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Kočka domácí žije v blízkosti
člověka jako domácí zvíře velmi
dlouho.
Byla zdomácněna už před tisíci
lety ve starém Egyptě.
Staří Egypťané využívali koček k
lovu myší v obilných sýpkách.
Dokonce ji uctívali jako božstvo. egyptská socha kočky
A podobně jako u psů rozlišujeme
i u kočky domácí různá plemena.

Celé tělo kočky je přizpůsobeno k lovu.
Je pružné a pokryté měkkou srstí.
Kočka má dobře vyvinutý chrup s ostrými zuby.
Vidí dobře i za šera, protože zřítelnice jejich
očí se mohou roztáhnout, aby zachytily více
světla.

Kočka je stejně jako pes původně šelma,
masožravec.
Kočka se liší od psa způsobem lovu.
Psovité šelmy kořist vypátrají čichem a
potom jí uštvou.
Kočkovité šelmy loví náhlým útokem.
Nejprve se tiše připlíží, potom skočí.
Tichou chůzi jim umožňují zatažitelné
drápy, které vysouvají až při útoku.

Kočka domácí je stejně jako pes savec.
Sameček je kocour, samička kočka a
mláďata jsou koťata, která se rodí živí a
na začátku života se živí sáním mateřského
mléka.
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Za staletí vyšlechtil člověk mnoho plemen
kočky, která mají různě hustou a
zbarvenou srst.
Burmilla
Mainská mývalí kočka

Perská kočka

Siamská kočka
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