Państwa z wysokiej szafy."

ARES

Bazyli Pani Dominiki
Ares Pani Anny



Kontakt klubowy

 
 

 

 

 

 

 

kkf.info.pl@gmail.com
tel. +48 728 182 298 

 
www.kkf.info.pl

 

Devon Rex 
hodowla Sarantina

A K T U A L N O Ś C I

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
8.-9. czerwca w Krakowie

zapowiedź wydarzenia
Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie zaprasza na  XXXV i XXXVI Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych, 
która odbędzie się w Krakowie w dniach 8 - 9  czerwca 2019. Wystawa, jak zawsze, odbędzie się pod patronatem FIFe.
 
 Zaproszeni sędziowie:
Pani Joelle Monney (CH) - all breed
Pani Lone Lund (DK) - all breed
Pani Jaana Jyrkinen (FI) - all breed
Pani Dorota Szadurska (PL) = 2, 3, 4
Pan Juan Jose Martinez Vizcaino (ES) - 2, 3,4 - pierwszy raz w Polsce!
 
(Klub zastrzega sobie prawo zmiany składu sędziowskiego)
 
Wystawa będzie mieć miejsce, jak co roku, w hali sportowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie-Czyżynach. 
 
Prócz zwyczajowej konkurencji przewidujemy konkursy dodatkowe. Z okazji Dnia Kociego Dziecka wybrany zostanie 
Top Debiutant wystawy. Wybierzemy również Top Wystawcę, a publiczność zagłosuje na swojego ulubieńca. Również 
sędziowie będą mieli możliwość wskazania najsympatyczniejszego, ich zdaniem, kota którego danego dnia mieli okazję 
oceniać. Szykujemy również inne niespodzianki, dowiecie się o nich z kolejnych numerów Biuletynu.
 
 
Dodatkowe informacje o naszej wystawie pojawiać się będą:
 
-  na naszej stronie www, w zakładce "Wystawa"
http://kkf.info.pl/?s=5,wystawa+-+cat+show
 
- na forum Miau:
https://forum.miau.pl/viewtopic.php?f=43&t=189915
 
- oraz na naszym wydarzeniu na FB
 
 
Otwarcie zgłoszeń przewidujemy po 1. maja br. Nie zostawiajcie zgłoszenia na ostatnią chwilę - ilość miejsc na naszej 
wystawie jest ograniczona.
 
Zapraszamy również osoby chętne do pracy w charakterze stewarda. 

 
 
 

więcej informacji wkrótce!



Adopcja kota niepełnosprawnego

Helena Papla, Katarzyna Wysocka

 

Devon Rex 
hodowla Sarantina

Z D R O W I E  F I Z Y C Z N E

Opieka nad kotem po urazie kręgosłupa może być nieco trudniejsza niż nad kotami z innymi niepełnosprawnościami i 
wymaga szerszego omówienia. 
 
Koty z urazami kręgosłupów to specyficzna grupa kotów, które zazwyczaj są ofiarami wypadków. Najczęściej są to 
wypadki komunikacyjne (potrącenie przez samochód) oraz upadek z większej wysokości. Warto od razu przypomnieć, że 
żeby uniknąć tego rodzaju wypadków trzeba:
 
- rozważyć sens wychodzenia naszego kota poza teren domu/mieszkania. Koty wychodzące narażone są na choroby, 
urazy (walki z innymi kotami, pogryzienie przez psy, potrącenie przez samochód, napotkanie na swej drodze ludzi 
niechętnych kotom), zaginięcie, skradzenie. Ponadto zagrażają one gatunkom chronionym polując na nie. Kot generalnie 
nie powinien samodzielnie opuszczać domu lub mieszkania. Jeśli chcemy urozmaicić mu czas, warto zadbać o 
zabezpieczenie kotu osiatkowanego balkonu lub zamkniętej woliery ogrodowej. Z nich będzie mieć możliwość 
obserwacji otaczającego świata - bez jakiegokolwiek ryzyka.
 
- regularnie sprawdzać zabezpieczenia w naszym domu. Przynajmniej dwukrotnie w sezonie sprawdzić siatkę 
zabezpieczającą balkon - czy nie ma dziur, poluzowanych oczek mocujących, czy siatka nie sparciała. Wymieniać siatkę 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zazwyczaj zaleca się wymienić siatkę na nową po upływie 5 lat od jej montażu. 
 
W wypadkach  koty tracą władzę w tylnej części ciała, a zakres uszkodzenia może być bardzo różny.  Od rodzaju 
uszkodzeń zależeć będą nie tylko rokowania na przyszłość, ale również bieżąca opieka nad kotem.  Opieka ta może być 
nieco bardziej kosztowna i czasochłonna niż standardowa, konieczne mogą się okazać:
 
- fizjoterapia - jej zakres i metody zawsze ustalane są przez lekarza prowadzącego i zoofizjoterapeutę! Obejmować ona 
może masaże, elektrostymulację mięśni, ćwiczenia aktywne, hydroterapię, laseroterapię. Ma na celu utrzymanie 
organizmu w dobrej kondycji, spowolnienie osłabienia mięśni, stymulację procesów regeneracyjnych, próbę 
wypracowania odruchu "chodzenia rdzeniowego".  Część zabiegów wykonuje się w gabinecie, część z powodzeniem 
można przeprowadzać w domu. 
 
- ręczne wymasowanie pęcherza - kilka razy dziennie, u kotów które w wyniku urazu nie potrafią wypróżniać się 
samodzielnie. 
 
- pomoc w pielęgnacji - okolic ujścia cewki moczowej i odbytu; mycie, suszenie. 
 
