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Передмова
«Якщо у вас є кішка, ви повертаєтеся не в будинок, а додому»

Пем Браун

Коти та кішки - найпопулярніші свійські тварини, компаньйони, помічники,
товариші та вірні охоронці всіх наших таємниць. Навіть затяті скептики не можуть
заперечувати того, що вони мають дивовижний емоційний зв’язок зі своїм господарем. Саме ці вусаті улюбленці лікують, заспокоюють та відводять від дому біду.
А яка в них грація, рівновага, витримка. З одного боку, ці створіння вміють бути
лагідними, люблячими, спостережливими, грайливими, емоційними, а з іншого –
гордовитими, байдужими, самозакоханими, неслухняними та примхливими.
Фахівці з біоенергетики стверджують, що кожну кішку оточує унікальне енергетичне поле, яке входить у взаємодію з людською енергетикою і всіма іншими
формами астральної матерії. Якщо біополе людини тримається приблизно в метрі
від поверхні шкіри, то кішку оточує аура радіусом в 50-70 метрів. Це пояснює, як
коти та кішки відчувають, що господар скоро повернеться додому. Біоенергетично
кішки сильно відрізняються від котів - поле самок набагато могутніше. До того
ж кішки - відмінні барометри: якщо вона лежить на спині - чекайте потепління,
кішечка згорнута в клубок - попереджає про холод. А якщо ваш улюблениць
вмивається - чекайте гостей.
Ще з давніх часів коти та кішки грали дуже важливу роль у житті людини.
Багато хто стверджує, що першими їх приручили і одомашнили єгиптяни, однак
спільної думки про це досі немає. Вважається, що ці тварини зблизилися з людьми приблизно 10-12 тисяч років тому, саме тоді, коли останні почали вести осілий
спосіб життя. За три тисячоліття до нашої ери у Стародавньому Єгипті вусаті
охороняли зернові склади від гризунів-шкідників, і, завдяки своїй вірній службі,
поступово стали об’єктами релігійного поклоніння. Протягом 1300 років кішки
вважалися служителями богині родючості Баст, або Бастет, яка, між іншим, і сама
зображалася у вигляді жінки з головою киці. Того, хто насмілився образити чи
вбити тваринку, чекала найсуворіша кара. Навіть тіла померлих домашніх кішок
доставлялися в місто Бубастіс, центр поклоніння богині Баст. Там вони підлягали
бальзамуванню та почесному захороненню у спіціальній храмовій гробниці.
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Після поразки військ Клеопатри в 30 р. до н. е. Єгипет став провінцією Стародавнього Риму. Фінікійські купці відвезли частину єгипетських священних кішок
та котів на Апеннінський півострів і в інші країни, навіть до Британії. Існує думка,
що в Китай кішки потрапили безпосередньо зі Стародавнього Єгипту, а до Японії
їх завезли китайські моряки: вони перевозили японцям манускрипти, а котів взяли з собою, щоб вони захищали цінні папери від корабельних щурів.
У світі існує більш ніж 200 найрізноманітніших порід цих тварин - від довгошерстих (наприклад, перської), і до кішок, які взагалі не мають шерсті (таких, як
сфінкси). Різноманіття, яке мають породи кішок, історія пояснює так: вся справа
в кропіткій і послідовній селекційній роботі, яку протягом століть здійснювали
люди, а також, зрідка, у цю роботу втручалися випадкові генетичні мутації. Так,
наприклад, якщо екзотичні кішки є прикладом саме селекції, то появі канадського сфінкса світ зобов’язаний саме випадковим генетичним перетворенням. Крім
того, в світі існують породи, які з’явилися в результаті мутацій певних генів. До
них можна віднести, наприклад, породи корніш рекс або девон рекс, які мають
кучеряву шерсть, або навіть знамениту шотландську висловуху кішку, що має
загнуті донизу вуха. Нарешті, ще один спосіб походження котячих порід - випадкове схрещування домашньої кішки з дикою. Саме так, наприклад, з’явилася
бенгальська порода.
