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wysuwane noże

Za pomocą specjalnego ścięgna
PAZURY
koty podciągają ostatni człon
Są długie i ostre. Dzikie koty
palca i chowają pazur.
łapią nimi ofiarę. Dzięki temu,
że kot je chowa, łatwo się nie
tępią.
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kule włosowe

SIERŚĆ
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zew drapania kanap i mebli
(koty muszą to robić, żeby
ścierać pazury, dlatego lepiej
kupić im specjalne drapaki)

rad ar na
nieprzy jac iół

umiejętność
dostosowywania
k ształtu

Ogon postawiony
na sztorc to znak
dominacji.

Przed ułożeniem się na miękkiej
powierzchni koty „ugniatają” ją
łapkami. Przypomina im to dzieciństwo. Kociaki przed ssaniem
mleka próbują się dostać do
sutków, ugniatając brzuch mamy.

Ogon podwinięty
oznacza, że kot się
boi.

Koty wymieniają ją dwa razy w roku.
Na zimę futro staje się gęste i grube,
wiosną koty zrzucają znaczną jego
część, czyli linieją.

wy kry wacz otwiera nyc h
puszek z karmą

OGON

kopa cz e

syndrom
zakopywania
kości

ośrodek
oznaczania
własności

zapach
gotowy
do rozmerdania

Wysoko uniesiony ogon
świadczy o tym, że pies
się dobrze czuje.

Merdanie nim pozwala roznieść jak najdalej charakterystyczny zapach z gruczołów okołoodbytowych. Psy znaczą w ten sposób terytorium i sygnalizują swoją obecność. Merdanie ogonem nie zawsze oznacza, że pies ma
przyjazne zamiary.

ośrodek aportowania

mechanizm
merdający

Podkulony ogon oznacza,
że pies się boi.

Zdenerwowany kot uderza
koniuszkiem ogona
na prawo i lewo.

ośrodkowy układ liniejący

Koty oznaczają ich wydzieliną właściciela, kiedy się do niego łaszą.
indywidualizm

GRUCZOŁY POLICZKOWE

Posiada błonę światłoczułą odbijającą światło, dzięki czemu koty dobrze widzą w nocy. To ona sprawia,
że kocie oczy „świecą” w ciemności.

OKO

KOT

ośrodek sympatii
i antypatii
do innych psów

serce – wierność
i oddanie

ię
z a n ia s
z e w t a r c h i bł oc ie
a
w k a łuż

Istnieją rośliny, na przykład kocimiętka, które działają na koty jak narkotyk. Olejki eteryczne pobudzają
wytwarzanie endorfin – koty z lubością tarzają się
w kocimiętce.

centrum dowodzenia
ogólnokociego

d
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Śnią jak ludzie, podczas snu wchodzą w fazę
REM. We śnie przebierają łapami, szczekają,
popiskują. To znaczy, że właśnie coś im się śni.

Psy nie rozróżniają kolorów, ale dobrze widzą
w nocy. W ich oczach jest więcej komórek odpowiedzialnych za odbieranie światła niż barw.

WZROK

PIES

nietolerancja czekolady
(czekolada jest
dla psów trująca)

m
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Zlokalizowane tylko na poduszkach łap.
Bardzo zmęczone psy zostawiają mokre
ślady łap na podłodze.

GRUCZOŁY POTOWE

t ów

niechęć do urządzeń
buczących

Koty mruczą z zadowolenia. Syczą
i pomrukują, gdy chcą zaatakować lub
onieśmielić przeciwnika. Koty miauczą
na wiele sposobów: z aprobatą, zapraszając do zabawy, narzekając czy
z głodu. Każdy kot może miauczeć
w specyficzny dla siebie sposób.

Jest szorstki, pokryty wyrostkami, co ułatwia ściąganie mięsa z kości i czyszczenie futra
z brudu (ściągnięta w ten sposób
sierść trafia jako kule włosowe
do żołądka).

JĘZYK

Długie włosy policzkowe, zwane
potocznie wąsami, to czuły organ
dotyku. Za ich pomocą koty wyczuwają np. ruch powietrza.

WIBRYSY

Najwyższy pies na świecie
to dog niemiecki. Największy
osobnik wg księgi rekordów
Guinnessa, Zeus, mierzył
1,118 metra.

gr

ośrodek opiniowania
pokarmów

Najmniejszy
chihuahua,
Mini, ma 9,65
centymetra.

Pies, tak jak człowiek, może być
prawo- lub leworęczny (czy też
łapny).

Pozwala psom na schłodzenie ciała.
Psy nie pocą się jak ludzie.

ZIAJANIE

Psy mają siekacze, czyli zęby przystosowane do cięcia mięsa i łamania kości.
Działają jak sekator.

ZĘBY

Jest czterokrotnie lepszy niż
ludzki. W psich nosach znajduje
się około 200 milionów receptorów węchowych, dzięki czemu
psy tropią zwierzynę, pracują
w policji, szukają zaginionych,
diagnozują choroby nowotworowe. Dzięki węchowi potrafią
nawet odczytać nastrój swojego pana, ponieważ wyczuwają
zmianę poziomu hormonów.

WĘCH

Pozwala zidentyfikować psa, bo jest charakterystyczny i indywidualny
jak odciski palców u człowieka.
Suchy nos nie oznacza, że pies jest chory. Wilgotność nosa ma wpływ
na węch, który u ziającego psa z suchym nosem pogarsza się dwukrotnie.
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