Jak widać opieka nad kotem po urazie kręgosłupa jest bardziej kosztowna i angażująca czasowo niż opieka nad kotem 
zdrowym.  Pamiętać jednak  należy, że połamany kręgosłup i utrata czucia nie jest wyrokiem i jeśli zwierzę nie cierpi to 
eutanazja nie jest humanitarnym rozwiązaniem! Niepełnosprawny kot to wciąż pełnoprawny przyjaciel, który 
odwdzięcza się miłością i przywiązaniem.  
 
O wyzwaniach i radościach życia z kotem po urazie kręgosłupa przeczytacie w kolejnym numerze "Krakowskiej Koterii, 
w którym opiekunka dwójki kotów niepełnosprawnych - Kiziora i Lei - opowie o swojej codzienności. 
 

 

część III - kot po urazie kręgosłupa - wiadomości ogólne

@KiziorSuperKot kiziorsuperkot@gmail.com



 
 

Devon Rex 
hodowla Sarantina

K O T Y  R A S O W E

Katarzyna Wysocka

Kupno kota rasowego - poradnik cz. III

PLANUJESZ ZAKUPIĆ KOTA RASOWEGO?  CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE KUPIONY KOT BĘDZIE 

RZECZYWIŚCIE KOTEM RASOWYM, O KONKRETNYM WYGLĄDZIE I OKREŚLONYM USPOSOBIENIU? TO 

KONIECZNIE UWAŻNIE PRZECZYTAJ TEN PORADNIK. 

W TYM NUMERZE PRZEDSTAWIAMY JEGO OSTATNIĄ CZĘŚĆ.

Wiesz już, że chcesz kupić kota rasowego. Wiesz też, jak ważny jest rodowód, po co kupuje się kota rodowodowego 

i gdzie takiego szukać. Zdecydowałeś się już na konkretną rasę. Dziś dowiesz się, jak rozpoznać i wybrać dobrą 

hodowlę kotów rasowych.

Po czym poznać dobrą hodowlę kotów? Przede wszystkim będzie to hodowla zarejestrowana w organizacji należącej 

do World Cat Congress (WCC) czyli w Polsce będą to FIFe, TICA, WCF oraz CFA. Nie gwarantuje to wprawdzie 

idealnego prowadzenia hodowli, ale jest ważnym wyznacznikiem profesjonalizmu hodowcy. Bo hodowla kotów, choć 

jest zajęciem hobbystycznym a nie biznesem, to jednak wymaga wysokiego poziomu sprofesjonalizowania. 

 

Pierwszy kontakt z hodowlą do zapewne kontakt z jej stroną www. To, jak hodowla prezentuje się w internecie wiele 

mówi o tym w jaki sposób jest prowadzona. 

 

Szanująca się hodowla powinna na swojej stronie udostępniać następujące informacje:

 - członkostwo w organizacji felinologicznej,

- dane kotów, które przebywają w hodowli: zdjęcie, osiągnięcia, badania

- dane miotów: obecnych i minionych, wraz z ich zdjęciami oraz danymi rodowodowymi

 

Oprócz tego o zaangażowaniu hodowcy świadczą podane na stronie:

- informacje o rasie

- informacje o sposobie nabycia kocięcia 

- dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu, strony w serwisach społecznościowych itp.

 W dalszej kolejności, po nawiązaniu kontaktu z hodowcą musimy 
potrafić ocenić jakość tego kontaktu. 
 
Jaki jest jego stosunek do potencjalnych klientów? Czy hodowca chce 
w sposób wyczerpujący odpowiadać na nasze pytania? Czy jest gotów 
przysyłać zdjęcia kociąt, spotkać się na wystawie, zorganizować 
ewentualne spotkanie w swojej hodowli? Czy interesuje go potencjalny 
dom dla kociaka wyhodowanego w jego hodowli? Czy zadaje pytania o 
nasz tryb życia, znajomość rasy itp.?
 
Warto odwiedzić hodowlę, poznać koty i zobaczyć w jakich warunkach 
żyją. Pamiętajmy przy tym, że przychodzimy nie do sklepu z kotami 
lecz do czyjegoś prywatnego domu.  Nie jest to również "kocie mini 
zoo" dla dzieci!
 
Umówmy się zawczasu i miejmy świadomość tego, że w określonych 
terminach (np. miot przed szczepieniami) hodowca nie zechce nas 
gościć i może to być spowodowane dbałością o kocięta, a nie złą wola 
hodowcy!

 Kot rasy Devon Rex, 
Kassandra Sarantina*PL 
hodowla Sarantina*PL fot. K. Wysocka



 
 

PoDevon Rex 
hodowla Powodzenia w wyborze wymarzonego kocięcia!

K O T Y  R A S O W E

 Jeśli nie zdecydujemy się na wizytę w hodowli i kończymy kontakt z hodowcą po wymianie maili lub rozmowie 
telefonicznej, nie zapomnijmy podziękować hodowcy za poświęcony nam czas. Osób wysyłających zapytania jest sporo i 
im wyczerpująco odpowiadał hodowca, tym więcej czasu poświęcił nam - oraz innym pytającym. Dlatego urwanie 
kontaktu bez słowa jest zwyczajnie niegrzeczne; może również doprowadzić do tego, że hodowcy - którzy przecież się 
znają i kontaktują między sobą - przestrzegą innych hodowców przed takim "klientem" i zamkniemy sobie droge do 
kupna kocięcia z danej rasy.
 
Jeśli natomiast umówiliśmy wizytę w hodowli, przybądźmy punktualnie, a gdyby było to niemożliwe lub wizytę trzeba 
odwołać, poinformujmy hodowcę z wyprzedzeniem. Po prostu traktujmy hodowce tak, jak sami chcielibyśmy być przez 
niego traktowani. 
 
