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Opisyivanyjestjako praivdziwy klejnot wIród kotów
rasowych. Pelen gracji, szczuply, zwinny i elegancki
kotsyjarnski to kotprzede ivszystkim... diugi.
Ma diugie, wysmukie nogi, diugi ogon, wydtuonq
sylivetkç, jak równiet dlugq szyj I pyszczek...
Jedyniejegofuterko jest bardzo krótkie, rniçkkie
i gtadkie. Nie sposób pomylié kota syjarnskiego
z adnq innq rasq zaró wno jego sylwetka,
jak i umaszczenie sq bardzo charakterystyczne,
podobnie zresztq jak intensyivnie niebieskie oczy
i niezwykla osobowolé tego zlvierzçcia.

Syjamy, jakie znamy dzi, to efekt pracy hodowców powojennych.
Zwlaszcza lata 60. to czas, gdy powstawal wspólczesny syjam,
o bardzo smuklej syiwetce, dIuszym pyszczku, proporcjonalnie
wiçkszych uszach. Ta odmiana nie przypadla do gustu wszystkim std tez trwajcy do dzi rozlam w rodowisku hodowców
i miIoników rasy. Dzi mona zobaczy i kupi zarówno koty
syjamskie w standardzie zapocztkowanym 60 lat temu, jak i te
klasyczne syjamy w starym stylu, nazywane te kotami tajskimi.
-

-

HUMORZASTA MILOSC

KOT PALACOWY

-

Jedno spojrzenie w szafirowe oczy kota syjamskiego utwierdza
nas w przekonaniu, e w zwierzçciu tym jest co dystyngowanego,
arystokratycznego, wrçcz krolewskiego. Podobne wrazenie kot
syjamski musial wywrze ju w swej ojczystej Tajlandii, gdzie
znany jest od czasów redniowiecza. Jego podobizny sprzed setek
lat znajdujeiiiy m.in. w zabytkowych ksiçgach.
Koty syjamskie spotykano dawniej przede wszystkim w
tyniach buddyjskich oraz na dworach królewskich czy w p0
siadlociach arystokracji. Przez wieki kot ten obrósl w swym
rodzimym kraju legendami, natomiast Europa odkryla go do
piero w XIX wieku. Syjamy pojawily sic na pierwszej wystawie
kotów w Londynie W 1871 r., i u jednych wzbudzily zachwyt, u in
nych mieszane uczucia. Zna1eli sic nawet dziennikarze, którzy
uznali syjamy za nieatrakcyjne dziwokgi. Na szczçcie takie
opinie nie byly dominuj4ce, a wkrótce kariera niebieskookiego
kota ,,w masce" nabrala rozpçdu. Kot syjamski trafil jake by
inaczej ponownie na salony (w tym do Bialego Domu). Wci
byly to koty inne ni wspólczesne syjamy cho± eleganckie
i wyrózniajce sic ubarwieniem, to jednak bardziej przysadziste,
-
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z bardziej okrgl glow4.

Kot syjamski to nie tylko wyjtkowy, oryginalny wygkd, p0 którym rozpoznaj go nawet osoby niemajqce adnej stycznoci
z fe1inologi. To take typowy dia tej rasy, specyficzny charakter.
Ogromne przywizanie, egzaltacja, czasem zaborczo, gadatli
wok, niezwykla miIo do swoj ego czlowieka, ale i wysokie Wymagania... Tymi wszystkimi okreleniami mona opisa syjama,
a wci bçdzie to stanowczo za malo.

Syjam to niewtpliwie kocia osobowo i wielkie indywiduum.
Jeli stopieIi udomowienia zwierzçcia chcielibymy zmierzy
poprzez silç jego przyw4zania do czlowieka, przedstawiciele
tej rasy bçd bez wtpienia naleaIy nie tylko do najbardziej
udomowionych kotów, ale przecign w swym przywizaniu
i niejednego psa. Kot syjamski kocha czlowieka, potrzebuje jego
obecnoci i uwagi, a take musi sobie z nim... pogada. Rasa
znana jest swego zamitowania do pogaduszek. Cho nie zawsze
zrozumie zawile problemy czlowieczego ycia, zawsze moemy
mu sic zwierzyé, a on zawsze nam odpowie. Nie zaniedbujmy
jednak naszego syjamskiego przyjaciela bo jak musi, to potrafi
sic take dobitnie poskary!
-

