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KOMUNIKACJA PRZEZ ZAPACH  ©    Pam Johnson-Bennett              

Zapach pełni ważną rolę w życiu każdego kota. Ślady zapachowe są wizytówką kota i można z nich 

wyczytać wiele informacji o innych kotach żyjących na wspólnym terytorium. Jest to również cenne 

narzędzie służące do komunikacji. My posługujemy się językiem i nie doceniamy tego,  ile wiadomości 

można przekazać za pomocą zapachu, ale uwierzcie mi, że wasz kot to potrafi. Zapach, który po sobie 

zostawia to cała encyklopedia wiedzy na jego temat. 

Gruczoły zapachowe. 

Gruczoły zapachowe kotów znajdują się na 

opuszkach łap, na policzkach i wzdłuż głowy. 

Poza tym każdy kot posiada dwa niewielkie 

gruczoły około odbytowe umieszczone po 

obydwu stronach odbytu, które to uwalniają 

wydzielinę o nieprzyjemnym zapachu (tak 

jakby nie wystarczył nam zapach samego 

kału). Znamy również zapach kociego moczu. 

Jeśli macie swojego własnego kota lub kota w 

sąsiedztwie, to wiecie czym to pachnie, a 

szczególnie, jeśli mamy do czynienia z moczem 

niekastrowanego kocura. 

Gruczoły zapachowe uwalniają feromony. Są 

to substancje chemiczne używane do 

przekazywania informacji. Dla kotów 

wychodzących na dwór lub wolno żyjących 

komunikacja zapachowa jest niezwykle istotna 

ponieważ pomaga przekazywać informacje 

bez ryzyka (przy odrobinie szczęścia) fizycznej 

konfrontacji. To ważny element w życiu 

dzikich kotów, dlatego że im mniej sprzeczek, 

tym większa szansa na przeżycie kolejnego 

dnia, przynajmniej bez poważnych obrażeń. 

Jak koty posługują się zapachem 

Koty używają zapachów do rozpoznawania 

członków tej samej społeczności, oznaczania 

granic terytorium, budowania zaufania, 

zgłaszania gotowości seksualnej, czerpania 

informacji na temat wszystkich obcych kotów 

pojawiających się w okolicy, a także do 

samouspokojenia, wzmacniania więzi z innymi 

osobnikami lub jako formy skrytej agresji. 

Gruczoły zapachowe, które są ulokowane 

wokół twarzy określa się jako „przyjazne” lub 

„o niskiej intensywności zapachowej”. Koty 

używają ich do oznaczania znanych sobie 

przedmiotów, które przynależą do terytorium, 

a także podczas zachowań wzmacniających 

więź pomiędzy osobnikami, jak na przykład 

ocieranie się głowami. Każdy kociarz zna 

widok kota ocierającego się o przedmioty w 

domu. Za pomocą tych gestów kot się 

uspokaja i pokazuje, że czuje się bezpiecznie i 

zna terytorium. 

Gruczoły zapachowe ulokowane na łapach 

uwalniają zapachy kiedy kot zaczyna drapać 

przedmioty, żeby je oznaczyć. Oprócz 

widocznego śladu po pazurach pozostawia 

sygnał zapachowy z gruczołów. Oto mamy 

zwierzę, które robi wszystko, żeby inni 

zauważyli jego obecność! 

Wysoką intensywnością zapachową natomiast 

charakteryzują się gruczoły zlokalizowane w 

tylnej części ciała kota, jak na przykład te, 

które uwalniają zapachy podczas znaczenia 

moczem. Te feromony nie mają funkcji 

uspokajającej. Znaczeniu terenu zawsze 

towarzyszy stres lub podniecenie. 

Musimy również wiedzieć o tym, że całe to 

bogactwo zapachów uwalnianych w różnych 

okolicznościach i wszystkie informacje w nich 

zawarte mogą być z łatwością rozkodowane 

przez inne koty dzięki wspaniale rozwiniętemu 

narządowi węchu. 
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