U hodowcy sprawdźmy jak żyją jego koty. Czy mogą chodzić swobodnie po całym domu? Czy są trzymane w izolacji?  To 
ważne, gdyż zależy nam na kocięciu, które będzie zaznajomione z odgłosami życia codziennego oraz dobrze 
zsocjalizowane. Dźwięki miksera, radia, dzwonka do drzwi nie mogą być dla kota zupełnie nieznane. Kot musi mieć 
kontakt z różnymi ludźmi, dobrze by było gdyby miał kontakt z innymi zwierzętami (koty, przyjazne psy)
 
Ważna sprawa - w hodowli nie może śmierdzieć. Oczywiście może się zdarzyć, że chwilę przed naszym przyjściem któryś 
z kotów postanowił skorzystać z kuwety, ale generalnie nie powinno "śmierdzieć kotami".
Zwróćmy uwagę na to, jakie udogodnienia dla kotów przewidział hodowca (czy odpowiadają kocim potrzebom, np. 
drapaki), spytajmy czym koty są żywione, rzućmy okiem na miski i kuwety - czy są czyste. 
 
Przyglądnijmy się oczywiście kotom. Czy wyglądają na zdrowe i zadbane? Lśniące futro bez kołtunów, czyste oczy, 
zwierzęta ani nadmiernie nie wychudzone ani nie otyłe. Jak się zachowują? Czy są zainteresowane kontaktem z 
człowiekiem? Oczywiście w "stadzie" może się znaleźć osobnik niechętny ludziom a nawet bojaźliwy, ale dobrze by było 
by na nasz widok wszystkie koty nie pierzchały w popłochu. 
 
Od hodowcy weźmy jego propozycję umowy, przeczytajmy ją na spokojnie w domu, o ewentualne zapisy niejasne 
dopytajmy hodowcę, możemy również skonsultować się z prawnikiem.  
Zdecydowani na zakup kocięcia z danej hodowli dopytajmy jeszcze hodowcę jaki "pakiet na start" przewiduje dla 
wychodzących z hodowli kotów.  Dobra hodowla zapewni naszemu nowo nabytemu kociakowi tzw. "wyprawkę" czyli 
rodowód, książeczkę zdrowia z wpisanymi odrobaczeniami i szczepieniami, zapas karmy na pierwszy tydzień w nowym 
domu, ulubioną zabawkę/zabawki, kocyk z zapachem domu i mamy. Wszystko to po to, by zminimalizować kociakowi 
stres związany ze zmianą domu. 
Ponadto dobry hodowca na pewno będzie gotów służyć wsparciem i radami zarówno na etapie zmiany domu jak i 
później.

Kot rasy Norweski Leśny, CH Brawurka Skarb Polany*PL 
hodowla Skarb Polany*PL

fot. Katarzyna Wysocka
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dr Elżbieta M. Mach
hodowla Fenix Eye*PL (Turecki Van)

Czy hodowla kotów to opłacalny biznes ?

Nadeszła wiosna, a wraz z nią zaczęło się budzić nowe życie. Ludziom także wiosna zaczyna szumieć w żyłach i 
napędzani radością słońca zaczynają myśleć co by tu jeszcze… i dzwonią do hodowców z pytaniem… „czy macie 
Państwo dostępną kotkę….do hodowli”…. a potem w rozmowie wypływa kolejne sakramentalne pytanie – czasem 
zadane wprost, a czasem zakamuflowane w kwieciste wywody… „a proszę mi jeszcze powiedzieć, czy taka hodowla się 
opłaca”.
 
No i tu zaczynają się schody.
 
No bo jak na takie pytanie odpowiedzieć konkretnie i edukacyjnie, gdy odpowiedź jest rodem z dziecięcej zabawy i 
brzmi… „to zależy”…
 
A zatem garść argumentów na „za” i na „przeciw”, bo o tym czy coś się opłaca – każdy przyszły hodowca musi 
zadecydować samodzielnie, w kontekście własnych oczekiwań i warunków działania.
 
Prowadzenie hodowli kotów to piękny kawałek życia, pełen dumy, radości, szczęścia i tej niepowtarzalnej energii i siły 
do działania, którą daje kontakt z żywym zwierzakiem, wieczorne mruczenie i przytulanie się do ciepłego futra. To kot, 
który czeka, aż wrócimy z pracy, wita nas radośnie i okazuje swoją miłość, zaufanie i wierność. To kot który liźnięciem 
szorstkiego języka obudzi nas o świcie, albo zrobi to mniej arystokratycznie polując na stopy wystające spod kołdry. 
Zwierzaki kochają bezwarunkowo. Wyczuwają nasze humory i nastroje i się do nich dostosowują. Mają działanie 
terapeutyczne. Koty potrafią nie tylko uśmierzyć ból (nie wiem jak one to robią, ale z pewnością są na ten temat jakieś 
naukowe badania), wyciszyć nasze negatywne emocje ale i czasem znaleźć ich przyczynę. Przekonałam się o tym 
osobiście, gdy mimo doskonałych wyników badań krwi i lekarskich zapewnień, że „nic tam nie ma”, Katia - moja kotka 
rasy Turecki Van - znalazła mi guzy tarczycy… przyczynę wszelkich moich zdrowotnych kłopotów. 
 
Radości nie ma końca, gdy widzimy różowe sutki kocicy i wiemy, że za kilka tygodni będziemy świadkami narodzin 
nowego życia. Pierwszy miałko-skrzek nowo narodzonego kociaka, powoduje wystrzał endorfin i adrenaliny, wprawiając 
hodowcę w stan euforii i niekończącego się szczęścia. Wystawowe sukcesy niezależnie od sukcesów zawodowych i 
życiowych dają solidną podstawę do auto-akceptacji i poczucie przynależności do grupy ludzi wyjątkowych. Przy rasach 
niszowych i rzadko spotykanych, gdy słyszysz „WOW, co to za rasa?” i gdy twój kot wzbudza nieukrywane 
zainteresowanie – twoja duma i radość życia rosną z prędkością światła.
 