-

wicc nie 1ub4? Przede wszystkim braku towarzystwa
i moliwoci zaangaowania sic w codzienne domowe czynnoci. Praca przy komputerze? Czytanie gazety? Ukiadanie
puzzli? Kot syjamski zawsze nam pomoe! Nauczy nas icie
napoleoñskiej podzie1noci uwagi. Nie mote by bowiem tak,
Czego

e praca przy komputerze, czytanie gazety, ukiadanie puzzli
czy cokoiwiek innego odbywa sic bez kociego udzialu
Co wiccej, nie mo±e by tak, e dana czynnoé pochionie nas
na tyle, e przestaniemy zajmowa sic kotem. Synchroniczne
pisanie i glaskanie to umiejctnoé kluczowa dia wIaciciela
-
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syjama.

bçdziemy z takim towarzyszem szczçliwi i wrçcz nie bçdziemy
wyobrabali sobie bycia bez syjama. Jednak osoby, które nie s
w stanie powiçcié kotu wystarCzajcej i1oci uwagi i zaangabowania, unieszczçliwh zwierzaka, ktory najpierw bçdzie in
tensywnie domagal sic uwagi (przede wszystkim, woka1izujc
jego glos przypomina wtedy placz niemowlçcia), a z czasem
mog sic u niego rozwiné problemy behawioralne, depresja czy
nawet choroba. Samotny, znudzony syjam bçdzie bowiem zwierzçciem zestresowanym, a stres u kota bardzo szybko przeklada
sic na spadek odpornoci.
-

-

Co otrzymamy od niego w zamian? Dozgonn miloé, wielk
przyjati, towarzysza na dobre i na zle. Syjam kocha interakCJç ze swoim czlowiekiem. Znany jest z upodobania do aportowania, do zabawek rozwijajcych intelekt, latwo nauczy
go chodzenia na spacery w szelkach. Nie ma raczej oporów
przed podróami i zmianq miejsc, Choc oczywicie najlepiej
przyzwyCzaja go do takiego trybu ycia juz od kociaka. Sy
jam 1e znosi rozhkç, wiçc CO doé niezwykle w kocim
wieCie nierzadko lepiej bçdzie sic czul, w jezdzajc z nami,
ni bçdc pozostawionym co prawda w swoich czterech Cianach, ale bez swojego cztowieka. Opiekun zastçpczy, CZY to
kto z rodziny, CZY petsitter, mo±e nie by w stanie zapewni
kotu wystarCzajco
uwagi i zaanganie jest duzo
Kot
lowania, którego ten
osób, które zwierzak potrzebuje
kotem
na Co dzieñ.
-

-

Syjam wietnie czuje sic zarówno w obecnoci innego kota, jak
i psa. To mole bye dobre rozwizanie dia osób, które nie chc, aby
podczas ich nieobecnoci w domu zwierzak czul sic samotny. Pa
miçtajmyjednak, ze to najpewniej syjam bçdzie rzdzil w grupie!
-

-

syjamski
dia
nie bçd w stanie
powiçci mu duo
czasu. (...) Syjam
swietnie czuje sic
zarówno w obecnoci
innego kota, jak i psa.

Syjam jest kotem
,,swojej rodziny"
Czçsto zdarzaj sic
osobniki, które obdarzaj domowni-

ków bezgraniCznym
zaufaniem, ale wobeC obCych s bardzo

ostrozne. S i takie koty, które wietnie Czuj sic w towarzystwie wszelakiCh goci. Ale i tak doskonale wiedz, kto jest
,,iCh" czlowiekiem. Nieustannie bçd okazywaly opiekunowi
swoje przywizanie. Doskonale wyCzuwaj ludzki nastrój,
bçdq cieszyly sic w ChwilaCh radoci i pocieszaly w smutku.