Треба зазначити, що коти та кішки мають неабиякі надзвичайні здібності. Наприклад: кішки-телепати, які можуть знайти шлях додому, якщо загубились; коти,
що вміють розмовляти: так кіт на ім’я Месі, що мешкав у Баку, вмів відповідати
на питання: «Що робить сніг?» - «Йде». Історія знає й кота-охоронця, який у Ставропольському краї успішно боровся з контрабандистами, безпомилково знаходячи
незаконно вивезену рибу. Навіть є коти-політики, один з них - вихованець колишнього прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера. Вірніше, кота на ім’я Хемфрі
завела ще Маргарет Тетчер, і він жив в прем’єрській резиденції до тих пір, поки її
не зайняв Блер. До цього моменту кіт носив почесне звання Головного мишолова
всіх Британських островів, але Блеру звір не припав до душі, тому пухнастика
виставили за двері. Деякий час кіт сумно сидів біля будинку, але новий господар
не змилувався, тому тварина просто зникла, після чого на Тоні Блера посипався
цілий шквал звинувачень, і його рейтинг неймовірно впав. Уряд був змушений
оголосити кота в розшук і пред’явити його громадськості цілим і неушкодженим,
і тільки це врятувало кар’єру прем’єр-міністра.
Наостанок, будинок, в якому можна абсолютно спокійно залишити на столі
шматок ковбаси, на ліжко покласти щойно випрані і випрасувані речі, а на полицю
покласти фотоапарат з ременем до низу; будинок, де фіранки висять на карнизах,
кути крісел та диванів не роздерті кігтями, а по всіх кутках не розкидані клубки
котячої шерсті - це будинок, в якому не вистачає чогось дуже-дуже важливого.
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Розділ 1. Різновиди, загальна характеристика, походження та звички
1. Бартон, Д. Жизнь кошек / Д. Бартон. - Москва : АСТ, 2015. - 240 с.
У цьому дивовижному виданні читач може побачити фотографії різноманітних
кішок з їх кошенятами. Автор описує кожну «маму» і її ставлення до «дитини».
2. Большая книга кошек / сост. Ж. К. Суаре. - Москва : Добрая книга, 2006. - 384 с.
Ця книга стала бестселером. У ній розповідається про самих різних кішок: дотепних, товстих, байдужих, закоханих, міських, сільських та голлівудських.
3. Варжейчко, Я. Атлас пород кошек / Я. Варжейчко. - Москва : Государственное
издательство сельскохозяйственной литературы, 1984. - 208 с.
4. Головко, Л. Популярные породы кошек / Л. Головко. - Москва : АСТ, 2006.
- 304 с.
5. Ди Трана Громис, К. Кошки. Самые лучшие фотографии / К. Ди Трана Громис.
- Москва : АСТ, 2015. - 736 с.
Ця книга-фотоальбом покаже вам, якими бувають фотогенічними наші пухнасті
друзі. На фотокартках зображені різні породи котів і кішок та опис до них.
6. Джонсон-Беннетт, П. Кошка против кошки / П. Джонсон-Беннетт. - Москва :
Добрая книга, 2006. - 256 с.
Це видання дасть можливість розгадати загадку складних котячих звичок,
зрозуміти причини так званої «поганої поведінки» пухнастика та допоможе знизити напругу у відносинах між кішками, що живуть в одній родині.
7. Ефимова, К. Котосправочник : атлас пород КотЭ / К. Ефимова. - Киев : Феникс,
2014. - 96 с.
8. Замятина, О. Все породы кошек / О. Замятина. - Москва : Эксмо, 2014. - 144 с.
9. Капра, А. Как общаться с кошкой : практическое руководство / А. Капра, П.
Мессери, Д. Роботти. - Москва : Ниола-Пресс, 2007. - 160 с.
10. Капра, А. Кошки : справочник. / А. Капра, Д. Роботти. - Москва : АСТ, 206.
- 352 с.
Цей чудово ілюстрований довідник познайомить вас з найвідомішими породами
кішок, з їх характером та звичками.
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11. Келлер, Д. Кошки-разбойники / Д. Келлер. - Москва : Добрая книга, 2007.
- 64 с.