Jako maniakalny miłośnik kotów, mogłabym pisać pochwalne strofy jeszcze długo, długo, ale uczciwość nakazuje 
pokazać także tę drugą stronę złotego medalu
 

@FenixEyePL

dr Elżbieta M. Mach



Devon Rex 
hodowla Sarantina

K O T Y  R A S O W E

Hodowla kotów to niekończąca się praca – dniem i nocą. To życiowy etap pełen wyrzeczeń, lęku, czasem łez gdy nie 
wszystko idzie po naszej myśli. To czas zajęć ohydnych - bo komu przyjemność sprawia wybieranie z kuwety kociej 
kupy? Koty przeciętnie żyją ok 10-15 lat (niektóre rasy nawet dłużej), a to oznacza permanentny brak wakacji i 
wyjazdów z rodziną lub partnerką, na narty na dłużej niż 1 dzień... jeśli się nie ma się komu powierzyć opieki nad 
zwierzakami.
 
Hodowla to codzienna rutyna, zabawna w pierwszym roku i doskwierająca w kolejnych latach, czyli: karmienie poranne, 
sprzątanie kuwet, czas na zabawę i socjalizację, przygotowanie posiłku południowego (a gdy idziemy do pracy 
zabezpieczenie kotu jedzenia i wody na czas naszej nieobecności), powrót z pracy i chwila zabawy z nachalnie 
aczkolwiek radośnie witająca nas bandą futrzaków (które przy okazji dekorują swoim futrem nasze wyjściowe ubranie), 
wieczorne karmienie, sprzątanie kuwety, okazjonalne prace w hodowli. Gdy nasze stadko jest wzbogacone bandą 
maluchów, pracy jest po trzykroć więcej, np. pięć razy dziennie karmienie – gdy ktoś pracuje zawodowo poza domem, 
jest to nie lada logistyczne wyzwanie; codzienne wygłaskanie każdego malucha – aby nie wyrósł na dzikusa, ważenie i 
sprawdzanie czy aby ma miękki brzuszek i czy aby wszystko z nim OK, etc,
 
Prowadzenie hodowli to pokochanie ubrań oblezionych kocim futrem (i 15-o letni sponsoring dla skandynawskiej firmy 
produkującej doskonale rolki wyłapujące futro z ubrań), akceptacja specyficznego zapachu niekastrowanego kota, 
comiesięczne wrzaski i piekielne odgłosy samic w rui, podrapane uda i plecy (gdy kocięta traktują cię jak ruchome kocie 
drzewko) i pogryzione ręce. To konieczność zostania ekspertem w dziedzinie środków neutralizujących koci mocz na 
ścianach, sofach i pościeli.
 
To nieprzespane noce czuwania przy kotce spodziewającej się potomstwa i kolejne dwie lub trzy przy już narodzonych 
maluszkach. Konieczność szkolenia się w technikach weterynaryjnych, bo zdarza się, że kotka wymaga pomocy podczas 
porodu, a do lekarza daleko lub lekarz niedostępny, czasem trzeba samodzielnie podać leki, zanim lekarz potwierdzi 
słuszność naszej diagnozy – radości i troski jak przy małych dzieciach!
 
Hodowla to codzienne wydatki – te które odczuwamy wypływem gotówki z portfela i te ukryte w postaci darmowej 
pracy i włączenia kosztów prowadzenia hodowli (np. ogrzewania czy zużycia gazu) w codzienne czy comiesięczne 
domowe opłaty. Hodowla to pieniądze, które się zarabia na sprzedaży kociąt, ale i te pieniądze, które się wydaje by tę 
hodowlę utrzymać, by kocięta mogły się bezpiecznie na świecie pojawić i mieszkać z nami przez 4 miesiące do czasu ich 
wydania do nowego domku.
 
Często w rozmowach padają pytania o realne koszty. Oto i one – pieniądze, które wydajemy na jednego kota (a w 
hodowli mamy ich przynajmniej kilka!) standardowo obejmują koszty ("koszty zmienne"):
 
- karmy suchej, mokrej (puszki), karmieniu BARFem- czyli surowym mięsem z dodatkiem suplementów - koszty zależą 
od jakości oraz od marki karmy i mogą osiągać dużą rozpiętość.  Z pewnością nie można karmić kotów najtańszą (ani 
nawet ze średniej półki cenowej) karmą marketową, gdyż nie zapewnia ona kotu właściwych  składników odżywczych i 
jej dłuższe stosowanie prowadzić może do spadków odporności, problemów dermatologicznych oraz różnorakich 
kłopotów zdrowotnych. Nie nadaje się ona oczywiście dla ciężarnych kotek i karmiących matek, którym należy zapewnić 
odpowiednio wzbogacone odżywczo pożywienie. 
 
 - zużycia żwiru do kuwet  - ok. 60-100 zł miesięcznie – w zależności od typu preferowanego żwirku,
 
 - koszty wizyt kontrolnych u weterynarza, szczepień, odrobaczenia (średnio miesięcznie ok 60-100 zł), bez kosztów 
ewentualnego niezbędnego leczenia
 
- koszty krycia - koszty zakupu i utrzymania samca reproduktora, który niekastrowany śmierdzi i wymaga mieszkania w 
specjalnym pokoju w izolacji od samic, ew. w zaprzyjaźnionym domu.  Zamiennie - gdy nie mamy własnego kocura -  
koszty krycia zewnętrznego u kogoś kto kocura ma. Wówczas w zależności od umowy z posiadaczem kocura, koszty to 
ok. 1500-3000 zł za jedno krycie. Do tego dochodzi koszt dojazdu z kotką na miejsce - bywa, że nawet za granicę. Na 
czas wyjazdu z kotką trzeba wziąć urlop z pracy, na miejscu zapłacić hotel dla siebie. Bywa, że procedurę trzeba 
powtórzyć, gdyż nie każde krycie kończy się ciążą.
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- opieka nad ciężarną kotką – trzeba do standardowych kosztów utrzymania kota doliczyć ok. 500 zł. Naturalnie, jeśli nie 
trzeba rodzić cesarką i wszystko przebiega bez komplikacji, bo jeśli potrzebne cesarskie cięcie - wówczas koszt 
powiększa się o kolejne 600-900zł - a jest to koszt cięcia w standardowej opiece dziennej (ostry dyżur nawet 
dwukrotnie drożej).
 
