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Wygląd: kot muskularny i masywnej budowy z grubymi 

łapami, dużą okrągłą głową, uszy szeroko rozstawione, 

średniej wielkości, oczy duże i okrągłe, sierść gęsta i 

odstająca od ciała, włos uniesiony na podszerstku, w 

dotyku szorstka, widoczna jest kryza - niczym lwia 

grzywa; wszystkie odmiany kolorystyczne futra są 

dozwolone

Wygląd: ciało krótkie i zwarte, głowa okrągła, duża z 

kopulastym czołem, uszy małe, zaokrąglone, oczy duże 

i wyraziste o kolorze odpowiadającym kolorowi sierści, 

bardzo krótki nos, włos długi miękki jedwabisty o 

dowolnej kolorystyce

Wygląd: kot przypomina w swoim wyglądzie kota 

brytyjskiego od którego odróżnia go budowa uszu - są 

płasko leżace do przodu, niewielkie.

SZKODZKI FOLD DŁUGOWŁOSY

RASY DŁUGOWŁOSE

  W porównaniu z psami, ras kotów jest znacznie mniej. By nowa rasa 

została uznana potrzebne są lata hodowli. Na Światowej Wystawie Kotów 

w marcu w Legionowie, panie z Rosji były z wyhodowaną przez siebie 

nową rasą toy bob – najmniejszy kot świata ze śmiesznym krótkim ogonem. 

Opowiadały, że zajęło im to 30lat.                     

Poniżej krótka charakterystyka ras najczęściej spotykanych na wystawach.   

Postaram się ją wkrótce uzupełnić do wszystkich 77 ras.

Do stworzenia tej pracy, wykorzystane zostały materiały dostępne w Internecie.

„Rasy Kotów” Marta Drążewska                                                                                                   

Kwiecień,2018

BRYTYJSKI DŁUGOWŁOSY (BLH)

PERS
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Wygląd: kot średniej wielości o budowie krępej z 

muskularnymi nogami, łay zaokrąglone, głowa 

masywna, nos krótki i szeroki, oczy duże, uszy średnie 

rozstawione na boki, charakterystyczny kręcony włos 

szczególności na szyi, brzuchu i ogonie o dowolnym 

kolorze.

Wygląd: jest to bardzo duży kot, który wszystko ma 

duże głowę, łapy,uszy są ustawione pionowo z 

charakterystycznymi pędzelkami jak u rysia, oczy 

okrągłe w kolorze odpowiednim do koloru sierści, futro 

na głowie i ramionach jest krótkie a na brzuchu, 

grzbiecie i bokach długie z gęstym podszerstkiem, 

pożądana jest gęsta szata na piersiach, piekny puszysty 

długi ogon; kolor futra może być dowolny oprócz 

czekoladowego i cynamonowego oraz ich rozjaśnień, 

nie występuje kolor point.

Wygląd: Koty średnie i duże, u których 

charakterystyczną cechą są dłuższe tylne łapy od 

przednich, ogon jest bardzo długi, przynajmniej tak 

długi jak ciało bardzo puszysty, głowa ma kształt 

trójkąta a na niej duże uszy z szeroką podstawą 

osadzone wysoko na głowie z rysimi pędzelkami, oczy 

są duże w kolorze odpowiednim do barwy sierści, sierść 

z gęstym podszerstkiem o średniej długości występuje 

na grzbiecie, bokach i ogonie, na spodzie ciala 

występuje tylko podszerstek, ubarwienie tak jak w 

przypadku main coon bez czekoladowego i 

cynamonowego oraz bez umaszczenia point.

Wygląd: duży kot z masywnymi łapami, krótką szyją i 

puszystym ogonem, szeroka głowa z czołem 

wysklepionym, oczy duże i lekko nachylone dopuszcza 

się szeroką gamę kolorów, dla barwy point - niebieskie, 

sierść szorstka i zwarta z bardzo gęstym podszerstkiem, 

na brzuczu i spodniej stronie łap włos nie występuje 

tylko sam podszerstek, sierść szczególnie długa na szyi, 

klatce piersiowej i ogonie, kolor niewystępujący to 

czekoladowy i cynamonowy oraz birmski, syjamskie 

umaszczenie point nosi nazwę NEVA MASQUERADE 

SYBERYJSKI

MAINE COON

NORWESKI LEŚNY

SELKIRK REX DŁUGOWŁOSY

RASY PÓŁDŁUGOWŁOSE
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Wygląd: kot o budowie masywnej i ciężkiej, 

muskularne łapy, puszysty ogon, głowa zaokrąglona, z 

dobrze widocznymi policzkami, wierzchołek głowy 

między uszami wyraźnie płaski, uszy średniej wielkości 

szeroko rozstawione lekko pochylone do przodu, oczy 

duże intensywnie niebieskie, czym ciemniejsze tym 

lepiej, sierść miekka z minimalnym podszerstkiem w 

kolorze point, sierść jest najdłuższa na szyi, poządane 

bryczesy.