У книзі мова йде про темну сторону кішок, про їх мисливський інстинкт,
вередливість характеру та погані звички. Також автор ознайомить читача з диким
різновидом котів, яких вдалося приручити людині.
12. Мей, Д. Все о породах кошек / Д. Мей. - СПб. : Bestiary, 2009. - 384 с.
13. Орлова, Л. Все о кошках / Л. Орлова. - Минск : Харвест, 2007. - 640 с.
У виданні подано інформацію про походження та історію одомашнення котів,
особливості їхньої поведінки та стандарти котячих порід.
14. Островская, М. Редкие породы кошек / М. Островская, С. Бочкова. - Москва :
Аквариум, 2004. - 127 - (Верные друзья).
15. Поллард, М. Кошки. Энциклопедия / М. Поллард. - Москва : АСТ, 2006. - 384 с.
Це чудово ілюстрована книга присвячена світу кішок. В ній читач знайде всю корисну інформацію про походження, характер котів та їх історію походження.
16. Принс, К. Очаровательные кошки / К. Принс. - Киев : Феникс, 2006. -128 с.
В дане видання увійшли фотографії кішок і котів за їх улюбленими справами,
а саме: готовність до атаки, солодке валяння на підвіконні в перших променях
сонця та прояви любові до людини. Автор описує походження та характер своїх
маленьких подопічних.
17. Рейнер, М. Кошка / М. Рейнер. - Москва : АСТ-Пресс СКД, 2010. - 32 с.
Кішки - дуже незалежні, з ними треба вміти знайти спільну мову. Як це зробити,
розповість ця книга.
18. Сальвиати, С. 100 легендарных кошек / С. Сальвиати. - Москва : АСТ, 2008.
- 144 с.
У даному виданні представлені найвідоміші письменники, музиканти, художники
та їх пухнасті улюбленці.
19. Самое интересное... о кошках / сост. Я. Грудий. - Киев : Ранок, 2013. - 94 с.
Ця книга ближче познайомить читача з цими дивовижними пухнастими тваринами, а також допоможе вирішить взяти кошеня породисте або з притулку.
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20. Самые популярные породы кошек / сост. Л. Чебыкина. - Москва : АквариумПринт, 2008. - 96 с.
21. Сандсмарк, Д. 10 простых уроков счастья для владельцев кошек / Д. Сандсмарк. - Москва : Добрая книга, 2008. - 120 с.
Автор цієї книги допоможе вам краще зрозуміти бажання та поведінку вашої
кішки, навчить розпізнавати її настрій та потреби.
22. Синис, М. Все о кошке : энциклопедия / М. Синис. - Москва : Мартин, 2002.
- 495 с.
Це видання ознайомить читача з таким розділом у зоології, як фелінологія, що
вивчає анатомію, фізіологію свійських котів, а також їх породи, особливості
селекції тощо.
23. Сквирский, В. Кошки / В. Сквирский. - Москва : Экслибрис, 1993. - 240 с.
Книга написана захоплююче, з любов’ю, і що особливо важливо - зі знанням
справи. Вона дає уявлення практично про все, що пов’язано з історією котячого племені, породах, звичках, про проблеми сумісності їх з людиною та іншими
домашніми тваринами . Загалом, якщо у вашому будинку є кішка або ви збираєтеся
її завести, то ця книга вам конче необхідна.
24. Холлс, В. Кошачьи секреты / В. Холлс. - Москва : Софион, 2007. - 264 с.
Це чудово написане видання про поведінку кішок та правильне поводження з
ними. Автор допоможе зрозуміти певні сигнали, які дає вам ваш улюбленець та
розповість про всі можливі ризики при випусканні домашнього кота чи кішки на
вулицю.
25. Хофманн, Х. Моя кошка / Х. Хофманн. - Киев : Принт-Сервис, 2011. - 144 с.
У цій книзі ви знайдете багато важливої та корисної інформації про кішок. Ви
дізнаєтеся, де можна взяти кошеня, як правильно його вибрати і як встановити з
ним перший контакт, а також які необхідні аксесуари для комфортного існування
у вашій оселі. Автор поділиться секретом, як відучити кішку від шкідливих звичок і впоратися з поширеними проблемами.
