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Promień krzywizny przedniej soczewki wy-
nosi średnio 6,7 mm, a krzywizny tylnej 7,4 
mm. U kota, podobnie jak u innych ssaków, 
aktywnych w warunkach skąpego oświetle-
nia, występuje błona odblaskowa, nazywana 
również makatą odblaskową (łac. tapetum 
lucidum). Ma ona właściwości odbijania i 
rozszczepiania promieni świetlnych wpływa-
jących do gałki ocznej, które dzięki temu po-
wtórnie drażnią siatkówkę. Wysoka zdolność 
widzenia w mroku wynika z obecności licz-
nych, wrażliwych na światło, komórek wzro-
kowych pręcikonośnych siatkówki. Źrenica 
u tego gatunku ma kształt pionowego owa-
lu. Rozszerzona w ciemności źrenica może 
zająć 90% gałki ocznej a przy intensywnym 
świetle dziennym zwęża się prawie całkowi-
cie do postaci pionowej szczeliny (koBryń i 
koBryńczuk 2006, könig i lieBich 2007, Fo-
gle i eDeny 2008a, colville i Bassert 2009, 
stroMenger 2009). 

dynację ruchów (PrzesPolewska i współaut. 
2009, stroMenger 2009). 

Zapalenie uszu jest częstym problemem 
klinicznym u zwierząt towarzyszących. Naj-
częściej leczenie tych zakażeń opiera się na 
antybiotykoterapii. W niektórych przypad-
kach wymagają one interwencji chirurgicz-
nych. Prawidłowe wykonanie tych zabiegów 
wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu ana-
tomii ucha i wszystkich jego struktur (wy-
socki 2006a, b; wysocki 2008).

Wielkość gałki ocznej u zwierząt mięso-
żernych w stosunku do masy ciała jest dość 
duża. Spośród wszystkich gatunków zwierząt 
domowych, kot ma ją największą. Kąt zawar-
ty między osiami wzrokowymi u zwierząt 
mięsożernych jest znacznie mniejszy w po-
równaniu z roślinożernymi. U psów wynosi 
on zaledwie około 30–50°, a u kotów jest 
jeszcze mniejszy. Soczewka mięsożernych 
jest bardziej spłaszczona od przodu ku ty-
łowi w porównaniu z innymi zwierzętami. 
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Cats (Felis catus) have accompanied humans for 
thousands of years. Together with dogs they have 
become the most popular species included in the 
group of so-called accompanying animals. The inten-
tion of deliberate breeding of many animal species 
based on scientific foundations was to create new 
breeds and improve the existing ones. However, the 
activities related to cat breeding were not so intense 
as in the case of dogs. Cats are therefore considered 
to be more stabilized morphologically and more 
closely related to their wild ancestors than other do-
mesticated species. 

The aim of this paper was to present some de-
tails of the anatomy of cats which are characteristic 
of this species, with special reference to those char-
acteristics which significantly differentiate cats from 
dogs. 

In the paper the focus was on the anatomy of 
the skeleton which in cats can be considered an 
evident adaptation, in the evolution process, to the 
lifestyle they led. The set of teeth and other ele-

ments of the circulatory and digestive systems were 
described pointing to the presence of papillae fili-
formes on the tongue which was one of the causes 
of pilobezoar formation in the stomach. The general 
anatomy of the respiratory system was discussed 
with special attention paid to the anatomy of sinus 
paranasales. The cat’s heart was described demon-
strating that it is most horizontally and caudaly situ-
ated in comparison with other domesticated animal 
species. Attention was attached to the characteristic 
anatomy and arrangement of the male reproductive 
system of this species. The paper provided an ex-
planation of how the eyeball in cats is adapted, due 
to its specific anatomy, to receive light stimuli in 
the dark. Also the glands and other products of the 
skin, like: hair were discussed. Much attention was 
also put on the anatomy of cat’s claws, they are very 
effective on account of the presence of elastic liga-
ments which permit cats to extend the claws and 
retract them in the skin pouch. 
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