- utrzymania miotu - czyli maluszków to w przeliczeniu na 1 kociaka ok. 500-900 zł do czasu wydania ich z domu. Koszty 
te obejmują jedzenie, odrobaczenie, szczepienia, żwirek.
 
- koszty wystaw by uzyskać należyte certyfikaty – ok. 150-200 zł za wystawę krajową i ok. 50-100 Euro przy wystawie 
zagranicznej (bez kosztów dojazdu, noclegu i utrzymania na miejscu, oraz paszportów dla kotów i dodatkowych 
szczepień)
 
- koszty roczne członkostwa w kocim związku – to ok. 100-150 zł rocznie + koszt wyrobienia dokumentów takich jak 
dyplomy dla kotów które uzyskały tytuły wystawowe oraz rodowody dla kociąt.
 
- rejestracja przydomka hodowlanego – jednorazowo ok. 200 zł
 
Trzeba też wziąć pod uwagę to, że hodowlana kotka (według standardów FIFe i jej polskiej filii FPL) może rodzić do 8-9 
roku życia i mieć maksymalnie 3 mioty w dwa lata.  Potem się ją sterylizuje i przechodzi na emeryturę. Dla hodowcy 
oznacza to konieczność utrzymania jej przez kolejne 7-12 lat, bez bilansowania kosztów z przychodem z kociąt. 
 
Do kosztów stałych należy wliczyć także wyposażenie startowe hodowli (miski, fontanny na wodę, drapaki, posłania, 
ręczniki, środki czystości i odkażalniki), kosztów dogrzania mieszkania gdy są maluszki, dostosowania mieszkania, 
czasem rozbudowy domu o zasiatkowane balkony, tarasy czy ogrodową wolierę. Jest to ważne nie tylko dlatego, że 
głupio jest jak kilka tysięcy biega po okolicznych lasach zamiast grzać się przy kominku, ale zawsze jest też zagrożenie, że 
kota ktoś ukradnie, przejdzie go auto albo zwyczajnie zarazi się pasożytami lub inną chorobą od wałęsających się 
pobratymców, a wówczas koszty leczenia idą w tysiące, a nie setki złotych, blokując niejednokrotnie na około jeden 
sezon możliwość rozmnażania kota.
Koszty stałe to również koszt dokształcania się hodowcy. Hodowca musi umieć nie tylko zmierzyć temperaturę czy 
założyć kotu opatrunek; musi też potrafić zrobić zastrzyk, założyć kroplówkę, karmić kocięta przy pomocy sondy, znać 
zasady pierwszej pomocy okołoporodowej ("zwykłej" zresztą również). Musi mieć pojęcie o behawiorze kotów, 
rozwiązywaniu konfliktów, socjalizacji. Bierze udział w szkoleniach i konferencjach, kupuje fachową literaturę, 
prenumeruje czasopisma. Taka nauka to kolejne kilkaset złotych rocznie.
Koszt zakupu jednego kota hodowlanego to w zależności od rasy 2500 PLN - 8000 PLN (lub odpowiednik tych cen w 
Euro przy zakupie za granicą oraz koszt podróży po kota za granicę – uwaga; tanie linie nie przewożą zwierząt!).
 
W miotach rodzi się czasem jedno, a czasem cztery kocięta. Nie ma reguły. Liczniejsze mioty są raczej rzadkością, 
czasami sięgają 6 kociąt. W ciągu 8 lat prowadzenia hodowli Tureckich Vanów, miałam tylko jeden miot 6 kociakowy, 
najczęściej rodziły się 2-3 kotki.
 
Kolejna zagadka- to jaką rasę wybrać do hodowli? Pewnie chcielibyście wybrać tę, która skradła wasze serce… tak, ale 
trzeba pamiętać, że  kociaki ras popularnych  sprzedaje się za mniejsze pieniądze i jest duża konkurencja na rynku, 
kociaki raz niszowych kosztują drożej, ale nie musicie konkurować z innymi przy sprzedaży kociąt. Niektóre koty należą 
do tzw. ras pierwotnych – a to oznacza, że nie są chorowite i nie mają obowiązkowych badań przesiewowych. Nie 
oznacza to oczywiście, że taki kot nigdy nie zachoruje, bo jak każdy żywy organizm, włącznie z człowiekiem, jest on 
podatny na bakterie, wirusy i kontuzje fizyczne, ale to oznacza, że wrażliwość na niektóre choroby albo nie istnieje, albo 
jest zminimalizowana. Koty niektórych ras  są predysponowane do niektórych chorób genetycznych i muszą 
obowiązkowo przechodzić testy potwierdzające brak tej choroby (np.: Achondroplazja i pseudoachondroplazja, 
Kardiomiopatia przerostowa (HCM), Choroba spichrzeniowa glikogentu typu IV (GSD IV), Wielotorbielowatość nerek 
(PKD1/AD-PKD), Postępujący zanik siatkówki (rdAc PRA), Rdzeniowy zanik mięśni (SM)). Warto poczytać o tych 
chorobach i rasach kotów, zanim podejmie się kluczową, życiową decyzję. Diagnostyka tych chorób jest doskonale 
rozwinięta, zatem kupując do hodowli kota predysponowanego do którejś z chorób, należy żądać od hodowcy pełnej 
dokumentacji medycznej potwierdzającej że Waszego, wybranego kociaka choroba nie dotknęła i nie jest on nosicielem 
feralnego genu.
W kontekście kosztów hodowli, koszty badań przesiewowych dla kociąt także należy doliczyć do kosztów hodowli.
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I teraz informacja najważniejsza. Aby liczyć czy hodowla się opłaca - trzeba zostać hodowcą a to oznacza, że TRZEBA 
być zarejestrowanym w jednym z wiodących związków felinologicznych: w FIFe (http://fifeweb.org/index.php) lub 
polskiego oddziału FPL (http://www.felispolonia.eu/), lub WCF (http://www.wcf-online.de/WCF-EN/), lub GCCF 
(https://www.gccfcats.org/) lub TICA (https://www.tica.org/), lub ich krajowych/narodowych filiach. Te związki regulują 
swoimi przepisami warunki hodowli kotów, które są dość restrykcyjne, zarówno w odniesieniu do zwierząt jak i do ludzi 
http://www.felispolonia.eu/public/reg_hodowlany_FIFe2018.pdf
Wszystkie te organizacje zrzeszone są w jednej nadrzędnej - WCC (World Cat Congress)
 