Wygląd: jest to odmiana kota rosyjskiego tylko z 

dłuzszą sierścią, lekko wydłuzony kot o ogólnym 

wrażeniu eleganckim, głowa śrdniej wielkości z płaską 

czaszką, czoło tworzy jedną trzecią, a nos dwie trzecie 

profilu, uszy duże lekko spiczaste prawie bez sierści 

robia wrażenie jakby były przezroczyste, oczy duże 

owalne szeroko rozstawione w kolorze zoelonym, 

sierść miękka i jedwabista z gęstym podszerstkiem ale 

nie jest widoczna kryza, kolor niebieski.

Wygląd: Kot jest bardzo elegancki o jędrnym i gibkim 

ciele, średniej wielkości, nogi ma smukłe i długie, 

smukła szyja, głowa lekko klinowata o delikatnie 

zaokrąglonych konturach, uszy duże szeroko 

rozstawione, szerokie u nasady, oczy duże i wyraziste, 

szeroko rozstawione, lekko migdałowate, kolor 

błyszczący od bursztynowego do zielonego w 

odmianach srebrnych, sierść cienka i krótka, delikatny 

podszerstek sprawia, że sierść estetycznie leży na ciele 

na grzbiecie widoczna linia węgorza - czarna pręga 

ciągnąca się do końca ogona, brzusz pozbawiony tego 

pręgowania

Wygląd: Kot średniej wielkości o ciele wydłuzonym i 

smukłym, długi ogon, głowa dłuższa niż szeroka, uszy 

delikatnie wygięte do tyłu, oczy duże ustawione pod 

niewielkim nachyleniem, wszystkie kolory są 

dozwolone, jedwabista krótka sierść prawie bez 

podszerstka, wszystkie kolory umaszczenia są 

dozwolone

ABISYŃSKI

NEBELUNG

AMERICAN COURL

RAGDOLL

RASY KRÓTKOWŁOSE
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Wygląd: ciało kota jest smukłe i eleganckie, na boku do 

tylnego kolana jest luźna skóra, tylne nogi są nieco 

dłuższe niż przednie, ogon średniej długości, klinowata 

głowa bez płaskich płaszczyzn, uszy duże i pionowe, 

oczy o kszrałcie migdałów ustawione pod lekkim kątem 

o kolorze agrestowo - zielonym, sierść gęsta ściśle 

ptzylega do ciała w kolorze brązu, srebra i dymu z 

wyraźnym wzorem na ciele i nogach.

Wygląd: kot muskularny i gibki, szeroka głowa okrągła 

lecz nieco dłuższa niż szeroka, sloidna szyja, uszy 

niezbyt daleko od siebie odległe, mogą mieć rysie 

pędzelki, ustawione pionowo, oczy szeroko 

rozstawione, duże w kolorze odpowiadającym sierści, 

w srebrnych kolorach oczy tylko zielone, a w 

brązowych tylko złote, sierść gęsta bez koloru 

czekoladowego i cynamonowego

Wygląd: średniej wielkości kot o nieco wydłużonym 

ciele, muskularne solidne łapy, gruby ogon, masywna 

głowa, długa szyja, uszy małe lekko pochylone do 

przodu, duże owalne oczy dozwolone wszystkie kolory, 

niebieskookie to odmiana SNOW BENGAL, sierść krótka 

jak skóra wyraźnie widoczney wzór centkowany lub 

marmurkowy w kolorze brązowym

Wygląd: kot solidnej budowy, jest cięższy niż się 

wydaje. Ma proste plecy, cienkie nogi z delikatnymi i 

owalnymi łapami. Głowa ma ksztat krótkiego kilina z 

wyraźnymi kośćmi policzkowymi. Uszy duże szeroko 

rozstawione i lekko pochylone do przodu; szerokie u 

podstawy i ich krawędź kontynuuje kontur twarzy; na 

końcach zaokrąglone. Oczyduże, szeroko rozstawione, 

na górze orientalne, a na dole zaokrąglone, kolor od 

żółtego do bursztynowego. Sierść bardzo krótka, 

prawie bez podszerstka. Różne kolory - 

najpopularniejszy brąz.

BENGALSKI

BURMAŃSKI

EGIBSKI MAU

AMERICAN SHORTHAIR
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Wygląd: kot muskularny z szeroką klatką piersiową, 

grube okrągłe łapy, gruby ogon, szyja krótka i mocna, 

zaokrąglona głowa, prosty i krótki nos, wyraźne i pełne 

policzki, uszy szeroko rozstawione, szerokie u podstawy 

lekko zaokrąglone na końcach, oczy duże okrągłe w 

kolorze odpowiednim do sierści, sierść gęsta, nie leżąca 

ma ciele, gęsty podszerstek, szorstka w dotyku, 

wszystkie kolory dozwolone.

Wygląd: kot średniej wielkości, muskularny, cięższy niż 

sugeruje wygląd. Szeroka i jędrna klatka piersiowa, 

smukłe nogi, łapy delkatne, zaokrąglone. Głowa krótka 

i szeroka, z kanciastym konturem; szeroko rozstawione 

i wybitne kości policzkowe. Bardzo duże uszy, szerokie 

u podstawy, zaokrąglone na końcach. Oczy duże w 

kolorze odpowiednim do sierści., Sierść krótka i 

falująca, brak okrywy włosowej, wąsy również falujące; 

sierść w dowolnym kolorze.