26. Хэйл, Р. 101 котомодель. С любовью к кошкам : фотоальбом / Р. Хэйл. - Москва
: Центрполиграф, 2005. - 164 с.
Цей альбом - данина любові та поваги найпопулярнішому домашньому вихованцю
на землі. Тут представлені роботи Рейчел Хейл, провідного фотографа-анімаліста,
яка безумовно змогла відобразити на світлинах всю красу, емоційність, мінливий
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настрій, грацію, звички і мисливський інстинкт цих домашніх улюбленців у всьому світі.
27. Хэйл, Х. Пушистики, или Путеводитель по счастливому миру котят / Х. Хэйл.
- Москва : АСТ, 2008. - 160 с.
Мета цього видання полягає в тому, щоб показати читачеві, як маленькі кошенята
бачать цей світ. У роботі над нею визнаному фотографу-анімалісту Рейчел Хейл
допомагали її неповторне вміння спостерігати, любов до кішок і нескінченне
терпіння. Кожна фотокартка покаже вам, як насолоджуються вільним часом,
цінують добру їжу, друзів та ніколи не нехтують сном маленькі пухнастики.
28. Черч, К. Кошка в четырех стенах : как сделать ее счастливой / К. Черч. - Москва : Софион, 2007. - 256 с. - (Практикум владельца. Кошки).
У книзі автор розповідає, як підготувати кішку до переїзду та як допомогти їй
адаптуватися у новій оселі. Також піднімає питання, чи необхідно випускати її на
вилицю.
29. Широнина, Е. Кошки / Е. Широнина. - Москва : Росмэн-Пресс, 2012. - 96 с.
- (Детская энциклопедия Росмэн).
Ця книга допоможе людям краще зрозуміти кішок і навчитися спілкуванню з ними.
Читач дізнається історію одомашнення цих тварин, як змінювалося ставлення до
них в різні епохи, а також про різноманітність котячих порід.
30. Элдертон, Д. Все породы кошек / Д. Элдертон. - Москва : Эксмо, 2011.
- 176 с. - (Домашние питомцы. Зоологи рекомендуют).

Манул - приблизно 12 мільйонів років
тому це був один з перших різновидів
тих кішок, від яких і пішли сучасні
коти. Згідно з дослідженнями вчених,
манули практично не змінилися з тих
пір. Це - єдиний дикий кіт, схожий за
розміром з домашніми котами. Манул унікальна тварина, яка відкриває вікно
в минуле сучасних кішок.
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Розділ 2. Догляд, утримання, харчування, лікування та виховання
31. Баринова, А. Как защитить пушистика? / А. Баринова // Природа и человек.
XXI век. - 2014. - № 3. - С. 52-53.
32. Битетто, Д. Дж. Практический уход за котенком / Д. Дж. Битетто. - Москва :
Центрполиграф, 2000. - 316 с. - (Библиотека любителей кошек).
33. Верхойф-Верхаллен, Э. Кошки : выбор, уход, обучение / Э. Верхойф-Верхаллен. - Москва : Лабиринт-К, 2000. - 144 с.
34. Гербер, Б. Кошки : уход, разведение / Б. Гербер. - Москва : Интер Дайджест,
1994. - 175 с.
35. Гладкова, А. Лечим кошку / А.Гладкова // Наука и жизнь. - 1995. - № 5. - С. 139.
36. Голиков, Ю. Кошки : воспитание, уход, болезни / Ю. Голиков. - СПб. : Золотой
век, 2001. - 416 с.
37. Голлманн, Б. Кошки. Содержание и уход / Б. Голлманн. - Москва : АквариумПринт, 2014. - 48 с.
38. Зорин, В. Кормление кошки. Все, что нужно знать / В. Зорин, А. Зорина. - Москва : Аквариум-Принт, 2014. - 112 с.
39. Как ухаживать за кошками : практические советы специалиста по уходу за домашними кошками / сост. Н. Беляев. - Минск : Современный литератор, 2000.
- 269 с.
40. Кановская, М. Болезни кошек / М. Кановская. - Москва : Эксмо, 2004. - 639 с.