Proszę zapamiętać powyższe nazwy, gdyż one są wyznacznikiem i gwarancją jakości hodowli i materiału genetycznego 
kociąt – ich legalnego pochodzenia i standardu rasy. Niestety w ostatnich latach namnożyło się stowarzyszeń, które nie 
są zarejestrowane w powyższych instytucjach i choć działają na mocy obowiązującego prawa to nie są przez nikogo 
nadzorowane, nie spełniają warunków hodowlanych i masowo produkowane kocięta sprzedają jako rasowe, podczas 
gdy są one jedynie w typie rasy. Zamiast nabijać kieszeń handlarzom – warto pomyśleć o adoptowaniu kota ze 
schroniska – ale to jest temat na kolejny artykuł.
 
Jaki zatem będzie bilans zysków i strat? Czy opłaca się zostać hodowca kotów?
 
Te kalkulacje każdy musi zrobić samodzielnie, w oparciu o własne preferencje i warunki. By prowadzić hodowlę – trzeba 
być pasjonatem. To wielka przyjemność, ale i dość kosztowne hobby. Jednakże skoro jedni wydają ciężko zarobione 
pieniądze na nartach w Alpach, to czemuż hodowcy kotów nie mogliby ich wydawać  na utrzymanie swoich ukochanych 
futrzaków?
 
Jeśli te wszystkie informacje Was nie zniechęciły i nadal ktoś miałby ochotę na tę życiową przygodę, to miło będzie 
powitać Państwa w grupie hodowców kotów.
 
Założenie hodowli, to jedna z ważniejszych życiowych decyzji. Nie należy się zniechęcać, bo hodowanie zwierząt to 
piękny epizod w życiu… w moim przypadku - hodowania Tureckich Vanów – epizod około 20 letni, bo tyle one mniej 
więcej one żyją. Ale ja, niezależnie od liczby nieprzespanych nocy i kosztów hodowli – nie zamieniłabym tego hobby na 
nic innego.
 
 
I ostatnie jeszcze przemyślenie... Mam nadzieję, że osoby, które przeczytały ten artykuł, dzwoniąc do hodowli, już nigdy 
nie zapytają beztrosko: a czemu te kotki takie drogie ?
 
 

kocięta rasy Turecki Van z miotu "E"
hodowla Fenix Eye*PL
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Katarzyna Krukierek - Małec
hodowla Sarantina*PL

Kot brytyjski - gentleman w każdym calu

 
Pochodzenie kota brytyjskiego ginie w mrokach dziejów. Podejrzewa się , że przybyły do Brytanii wraz z legionami 
rzymskimi. Tu znalazły doskonałe warunki do życia i obrały wyspy na swój dom. Są bardzo popularne, choć nie należy ich 
mylić z typowym kotem domowym występującym w Wielkiej Brytami.
 
W czasie II wojny światowej populacja kotów brytyjskich mocno spadła. Hodowcy w latach 50 XX wieku postanowili ją 
wzmocnić krzyżując je z kotem perskim. Uzyskano przy tym inne kolory futra poza niebieskim oraz gen długiego włosa , 
co doprowadziło do narodzin kociąt brytyjskich długowłosych.
 
Wygląd
 
Kot brytyjskie to największe występujące koty krótkowłose . Ich waga waha się od trzech do nawet dziewięciu 
kilogramów. Charakteryzuje je masywna budowa ciała, szeroka klatka piersiowa, krótkie, grube łapy, okrągła głowa z 
szeroko rozstawionymi uszami. W pyszczku przyciągają uwagę okrągłe oczy i charakterystyczny uśmiech. Największe 
jednak wrażenie robi futro przypominające w dotyku plusz, dlatego często brytyjczyki nazywane są pluszakami lub 
miśkami. Futro to nie wymaga szczególnej pielęgnacji choć w okresowych porach zmiany owłosienia wskazane jest jego 
szczotkowanie w celu usunięcia martwego włosa. Kot brytyjski występuje już w 150 odmianach barwnych , zarówno 
jednolitych jak ich dwu i trzykolorowych, jak również odmiany color point.

 

http://www.sarantina.pl

GIC Kacper Gwiazda Radości*PL, 
hodowla Sarantina*PL

 



Devon Rex 
hodowla Sarantina

P O R T R E T  R A S Y

Charakter

 

Koty brytyjskie z reguły uważa się za spokojne i bezproblemowe w życiu z innymi domownikami. Wynika to trochę 

z introwertycznego usposobienia tych kotów. Często ukrywają swoje uczucia i nie odbieramy ich jako uczuciowe i 

oddane. Nic bardziej mylnego! To koty kochające bardzo mocno i oddane swojemu Człowiekowi do grobowej deski. 