PIELIGNACJA
Pielcgnacja krotkiego futerka syjamów nie jest ani trudna,
ani czasochlonna. U syjama nie stosujemy zgrzebla, zwlaszcza typu furminator, poniewab kot ten praktycznie nie posiada
podszerstka. W zupelnoci wystarczy przeczesanie kota raz
w tygodniu grzebieniem (w celu usuniccia martwych wlosów),
a nastcpnie szczotk z wiosia (aby usuné brud z powierzchni
okrywy). Na koniec przecieramy futerko szmatk z irchy, która
nada mu polysk. Niektorzy hodowcy polecaj tak±e ,,czesanie"
syjama wilgotn dloniq. Ta pie1gnacja poIczona z glaskaniem
to wietna metoda delikatnego usuwania martwych wlosów.
Zwilbon d1on4 nalely glaskaC caly grzbiet i glowc dopoty, do
póki dloñ nie wyschnie. Warto co jaki czas przemywaC ponadto
malbowiny uszne plynem do pielçgnacji uszu.
-

SYJAMSKA GENETYKA
-

NIEBIESKIE OCZY, BIALE KOCHTA I ZEZ

Nie kabdy wie, be koty syjamskie to czçciowe... albinosy. Za Wys4pienie oznak typu point odpowiada zmutowany allel genu C

odpowiadajcego za kolor kociego futra oraz tcczowek oczu.
Jest to dokiadnie allel albinizmu czcciowego, cs, ktorego dziaSyjam to kot niezwykde inteligentny, bystry, skory do zabawy lanie polega na ograniczeniu produkcji melaniny i uzalebnieniu
bowiem
i nauki. Rozpiera go energia. Wymaga zabaw, w które opie- jej aktywnoci od temperatury. Pigment ujawnia
ciata,
czyli
partiach
które
nilsz
temperature
maj
kun bçdzie zaangalowany rzuCenie mu pileczki nie bçdzie tylko w tych
wystarCzajCe. Musi by w centrum uwagi. W Czasie codzien- w partiach skrajnych, takich jak glowa, uszy, lapy oraz ogon.
nyCh czynnoci, takiCh jak sprztanie CZY rozpakowywanie Tçczowki oczu pozbawione s barwnika i pozostaj niebieskie.
zakupó bçdzie towarzyszyl nam krok w krok. I najlepiej Co wiçcej, koty syjamskie s genetycznie pozbawione charakteryod razu przygotowa sobie jaki temat do dyskusji, gdyl koty stycznej dla kotów blony odblaskowej (tapetum lucidum), która
syjamskie bardzo Chctnie konwersuj z opiekunami. Gdy powtórnie odbija wiatlo trafiajce do kociego oka, co pozwala
kot sic natomiast w koñCu zmçczy na pewno wybierze lepiej widzieC w ciemnoci. Koty syjamskie widz w slabym
jako miejsCe na drzemkç kolana swego czlowieka. Czasem wiet1e nieco gorzej nib inne koty, a brak blony odblaskowej
najlatwiej zauwabyC, robic syjamowi zdjccie z fleszem oczy
grzejnika czy nawet kominka
Co prawda skusi go blisko
kota nie zabIysn na lólto, lecz bcd czerwone, tak samo jak
syjam uwielbia bowiem cieplo.
u czlowieka.
Kot syjamski nie jest kotem dla osób, które nie bçd w stanie
powiçcié mu dub czasu. Jeli obdarzymy go odpowiedni
Kocicta syjamskie rodz sic calkowicie biale (jako be w lonie
doz atencji, uszanujemy jego indywidualne upodobania, matki panuje równomierna, wysoka temperatura). Zaczynaj
-

-

-

-

-

kocurki zazwyczaj znacz teren moczem. Jedynym remedium"
jest w tych przypadkach oczywicie kastracja, której poddane
powinny bye wszystkie koty poza osobnikami przeznaczonymi
do hodowli.
-

,,

Koty syjamskie mogq mieC predyspozycje do chorób oczu.
Poza wspomnianym, coraz rzadziej zdarzajqcym sic zezem,
wystqpiC mogq (choC rzadko):
¯
¯
¯
¯

oczoplqs,
zanik siatkówki,
jaskra,
martwak rogowki (zmiana martwicza w obrçbie centralnej
czçci rogowki, moina jq usunq chirurgicznie).

