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Koty syjamskie nie chodz swoimi
drogami. Sq niezwylde przywiq-
zane do czlowieka, uczestniczq

w jego yciu, we wszystkich jego sprawach
i zajçciach: sprzqtaniu domu, gotowaniu,
podczas relaksu przez telewizorem, a na -

wet w podróy. Ich inteligencja, empatia
i kontaktowo sprawiajq, e czçsto p0 -

równujemy ich do ludzi - komunikacjc
z nami doprowadzity do perfekcji! Ich
glos obejmuje tak wiele intonacji, e cza-
sem mona odnie wrazenie, ze moina
z nimi porozmawiaé niemal jak ,,jak
równy z równym".

�hcieibymy
promowa nie tylko

koty syjamskie
(jako rasç), ale tak±e
najwy±szej jakoki
etykç hodow1an

i warunki panujqce
w hQdQwli.

To niezwykle towarzyskie zwierzaki, które chçtnie bawiq sic,
i to nie tylko z innymi kotami. Nie popadajq w konflikty ani
miçdzy sobq, ani tez z innymi gatunkami zwierzqt. To calkowicie
pozbawieni agresji pacyf1ci.

Dia nas wszystkie nasze kociçta sq jak dzieci: diatego przy ich
wychowaniu zwracamy uwagç dokiadnie na te same sprawy na
jakie zwracajq uwagç rodzice.

Dokiadamy wszelkich starat, aby kociaki dorastaly w najiep-
szych warunkach, byly zdrowe i otrzymywaly odpowiedniq ilo
bodców, które pozwolq im prawidlowo sic rozwija - zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. Interesujqce zabawki, bezpieczne
otoczenie, najwyszej jakoci karma, suplementacja i higiena
oraz ograniczona liczba kotów, wraz z odpowiedniq opiekq we -

terynaryjnq i profilaktykq - stanowiq nie tylko dobrq bazç to

rzetelnej pracy hodowlanej, ale - przede wszystkim - tworzq

kotom dom, który jest dia nich tak bardzo wany!

aden kot nie jest niestety ,,dla ka±dego' Jestemy hodowlq ,,bu-
tikowq' kociçta mamy stosunkowo rzadko, najczçciej rodziny
pragnqce nowego malego przyjaciela trafiajq na ,,listç oczeku-
jqcych". Zanim jednak tam trafiq, bardzo starannie sic przy-
glqdamy, dokqd trafiq nasze koty. Tak naprawdc, do kadego

fot. archiwum hodo,vli Rusori I-louse PL

podchodzimy indywidualnie - zarówno
kota, jak i opiekuna. Trudno jest przyjq
zawsze ten sam schemat, podejmujqc
decyzje dotyczqce zywych stworzeñ. Za-
wsze jednak najwaniejsze jest dobro
kota. Chcie1ibymy promowa nie tylko
koty syjamskie (jako rasç), ale take naj-

wyszej jakoci etykç hodowlanq i warunki panujqce w hodowli.

Pierwszy raz zobaczylam koty syjamskie i orientalne za granicq,
na wystawie kotów - to byla mi1o od pierwszego wejrzenia.
Wkrótce potem do naszej rodziny dolqczyla Fyodora - obecnie
utytulowana championka: Najlepszy Kot Syjamski na wiecie
(ranking za rok 2018 federacji WCF), Najlepszy Junior w Poisce
(ranking 2018), Najlepszy Kot Poiski (ranking WCF 2018), zwy-
ciçczyni WCF Triple Master Ringu, wielokrotna zwycicczyni
Ringów i wystaw z tytutami Best of Best, Best in Show i Best in
Variety. Jest prawdopodobnie najbardziej utytulowanym kotem
syjamskim w Poisce i jedynym, ktory zostal utytulowany podczas
presti±owego WCF DIamond Ringu i dotarl do finalu Cat Ohm -

pia - najwaniejszego wydarzenia dia wystawców i hodowców
zrzeszonych w WCF (World Cat Federation).

W tej chwili w naszej hodowli znajduje sic 5 kotów syjamskich.
Specjalizujemy sic w hodowli kotów syjamskich o niezwykJe
rzadko spotykanym umaszczeniu seszelskim (ubarwienie bikolor
u kotów syjamskich). Wspólpracujemy blisko - na zasadach
hodowli partnerskiej - z hodowlq Loveliness Oh Prokhoro-
vej, która z kolei wyspecjalizowala sic w kotach orientalnych,
take o umaszczeniu bikolor. Prowadzimy wspólne hinie, mamy
wspólne plany hodowlane.