Trzeba tylko potrafić odczytać objawy miłości naszego pupila. Nie każdy brytyczyk lubi głaskanie w pewnych 

częściach swojego ciała. Jedne uwielbiają mizianki okolic uszu i karku, nie tolerując dotykania grzbietu czy boków. 

Inne zupełnie odwrotnie. Gdy odkryjemy te tajemnice, kot będzie częściej do nas podchodził i wręcz domagał się 

pieszczot. Bo to kot brytyjski decyduje kiedy i gdzie ma ochotę na przytulanki. Niestety często są to godzinny 

wczesno poranne ,kiedy mamy ochotę jednak jeszcze pospać...

 

Koty tej rasy doskonale asymilują się z innymi zwierzętami. Bardzo często mając je w pogardzie, po pewnym czasie 

dominują nad wszystkimi i to one kierują ich poczynaniami. Często właściciele Brytyjczyków mówią, że to one 

rządzą w domu. Dyktatura jest cicha i prawie niezauważalna. Zwłaszcza starszy kot ma pod kontrolą psa, królika 

czy świnkę morską. Ale nie sugerujmy się tym, że są one oazą spokoju i stateczności. Każdy szanujący się 

Brytyjczyk ma swoją godzinę i wtedy przelatuje po domu jak torpeda, udawadniając, że jest kotem z krwi i kości i 

potrafi skakać, wspinać się po firankach czy demolować zastawę stołową umieszczoną na stole. Możemy wtedy 

zobaczyć swojego spokojnego pieszczocha na samym czubku szafy, szafek kuchennych czy nawet framugi od drzwi. 

To naprawdę szybkie i zwinne koty pomimo krępej budowy ciała. Jednak takie „zapomnienie się" szybko mija i kot 

dostojnie wraca na swoje ulubione miejsce jakby nic się nie wydarzyło. 

Jedyne , czego naprawdę nie lubią to noszenie na rękach.

CH Guido Sarantina*PL
 hodowla Sarantina*PL

 



Devon Rex 
hodowla Sarantina

P O R T R E T  R A S Y

Najintensywniejszy czas szaleństw u kotów brytyjskich przypada na okres kocięństwa tj. do piątego miesiąca życia. 
Zwłaszcza w stadzie rodzeństwa są nie do opanowania. Tysiące pomysłów na minutę, wyciągają najdziwniejsze rzeczy z 
różnych zakamarków po to, by je zaciągać do innych kryjówek. Zachowują się jak szarańcza. Co na ich drodze  - staje się 
doskonałą zabawką. Jeszcze po zmianie domu często nawyki niszczycielskie pozostają, ale szybko dochodzi do głosu ich 
spokojna natura i kocięta z wiekiem wyciszają się i spokojnieją. Ale każdy nowy właściciel powinien pamiętać ,że kociaka 
też musi wychowywać nie pozwalając na zabawy w podgryzanie czy wspinaczkach po plecach. Jakie wyznaczymy 
granice zabawy jak kot będzie mały tym mniej bolesnych niespodzianek czeka nas jak kot dorośnie.
 
Istnieje pogląd ,że kocury brytyjskie są bardziej przymilne i pieszczochowate niż kotki. Może wynika to z tego ,że są 
bardziej leniwe i wygodne. Kotki całe swoje życie są ciekawskie, lubią brać udział w życiu domowym, interesują się 
zabawą z dziećmi czy pracą na komputerze. Jednak nie zawsze to regułą, dlatego przed zakupem kociaka warto 
opowiedzieć hodowcy do jakiej rodziny ma trafić kociak. W każdym miocie rodzą się kociaki bardzo odważne i nadające 
się do najbardziej zwariowanej rodziny, jak i kociaki spokojne, trochę wycofane, idealne do domów z osobami starszymi 
lub bez małych dzieci .
 
Opieka
Pielęgnacja kota brytyjskiego skupia się głownie na wyczesywaniu martwego włosa w celu zabezpieczenia kota przed 
powstawaniem tzw. kul włosowych. Tworzą się one w przewodzie pokarmowych kota przy wylizywaniu futra, w 
konsekwencji mogą nawet doprowadzić do niedrożności jelit. 
Częsta przypadłością Brytyjczyków są też problemy z niedrożnością kanalików nosowo-łzowych , związanych z budową 
twarzo-czaszki. Dlatego powinniśmy dbać o czystość okolic kącika oka usuwając "śpioszki" . Przy zwiększonej 
wydzielinie, wyraźnie zmienionej należy natychmiast udać się do lekarza.
 
Koty brytyjskie szanują swoją niezależność i spokój. Wyglądają na egocentryków i ignorujących cały świat dookoła. Nic 
bardziej mylnego! To koty mocno kochające, potrafiące wstawać z nami do łazienki w nocy, wędrujące za nami po domu 
jak pies przy nodze, pocieszające w smutnych chwilach.
Kot brytyjki również bardzo często spotykany jest w świecie literatury czy reklamy ze względu na swój wygląd . Czy to 
Kot z Cheshire w”Alicji w Krainie Czarów” Lewis Carroll , czy kot Greebo ze „Swiata Dysku” Terry’ego Pranchetta. W 
filmie „Gotowe na wszystko” królował kot Toby, a do naszych domów zagląda z telewizora kot brytyjski z reklamy 
Whiskas. Nie wspomnę już milionów memów z internetu dotyczących ich urzekających oczu czy min. 
Kot brytyjski jest wszędzie !
To oddane i bardzo inteligentne koty i tylko od nas zależ czy będziemy chcieli poznać ich indywidualne potrzeby i 
charakter. Wtedy zyskamy najwierniejszego przyjaciela na długo. 