41. Кизельбах, Д. Персидская кошка. Содержание и уход / Д. Кизельбах. - Москва
: Аквариум-Принт, 2014. - 64 с.
42. Килкоммонс, Б. Все о вашей кошке : советы по выбору и содержанию в семье
: принципы воспитания, кормления и лечения / Б. Килкоммонс, С. Уилсон. – Москва : Аквариум, 1997. - 351 с.
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43. Красичкова, А. Вредные привычки кошек. Воспитание без стресса / А. Красичкова. - Москва : Эксмо, 2014. - 144 с.
44. Круковер, В. Лечим и кормим кошку сами / В. Круковер. - Москва : Вече, 2000.
- 384 с.
45. Непомнящий, Н. Если кошка заболела... / Н. Непомнящий. - Москва : ЧАО и
К, 1997. - 160 с.
46. Островская, М. Русская голубая кошка. Содержание и уход / М. Островская. Москва : Аквариум-Принт, 2012. - 48 с. - (Домашние животные).
47. Сергеева, О. Питание вашей кошки / О. Сергеева. - Аркаим : Челябинск, 2015.
- 64 с.
48. Спадафори, Д. Уход за кошками для «чайников» / Д. Спадафори, П. Д. Пайон.
- Мосва : Вильямс, 2008. - 336 с.
49. Стэлл, С. Кошка. Инструкция по эксплуатации в схемах и таблицах / С. Стэлл,
Д. Браннер. - Москва : АСТ, 2006. - 224 с.
Один із авторів цієї книги, а саме Девід Браннер, відомий американський ветеринар. Він залюбки розповість вам, як необхідно доглядати, годувати та лікувати
вашого маленького улюбленця.
50. Сугробов, В. Британская кошка : содержание. Уход. Разведение. Подготовка к
выставке / В. Сугробов. - Москва : Аквариум-Принт, 2012. - 48 с.
51. Тайлиг, З. Воспитание вашей кошки / З. Тайлиг, Г. Тайлиг. - Москва : Аквариум, 2005. – 159 с.
52. Трифонова, Н. Ваша любимая кошка : полная энциклопедия по уходу за вашей
кошкой / Н. Трифонова, Т. Титкова. - Москва : Рипол-Классик, 2001. - 320 с.
53. Федорова, О. Сибирская кошка. Содержание и уход / О. Федорова. - Москва :
Аквариум-Принт, 2010. - 64 с.
54. Филиппова, Е. Воспитание котят / Е. Филиппова. - СПб. : Вектор, 2006.
- 208 с.
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55. Фогл, Б. Кошка : руководство по уходу / Б. Фогл. - Москва : АСТ, 2005.
- 288 с.
56. Франклин, С. Все о сиамской кошке / С. Франклин. - Москва : АквариумПринт, 2008. - 288 с.
До видання увійшли цінні поради по догляду за сіамськими котами, їх історія та
характер.
57. Хаммонд, Ш. Как вырастить психически и физически здоровую кошку / Ш.
Хаммонд, Ю. Кэролайн. - Москва : Центрполиграф, 1999. - 395 с. - (Библиотека
любителей кошек).
58. Чебыкина, Л. Поведение и здоровье кошки / Л. Чебыкина, А. Санин. - Москва
: Аквариум, 2004. - 320 с.
59. Чебыкина, Л. Сфинксы. Содержание и уход / Л. Чебыкина. - Москва : АквариумПринт, 2014. - 64 с.
60. Шевченко, Е. Все о шотландской кошке / Е. Шевченко. - Москва : Астрель,
2012. - 224 с.
З цієї книги ви дізнаєтеся про походження шотландської кішки, особливості генетики, утримання та розведення, познайомитеся зі стандартами та вимогами.
61. Эванс, Дж. Кошки : справочник по уходу и содержанию / Дж. Эванс, К. Уайт.
- Москва : Аквариум-Принт, 2007. - 288 с.