Wygląd: Kot ma duże zwarte ciało, krótką szyję, 

masywne ramiona i klatkję piersiową, krutkie 

muskularne nogi, ogon krótki zaokrąglony. Głowa 

okrągła, masywna, czoło w kształcie kapsuły. Nos 

bardzo krótki, jego górna krawędź nie jest dłuższa niż 

powieka. Uszy małe zaokrąglone we wnętrzu z 

włosami. Oczy duże okrągłe szeroko rozstawione w 

kolorze odpowiadającym kolorowi sierści. Sierść nieco 

dłuższa niż u brytyjskiego krótkowłosego, jedwabista. 

wszystkie odmiany barwne dozwolone.

Wygląd: ciało kwadratowe, średniej wielkości, 

muskularne, ale o gibkim wyglądzie. Nogi muskularne, 

łapy owalne. Ogon średniej długości. Patrząc od 

przodu, głowa ma kształt serca. Nos lekko wygięty w 

dół. Uszy duże, lecz bez włosów w środku. Oczy bardzo 

szeroko rozstwaione, okrągłe i duże w kolorze 

bursztynowym.  Sierść jest pojedynczą warstwą, 

średnio dlugą o kolorze szaro niebiskim.

Wygląd: kot smukły o wdzięcznej postawie. Długi ogon. 

Głowa z płaską czaszką. Czoło to jedna trzecia, a nos 

dwie tgrzecie profilu. Uszy duże lekko spiczaste, lekko 

pochylone do przodu, wydają się cienkie i prawie 

przezroczyste. Oczy duże owalne w kolorze intensywno 

zielonym. Futro krótkie, jedwabiste, podwójny płaszcz, 

jednak podszerstek i okrywa o równe długości. Kolor 

szaro niebieski.
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Wygląd; kot masywny, krępej budowy o szerokich 

ramionach, plecach i klatce piersiowej. Krótkie 

masywne nogi. Ogon sięga do ramienia, elastyczny. 

Głowa okrągła, krótki prosty nos, pełne policzki, uszy 

małe złożone do przodu - najbardziej charakterystyczna 

cecha. Duże okrągłe oczy w kolorze odpowiednim do 

barwy sierści. Futro krótkie i gęste, obfity podszerstek. 

Dopuszczalne wszystkie kolory. Jest wyglądem 

podobny do brytyjskiego krótkowłosego. Nie krzyżuje 

się odmian z ochlapłymi uszami, tylko jeden z rodziców 

musi mieć uszy straight (proste). 

Wygląd: smukły kot o ciele wydłużonym i gibkim, 

głowa klinowata, bardzo duże spiczaste uszy, ich 

krawędzie są na bokach głowy, oczy lekko nachylone, o 

migdałowatym kształcie w kolorze intensywnie 

zielonym, sierść krótka i przylegająca do ciała w 

dowolnym kolorze bez bieli i bez umaszczenia point

Wygląd: ciało długie, smukłe i eleganckie, bardzo długi 

ogon, ramiona szersze niż biodra, klinowata głowa, nos 

rozszerzony po obu stronach, uszy o szerokiej 

podstawi, spiczaste, oczy w kształcie nachylonych 

migdałów w kolorze intensywnie niebieskim, sierść 

któtka w kolorze point lecz bez białego.

Wygląd: przypomina kota syjamskiegoo, gdyż jest 

powrotem do cech tej rasy z przed 100lat, gdy kot 

syjamski nie był taki smukły, czyli ma bardziej masywną 

budowę. 

SYJAMSKI
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Wygląd: jest długowłosą odmianą kota syjamskiego, 

charakteryzuje się półdługowłosą sierścią bez 

podszerstka, ogon niczym pióropusz, oczy niebieskie i 

umaszczenie typu point.

Wygląd: kot średniej wielkości ze stosunkowo cienką 

strukrurą kości o dowolnej kolorystyce, głowa 

klinowata lecz lekko zaokrąglona, uszy olbrzymie i 

szerokie u nasady, oczy o kształcie cytryny lekko 

nachylone w kolorze odpowiedniemu do koloru skóry, 

skóra jak u człowieka, zmarszczki na czole, szyi i 

nogach.

Wygląd: muskularne ciało o dowolnym kolorze, 

klinowata głowa, uszy duże zaokrąglone na końcach, 

oczy średniej wielkości dopuszczone są wszystkie 

kolory, skóra elastyczna z widocznymi zmarszczkami.

Wygląd: ciało smukłe i muskularne o dowolnej 

koloeystyce, głowa klinowata z długim nosem, uszy 

bardzo duże z krawędziami po bokach głowy, oczy o 

kształcie migdała  jasnozielone, a u cororpointów 

intensywnie niebieskie, skóra miękka ze zmarszczkami 

głównie na głowie, a na ciele mniej.

PETERBALD

DOŃSKI SFINKS

BALIJSKI

RASY BEZWŁOSE
SFINX