Kocięta z miotu "M", hodowla Sarantina*PL
 

http://www.sarantina.pl



WYSTAWY FIFe W POLSCE

6 - 7 kwietnia Szczecin, CC Pomerania

27 - 28 kwietnia Bydgoszcz, CC Animals

11 - 12 maja Warszawa, No Problem

 

WYSTAWY FIFe  W CZECHACH I NA SŁOWACJI

20 -21  kwietnia, Liberec (CZ)

27. kwietnia, Frydek-Mistek (CZ)

28. kwietnia, Zilina (SK)

4 - 5 maja, Brno (CZ)

11 - 12 maja Most (CZ)

18 - 19 maja Praga (CZ)

 

 
INNE WYDARZENIA
13 - 14  kwietnia,  Scandinavian Winner Show, Turku, 
Finlandia
18 - 10 maja, Baltic Winner Show, Ryga, Łotwa
12 maja walne zebranie członków KKF w Krakowie
30 - 31 maja - walne zebranie członków FIFe w Bratysławie
 
 

 

Kalendarium hodowcy
kwiecień-maj

 
 

S T R E F A  H O D O W C Y

1 Supreme Chamion 
2 Supreme Premior
3 Grand International Champion 
4 Grand International Premior
5 International Champion
6 International Premior
7 Champion
8 Premior
9 Otwarta 
10 Kastraty
11 Młodzież (7-10 miesięcy)
12 Kocięta (4-7 miesięcy)
13a Nowicjat
13b Kontrolna
13c Ustalenie koloru
14 Koty domowe
 

Klasy wystawowe

 
 

 
kot rasy brytyjski krótkowłosy, 

Biszkopt Sarantina*PL, hodowla Sarantina*PL
fot. Katarzyna Wysocka

 

 kot rasy Turecki Van
 FI*Kipinattaren Atomic Aydin
hodowla Fenix Eye*PL



S T R E F A  H O D O W C Y

By otrzymać tytuł wystawowy, od IC/IP wzwyż, należy zebrać odpowiednią ilość certyfikatów w określonej klasie, również 
na wystawach zagranicznych. 

 
 

Wszystkim noszącym się z zamiarem wyjazdu na wystawę zagraniczną przypominamy, że zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem wystawowym (pkt 1.13) podczas zgłaszania kotów na wystawy zagraniczne:
 
- zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami klubu organizującego wystawę
- kopia zgłoszenia musi być wysłana przez właściciela kota do Członka FIFe, bądź zrzeszonego w nim klubu, w którym jest 
członkiem indywidualnym, zgodnie z instrukcjami Członka/klubu FIFe.

 

 

W związku z powyższym przypominamy:

 

1. zgłoszenie na konkretną wystawę zagraniczną wysyłacie Państwo samodzielnie, do klubu organizującego wystawę;

 

2. do naszego klubu, na adres mailowy wysyłacie Państwo (tuż po zgłoszeniu się na wystawę zagraniczną!) następujących 

informacji:
 
- informacji o udziale w wystawie zagranicznej,
- wskazanie wystawy, której zgłoszenie dotyczy
- imię i nazwisko hodowcy,

- imię i przydomek kota biorącego udział w wystawie zagranicznej.

Wystawy zagraniczne

 
 

 
kot rasy Korat, hodowla Sezerp*PL
NW13, 14 SP Dongalas Glitne DSM

 



TU NAS ZNAJDZIECIE:

media społecznościowe

 
 

Kontakt klubowy

 

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z dokumentacją 
hodowlaną:
Katarzyna Krukierek-Małec, kontakt mailowy na adres Klubu
 
 
 
Osoba kontaktowa w sprawach związanych z Biuletynem, 
mediami społecznościowymi, wydarzeniami:
Katarzyna Wysocka, kontakt mailowy na adres Klubu. 
 
 
 

 

Zdjęcia kotów pochodzących z hodowli członków KKF umieszczamy w Biuletynie bezpłatnie. Umieszczamy wyłącznie zdjęcia 
dobrej jakości, do których macie Państwo prawa autorskie. Przysyłajcie je na klubowy adres mailowy. Zastrzegamy sobie prawo 
wyboru zdjęć do umieszczenia w Biuletynie.
 
Chętnych do napisania o swojej rasie gorąco zapraszamy – stałą rubrykę w Biuletynie stanowić będzie „Portret rasy”. To 
doskonała okazja do zaprezentowania szerszej publiczności zarówno rasy jak i swojej hodowli.

kkf.info.pl@gmail.com
tel. +48 728 182 298 
 
 
adres korespondencyjny:
Bugaj 128
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 

S T R E F A  K L U B U

@krakowskiklubfelinologiczny

@kkf

@kkf

Biuletyn

 
 
Reklama w Biuletynie:
dla członków KKF               1/2 strony 15 zł, cała strona 30 zł
dla pozostałych  (i firm)   1/2 strony 30 zł cała strona 50 zł



W następnym numerze
S T R E F A  K L U B U

 

PORTRET RASY: Dobro narodowe Turcji - kot znad jeziora Van

 

AKTUALNOŚCI:  informacje o przygotowaniach do czerwcowej międzynarodowej wystawy kotów w 

Krakowie

 

ŻYWOT KOTA BEZDOMNEGO:  kącik adopcyjny

 

KOTY RASOWE: Jak założyć hodowlę kotów rasowych

 

ZDROWIE FIZYCZNE: bioasekuracja w hodowli kotów i przy wprowadzaniu nowego kota do domu

 

ZDROWIE PSYCHICZNE: dlaczego kot zachowuje się... jak kot?!

 

STREFA HODOWCY:  zdrowe przygotowanie kota do wystawy - ujęcie medyczne

 

Kolejny numer dostępny będzie 26 kwietnia

 
koty rasy Turecki Van
Minerwa Fenix Eye*PL
hodowla Fenix Eye*PL

 
 