Каракет (Caracat) - унікальний та найрідкісніший гібрид кішки в світі. Він створений при схрещуванні дикого кота каракала і домашньої абіссінської кішки. У
представників цього виду дуже добре розвинений слух, що дозволяє чути звуки
на відстані до 60 метрів. Від дикого предка каракету передалося не лише вміння,
швидкість і спритність у полюванні, а й
міцне здоров’я. Кішка породи каракет
має правильно сформовану і потужну
систему травлення, здатну перетравлювати сире м’ясо з кістками і можливість
тривалий час обходитися без води. Від
домашньої кішки каракет успадкував ласку і відданість до свого господаря.
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Розділ 3. Кішка&Кіт в просторах інтернету,
або Все що ліньки шукати в книгах (корисна інформація)
62. 25 доказів, що ваш кіт вас любить [Електронний ресурс] // Українська правда
життя. - Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/society/2015/09/9/200035/. - Мова
укр.
63. 12 фактів про терапевтичні особливості котів [Електронний ресурс] //
DepoЗакарпаття . - Режим доступу : http://zak.depo.ua/ukr/zak/12-faktiv-proterapevtichni-osoblivosti-kotiv-17072016105300. - Мова укр.
64. 99 фактів про кішок [Електронний ресурс] // Цікаві-факти. - Режим доступу :
http://cikavi-faktu.pp.ua/1615-99-faktv-pro-kshok.html. - Мова укр.
65. Глисты у кошек : симптомы, лечение, профилактика [Электронный ресурс] //
lemiki.ru. - Режим доступа : http://lemiki.ru/glisty-u-koshek-simptomy-lechenie/.
- Яз. рус.
66. Запахи, отпугивающие кошек [Электронный ресурс] // cats-british.ru. - Режим
доступа : http://www.cats-british.ru/articles/zapahi-otpugivayushchie-koshek.
- Яз. рус.
67. Как отучить кошку гадить? [Электронный ресурс] // koshkinmir.ru. - Режим
доступа : http://koshkinmir.ru/vospitanie-koshek/otuchit-koshku-gadit.html. - Яз. рус.
68. Как подобрать двух кошек и одного кота с улицы и приучить их жить в дружбе
[Электронный ресурс] // Торшинский сайт. - Режим доступа : http://torshina.me/
kak-podobrat-koshek-s-ulitsy/. - Яз. рус.
69. Кіт або кішка не може помочитися: про що це говорить? [Електронний ресурс]
// Про котів. - Режим доступу : http://moi-koshki.pp.ua/?p=231. - Мова укр.
70. Кішки можуть муркотіти від страху і в разі хвороби [Електронний ресурс]
// gazeta.ua. - Режим доступа : http://gazeta.ua/articles/animals/_kishki-mozhutmurkotiti-vid-strahu-i-v-razi-hvorobi/568965. - Мова укр.
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71. Почему коты и кошки любят валерьянку? [Электронный ресурс] // Почему да
почему?. - Режим доступа : http://pochemu-da-pochemu.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=48:koshki&catid=34. - Яз. рус.
72. Симптоми сказу у кішок [Електронний ресурс] // Жіночі примхи. – Режим доступу : http://women.in.ua/symptomy-skazu-u-kishok.html. - Мова укр.
73. Система знаков и самовыражение [Электронный ресурс] // Наш котенок. - Режим доступа : http://www.ourkitten.ru/poved/znaki.php. - Яз. рус.
У статті йде мова про звички кішки, а точніше, як вона показує свій страх, стан
оборони, які виголошує звуки і що вони означають.
74. Скільки триває вагітність у кішок [Електронний ресурс] // murlo.org. – Режим
доступу : http://murlo.org/uk/skilky-tryvaje-vahitnist-u-kishok/. - Мова укр.
75. Стерилізація кішок та кастрація котів - аналіз явища та наслідки
для тварини [Електронний ресурс] // Vetmed. - Режим доступу : http://
vetmed.com.ua/index.php/aboutus/publishin/item/%D1%81%D1%82%D0
%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 6 % D 1 % 9 6 % D 1 % 8 F %D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0
%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D0%BD%D0%B8. - Мова укр.
76. Стерилізована кішка: як за нею доглядати? [Електронний ресурс] // Країна
мам. - Режим доступу : http://krainamam.in.ua/6158-sterilizovana-kishka-yak-zaneyu-doglyadati.html. - Мова укр.
