Kot syberyjski
Koty syberyjskie są naturalną rasą półdługowłosą, której kształtowanie
przebiegało bez udziału człowieka.
Rasa syberyjska pochodzi z Syberii, a w Europie została rozpowszechniona
po roku 1989.
Są to koty wielkości od średnich do dużych, o silnym i muskularnym
ciele.
Majestatyczny wygląd zawdzięczają niezwykle pięknej, długiej sierści,
tworzącej dodatkowe elementy dekoracyjne jak kryza czy grzywa.
Z charakteru i zachowania wykazują wiele cech pierwotnych.
Są to zwierzęta inteligentne i przyjazne, przywiązujące się do opiekuna.

Pochodzenie kota syberyjskiego
Koty syberyjskie są naturalną rasą półdługowłosą, której kształtowanie
przebiegało bez udziału człowieka. Rasa pochodzi z Syberii i jest bardzo
popularna w Rosji. Do innych krajów koty syberyjskie trafiły stosunkowo
niedawno, bo dopiero w roku 1989. W tym samym roku rozpoczęto hodowlę tej
rasy w Polsce.

Wygląd kota syberyjskiego
Koty syberyjskie należą do ras średnich i dużych. Masa ciała samca wynosi do
8-10 kg, a samic do 6 kg. Koty tej rasy charakteryzują się masywnym i
umięśnionym ciałem o szerokiej klatce piersiowej i mocnym karku. Głowa jest
nieco wydłużona, o lekko zaokrąglonym, szerokim czole, wyraźnie zaznaczonych,
wysoko osadzonych policzkach (kościach jarzmowych) oraz lekko cofniętej
brodzie. Nos kotów syberyjskich jest szeroki i średniej długości. Uszy są
średniej wielkości, zaokrąglone przy szczytach. Oczy kotów syberyjskich mogą
występować w rozmaitych kolorach. Są duże i lekko owalne, dość szeroko
rozstawione, o jednolitej barwie. Ciało oparte jest na proporcjonalnych do
tułowia mocnych nogach, zakończonych dużymi, okrągłymi łapami z
charakterystycznymi pęczkami długich włosów, rosnącymi między palcami.
Szeroki u podstawy i zwężający się ku górze, średniej długości ogon jest
puszysty. Półdługie i gęste futro kotów syberyjskich składa się z włosa
okrywowego i podwójnego podszerstka. Włos okrywowy wydłuża się od łopatek ku
tyłowi ciała i opada na boki. Tworzy również grzywę, kryzę wokół szyi oraz
„portki” na udach. Z kolei na klatce piersiowej sierść jest gęsta i zwarta,
formując tzw. żabot. Dopuszczalne są ubarwienia klasyczne oraz, od 2009 roku,
umaszczenie o nazwie Neva Masquarade.

Charakter kota syberyjskiego
Z charakteru koty syberyjskie są przyjacielskie i uczuciowe. Przywiązują się
do opiekuna i lubią przebywać w ludzkim towarzystwie. Są to zwierzęta
inteligentne i łatwo przystosowujące się do nowych warunków życia. Koty
syberyjskie wykazują sporą aktywność i mają duży temperament. Są też
skutecznymi łowcami. Lubią się wspinać i odpoczywać na wysokościach. Mruczki
te mają piękny i przyjemny dla ucha głos, który z chęcią wykorzystują,
komunikując się ze swoim opiekunem. Jak dodaje lekarz weterynarii dr Michał
Ceregrzyn: „dzięki temu, że kształtowanie rasy kota syberyjskiego zostało
pozostawione naturze, stał się on silnym i odpornym zwierzęciem, o zachowaniu
charakterystycznym dla kotów pierwotnych”. Ciekawostką jest, że u kotów tej
rasy stwierdzono mniejszą ilość białka Fel D1, które uznaje się za jedną z
przyczyn alergii występującej u ludzi.