Ponadto koty syjamskie mogq mieC predyspozycje do takich
schorzeñ jak:

odontoklastyczne nadzerki zçbow czyli stopniowa resorpcja tkanek twardych zçbów zçbiny i szkliwa; kot mote
odczuwaC ból podczas jedzenia, wiçc do objawów nalezy
spadek apetytu, a ponadto 1inienie sic, zdarza sic tez krwawienie. Lekarz weterynarii uzupelnia ubytki zçbów, ale choroba moe nawracaC. Mocno zniszczone zçby sq usuwane;
-

wybarwiaC sic stopniowo w cigu pierwszego miesica ycia
poczwszy od glowy i uszu, a skoñczywszy na lapach i ogonie. Wplyw temperatury na poziom pigmentu we wiosach kota

-

-

mona zauwazyC, porównujc koty wychowane w niszych
temperaturach (bçd ciemniej wybarwione) z tymi chowanymi
w cieple. Take wygrzewanie sic na sloñcu tymczasowo mote
rozjaniC znaczenia point u syjama.

gruczolak jelita cienkiego nowotwór zlo1iwy o poczqtkowo niespecyficznych objawach, takich jak spadek apetytu,
chudniçcie, czasem wymioty,
-

ChoC kot syjamski jest generalnie kotem zdrowym i dlugowiecznym, posiada kilka charakterystycznych wad genetycznych.
Naley do nich zez, który kiedy byl wrçcz podany. Dawniej
wystçpowal u syjamów do powszechnie. Nie upo1edza on
zdo1noci widzenia, wplywa jedynie na wyg1d kota. Obecnie zez
pojawia sic jednak u kockt juz bardzo rzadko dziçki niedopuszczaniu do hodowli osobników obarczonych t wad. Je1i dane
kociç obarczone jest zezem, rodzi sic z zezem rozbienym, lecz
z czasem galki oczne zaczynaj nakierowywaC sic dorodkowo.
Dorosly kot ma ju zeza zbienego.

chloniak rodpiersiowy do jego objawów na1e.q brak ape
tytu, spadek masy ciala, odwodnienie, dusznoci; na chloniaka najczçciej chorujq koty cierpiqce na bialaczkç kociq;
-

-

-

rozszczep podniebienia schorzenie genetyczne polegajqce
na szczelinowatym poqczeniu jamy ustnej i nosowej; czasem towarzyszy mu te rozszczep warg; kociçta obarczone
tq wadq maja problem z pobieraniem pokarmu od matki,
mote to doprowadziC do zachlystowego zapalenia pluc;
wadç koryguje sic chirurgicznie;
-

Ko1ejn wadq genetyczn4 kotów syjamskich jest wystçpowanie
zalamañ i guzkow na ogonie. Dawniej równie one byly do
charakterystyczne i czçste, obecnie udaje sic ograniczyC wystcpowanie tej wady.

przepuklina pçpkowa;
mlodzieOcze zapalenie dziqsel mote wystçpowaC u ko
tow, które zakoOczyly wlanie wymianç zçbow mlecznych
-

ZDROWIE KOTOW SYJAMSKIC}!

Syjamy to generalnie koty bardzo odporne. Mogq doyC nawet
20 lat. Kotki osiqgajq dojrzalo plciowq statystycznie wczeniej
ni samice innych ras. Ruja w szóstym miesiqcu ycia nie powinna nikogo dziwiC, a zdarzajq sic syjamskie panienki, które
dostajq pierwszej rui nawet w wieku 4 miesiccy. Mioty kotek
syjamskich sq statystycznie bardziej liczne ni mioty innych
kocic. Kotka w rui jest nierzadko bardzo gIona. Je1i nie dojdzie
do aktu piciowego i zaplodnienia, kolejna ruja u syjamki moe
wystqph ju p0 ok. 15 dniach, nierzadkie sq te przypadki rui
permanentnej. Niewykastrowane samce z kolei tak jak inne
-

-

na stale; chore dziqsla sq opuchniçte, przeroniçte, mogq
krwawiC; lekarz mote zaleciC leczenie zachowawcze lub
zdecydowaC sic na zabieg chirurgiczny;
¯

¯

zluszczanie glowy koci udowej choroba genetyczna, która
moze ujawniC sic u miodych kotów (w wieku micdzy 4,5 a 24
mies.), objawia sic pogrubieniem chrzqstki nasadowej koci
udowej; choroba jest rozpoznawana na podstawie zdjçcia
RTG i leczona jest chirurgicznie;
-

nieprawidlowy zgryz.
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