77. Цікаві факти про котів [Електронний ресурс] // Мифы или реальность. - Режим
доступа : http://molomo.com.ua/inquiry/facts_about_cats.html. - Мова укр.
78. Чи небезпечний кіт для вагітної? [Електронний ресурс] // tochka.net. - Режим
доступу : http://lady.tochka.net/ua/12805-opasen-li-kot-dlya-beremennoy/. - Мова
укр.

15

79. Чому кішка не їсть? [Електронний ресурс] // Аlico-інфо. - Режим доступу :
http://alico.if.ua/chomu-kishka-ne-ist-2/. - Мова укр.
80. Чому коти вмиваються? [Електронний ресурс] // Рідний Київ. - Режим доступу
: http://kyiv.ridna.ua/2016/02/chomu-koty-vmyvayutsya/. - Мова укр.
81. Что следует знать владельцам о вязке котов и кошек? [Электронный ресурс] //
КотоГалерея. - Режим доступа : http://www.catgallery.ru/info/nuzhno-znat-o-vyazkekoshek_155.html. - Яз. рус.
82. Що робити, якщо кіт постійно нявчить вночі? [Електронний ресурс] // ЮснаСуперБио. - Режим доступу : http://usnasuperbio.com.ua/page/sho-robiti-yaksho-ktpostino-nyavchit-vnoch. - Мова укр.
83. Що робити якщо укусив кіт чи кішка? [Електронний ресурс] // Корисні поради! - Режим доступу : http://korysniporady.com.ua/shho-robiti-yakshho-ukusiv-kitchi-kishka/. - Мова укр.
84. Як вибрати кошеня: кішка або кіт [Електронний ресурс] // vidpovim.pp.ua. - Режим доступу : http://vidpovim.pp.ua/yak-vibrati-koshenya-kishka-abo-kit/.
- Мова укр.
85. Як визначити, що кіт глухий [Електронний ресурс] // Рolynet. - Режим доступу
: http://polynet.com.ua/yak-viznachiti-shho-kit-gluhij.html. - Мова укр.
86. Як визначити, що кішка захворіла [Електронний ресурс] // medbib.in.ua. - Режим доступу : http://medbib.in.ua/kak-opredelit-chto-koshka.html. - Мова укр.
87. Як виміряти температуру кішки в домашніх умовах [Електронний ресурс] //
iLady. - Режим доступу : http://www.ilady.in.ua/2015/01/kishky-temperatura.html.
- Мова укр.
88. Як відучити котів мітити будинок [Електронний ресурс] // ОГО. -Режим доступу : http://ogo.ua/articles/view/2015-06-04/63329.html. - Мова укр.
89. Як зрозуміти кішок: мова жестів [Електронний ресурс] // vidpoviday.com. - Режим доступу : http://vidpoviday.com/yak-zrozumiti-kishok-mova-zhestiv. - Мова укр.
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90. Як побороти любовні «безумства» котів та кішок [Електронний ресурс] //
Коло. - Режим доступа : http://kolo.poltava.ua/2012/04/04/yak-poboroti-lyubovnibezumstva-kotiv-ta-kishok. - Мова укр.
На початку весни у котів та кішок відбувається сильний гормональний сплеск. Як
побороти котячі пристрасті дізнаєтесь у даній статті.
91. Якщо кіт не ходить на лоток... [Електронний ресурс] // Зелене Закарпаття. - Режим доступу : http://zelene.net/interests/pubs/tvariny/poradi-fahivciv-24/yakshho-kitne-hodit-na-lotok.html. - Мова укр.

В Англії живе четверовухий кіт.
Котик Йода, який проживає у
Великобританії, виглядає як
кіт Бетмена (якби у Бетмена
був кіт). У нього дві пари вух
- рідкісний випадок вродженої
аномалії. Господарі Йоди, Тед
і Валері Рок, показували його
декільком ветеринарам, і ті прийшли до висновку, що, якщо
не брати до уваги наявність
«подвійних вух», кіт цілком
нормальний, його характер і
слух такий же, як у будь-якого
здорового кота.
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