
Dzikie koty



Lew afrykański



Informcje

Lew afrykański - gatunek mięsożernego ssaka 
lądowego z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie co 
do wielkości . Jedyny kot żyjący w zorganizowanych 
grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej piątki 

Afryki – pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt 
afrykańskich- słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart. 

Samiec lwa, jest łatwo rozpoznawalny po grzywie, może 
ważyć 150–200kg. Samice są znacznie mniejsze, ważą 

120–180kg i nie mają grzywy. Samce zajmują się 
zdobywaniem i obroną terytorium oraz ochroną stada i 

zapładnianiem samic. Samice polują i opiekują się 
lwiątkami. Współcześnie występują tylko w 
Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie i 

szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny 
określony został jako krytyczny.



Wygląd samicy i samca

Samica Samiec



Tygrys azjatycki



Informacje
Tygrys azjatyckie – gatunek dużego, drapieżnika 

ssaka, największego ze współczesnych pięciu 

gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera, jeden z 

największych drapieżników lądowych . Dorosłe 

samce osiągają ponad 300 kg masy ciała przy ponad 

3 m całkowitej długości. Dobrze skacze, bardzo 

dobrze pływa, poluje zwykle samotnie. Dawniej 

liczny w całej Azji, zawsze budzący grozę, stał 

się obiektem polowań dla sportu, pieniędzy lub 

prewencyjnej obrony (ludzi i 

zwierząt hodowlanych). Zagrożony wyginięciem

, został objęty programami 

ochrony. Największa dzika populacja żyje w Indiach.



Gepard perski



Informacje
Gepard perski (Gepard azjatycki, Gepard irański) -
podgatunek geparda, ssaka z rodziny kotowatych.

Do dzisiaj przeżyły tylko

w Iranie, w czasach historycznych gepardy 
perskie występowały 
od Półwyspu Arabskiego i Bliskiego Wschodu po 
tereny dzisiejszego Pakistanu i Indii.Gepard azjatyc
ki żyje obecnie na otwartych pół-
pustynnych terenach środkowo-wschodniego 
Iranu. Obecnie 
są krytycznie zagrożone wyginięciem.



Ciekawostki



1.Lamparty 
i jaguary 

mogą być 
czarne

Każdy słyszał o postrachu buszu – czarnej 
panterze… Jednak mało kto wie, co kryje się
pod tą nazwą. Czarna pantera to wielki kot z 
tak zwanym melanizmem, czyli mutacją
genetyczną, będącą efektem nadmiernej 
produkcji melaniny. Kot z tą właściwością ma 
bardzo ciemne futro, które jednak nie zawsze 
musi być całkowicie czarne. Na sierści kotów 
melanistycznych widać niekiedy blade zarysy 
cętek. Zauważono, że cecha ta występuje 
częściej u samców i to w dodatku takich, które 
zamieszkują w gęstwinach lasów i dżungli.



2. Grzywa 
lwa 
ciemnieje 
wraz z 
wiekiem

Po czym rozpoznać wiek lwa? Okazuje się, że po 
kolorze jego grzywy. Posiadanie bujnej, długiej i 
gęstej grzywy to oznaka dojrzałości płciowej u 
lwów. Ma duże znaczenie podczas okresu 
godowego i szukania partnerki. Samice lwów 
chętniej wybierają osobniki z ciemniejszymi, ale 
dalej bujnymi grzywami. Są one bowiem cechą
rozpoznawalną dorosłych, doświadczonych już
osobników, a więc stanowiących wybór 
korzystniejszy dla lwic. Inna ciekawostka 
dotycząca lwiej fryzury jest taka, że u 
wykastrowanego lwa grzywa przestaje się
rozwijać i może nawet zaniknąć.



3. Margaje 
to koty, 

które umieją
naśladować

małpy
Margaj, 

czyli ocelot nadrzewny - utalentowany 
koci aktor - Koty.pl

https://www.koty.pl/margaj-ocelot-nadrzewny/


4. Każda 
pantera 
śnieżna ma 
unikalny wzór 
na futrze

Pantera śnieżna, inaczej irbis śnieżny, żyje w wysokich 
partiach gór Azji. Jej białokremowe futro z szarymi 
lub brunatnymi cętko-pierścieniami ma tę 
osobliwość, że wygląda inaczej u każdego osobnika. 
Niestety stało się to powodem zguby całego 
gatunku. Nielegalne polowania na irbisy trwają do 
dziś, a motywacją do nich jest głównie zdobycie 
unikalnych futer śnieżnych panter. Gatunek ten jest 
obecnie pod opieką WWF, a każdy miłośnik dzikiej 
przyrody może dołożyć swoją cegiełkę do 
uratowania go.

Więcej informacji Pantera śnieżna wymiera na 
naszych oczach. Obejrzyj wzruszający film (koty.pl)

https://www.koty.pl/pantera-sniezna/


5. Wielkie koty też kochają kartony

Zakończmy jednak pozytywnym akcentem i 
zobaczmy, jak wolny czas spędzają wielkie koty, 
które są pod opieką człowieka. Okazuje się, że nie 
tylko nasze domowe mruczki są fanami kartonów i 
pudełek. Upodobanie do nich zdradzają też lwy czy 
tygrysy. Cóż, instynktu nie oszukają!

https://youtu.be/J11uu8L8FTY link do filmiku

https://youtu.be/J11uu8L8FTY
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