
 

Koegzystencja kotów i ludzi w mieście – możliwa i konieczna!!! 

 

Zamykanie okienek przed kotami, szczególnie zimą, jest okrucieństwem wobec nich, a po-

za tym stanowi przejaw niewiedzy, uprzedzeń i braku wyobraźni oraz nieumiejętności przewidy-

wania skutków takiego postępowania. Koty są naszymi największymi sprzymierzeńcami w walce 

z gryzoniami. 

Koty miejskie mogą przeżyć wokół nas jedynie wówczas, gdy zapewni im się swobodny 

dostęp do bezpiecznych, suchych i ciepłych schronień w piwnicach i innych pomieszczeniach. 

Inaczej, zimą wymrą podczas mrozów. 

Jeśli zostaną wyrzucone (odcięte) z piwnic, a okienka zamknięte przed nimi, to wkrótce 

wyginą z powodu biegających luzem (wałęsających się bez opieki) psów, działania różnych urzą-

dzeń mechanicznych, wewnątrz których próbują znaleźć ostoję (np. pod maskami aut) albo staną 

się ofiarami wypadków drogowych i okrucieństwa ludzi. 

Jeśli koty zostaną wypędzone z kryjówek piwnicznych w niedługim czasie zadomowią się 

tam gryzonie, przede wszystkim szczury, bo dla nich nie istnieją żadne przeszkody, których nie 

mogłyby pokonać zębami lub sprytem. Ludzie stale się o tym przekonują przy różnych okazjach, 

ale mają krótką pamięć i jak tylko koty zrobią porządek ze szkodnikami (głównie przez odstra-

szanie dorosłych i unicestwianie młodych osobników), to są w następnej kolejności rugowane ze 

swoich siedlisk, jako zwierzęta już nie potrzebne, a przy nieumiejętnej opiece nad nimi czasami 

trochę uciążliwe. To jednak zależy tylko od właściwej opieki (odpowiedni sposób karmienia, an-

tykoncepcja i sterylizacja, oraz bezpieczne schronienie piwniczne, odpowiednio urządzone 

w trudnodostępnym miejscu lub niewykorzystanym pomieszczeniu). 

Niektórym ludziom bardzo przeszkadzają tzw. "kocie okienka". Istnieje jednak wiele metod 

rozwiązania tej kwestii, z pożytkiem dla kotów i w sposób zapobiegający wychładzaniu piwnic 

zimą. Należą do nich m.in. uchylne klapki ("drzwiczki") lub "kotary" z wykładzin, które po za-

montowaniu w otworach wyciętych w szybach albo w plexi, skutecznie zasłaniają wejścia i zapo-

biegają nadmiernemu wietrzeniu piwnic, umożliwiając kotom swobodne przejście. Zwykle, wy-

starczy jedynie minimum dobrej woli ze strony administracji i mieszkańców. 

Należy przypomnieć przy okazji, że obowiązek zapewnienia opieki i ochrony zwierzętom 

spoczywa na nas wszystkich. Zatem otwarte "okienko" i "kącik", to nie tylko dobra wola, ale 

i nasz obowiązek wobec istnień, które są w całości od nas zależne.  

 


