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Тема: Навіть найменша кішка – це витвір мистецтва. 

(До Всесвітнього дня котів) 

 

З Історії одомашнення котів 

Приблизно сім, десять тисяч років назад поруч із людиною з'явилася кішка. Кішки, що оселилися поруч із житлом 

людини по своїй волі, - виняток серед свійських тварин. Наука вважає єдиним предком домашньої кішки північно-

африканську й азійську степову булану кішку, одомашнену в Нубії близько чотирьох тисяч років тому назад. З Нубії 

домашня кішка потрапила в цивілізацію Єгипту, і далі в Азію схрестившись із лісовою бенгальською кішкою. У Європі 

пухнаті прибульці зустрілися з місцевою, дикою лісовою європейською кішкою. Наслідок схрещувань - сучасна 

розмаїтість порід кішок. 

Викопні останки кішок знайдені в шарах неоліту й бронзи Азії й на Кавказі, у Йорданії й містах Древньої Індії. На 

розписах у гробницях Саккараха (2750-2650 р. до н.е.) кішка зображена з нашийником, а на фресці з Бені-Хасану - у 

будинку, поруч із господаркою. 

  

В Єгипті кішки були на особливому положенні серед інших тварин, що обожнюються. Їхні трупи бальзамувалися й 

хоронили у пишних гробницях на спеціальних цвинтарях. Вони вважалися втіленням Баст, богині місяця й плідності, у 

їх храмі в Бубастисі на свята збиралося часом до 700 тисяч віруючих. Археологами знайдено близько 300 тисяч котячих 

мумій, що належать до IV тисячоріччя до н.е. В XIX столітті один заповзятливий купець завантажив ними в Єгипті 

цілий корабель і привіз у Манчестер, думаючи продати на добриво. Витівка провалилася, і більшість мумій потрапило в 

наукові колекції. 
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Закон також охороняв священну тварину: за вбивство кішки загрожувало суворе покарання аж до страти (про нещасного 

грека, що через незнання вбив кішку, розповідає Геродот). 

Вивіз кішок за кордон довгий час був заборонений. Лише в другому тисячоріччі до нашої ери домашні кішки з'явилися у 

Вавилоні, потім - в Індії, Китаї і Японії. З Єгипту кішка на кораблях фінікійських купців потрапила в багато куточків 

Середземномор'я, але аж до початку н.е. вона була рідким і дорогим звіром. 

Попит на кішок став різко падати лише з поширенням християнства, що сприйняло їх різко негативно. Якщо в епоху 

раннього християнства кішки ще могли жити при монастирях (у ряді жіночих монастирів вони були взагалі єдиними 

тваринами, які дозволялося тримати), то пізніше кішки (особливо чорні) стали сприйматися як пособники відьом, 

чаклунів і особисто диявола. Безневинні звірки стали жертвами інквізиції, їх вішали й спалювали як єретиків. В усі 

християнські свята нещасних тварин спалювали живцем і закопували в землю, жарили на залізних прутах і в клітках з 

обрядовими церемоніями на очах юрб віруючих. У Фландрії, у місті Іперн, середа на другому тижні поста називалася 

"котяча" - у цей день кішок кидали з високої вежі. Звичай був уведений графом Болдуіном Фландерським у Х столітті й 

проіснував аж до 1868 р. 

Європейські кішки неминуче були б винищені, але їх урятувало навала пацюків, що принесли із собою "чорну смерть" - 

чуму, і кішки знайшли собі гідне застосування, а потім і повага хазяїв.  

Пісня «В доме 8/16» 

  

Породи котів 

 

1. Коти породи Саванна 
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Найбільшими серед домашніх котів є коти породи Саванна покоління F1. Дане покоління породи отримується шляхом 

схрещування великих диких африканських котів Сервалів з домашніми кішками або кішками породи Саванна. 

Представники чоловічої статі породи Саванна можуть досягати 20-кілограмової ваги, а у висоту виростати аж до 60 

сантиметрів. Не зважаючи на великі розміри, ця порода має досить спокійний характер. Окрім іншого, порода є ще й 

однією з найдорожчих – залежно від класу кошеня коштує від 2.5 до 22 тисяч доларів. 

2. Коти породи Мейн-кун 

На другому місці нашого рейтингу найбільших котів розмістилася порода Мейн-кун. На відмінно від попередніх котів, 

Мейн-куни мають природне походження з Північно-Східної Америки. Чистокровні самці даної породи досягають 15 

кілограм (без зайвої ваги звісно), а висотою можуть сягати 41 сантиметр. Цікавий факт: в 2010 році кіт Мейн-кун на ім’я 

Стьюї потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі кіт. Його довжина разом з хвостом становила цілих 123 

сантиметри. 

3. Британський короткошерстий кіт 

Уявіть собі велику плюшеву іграшку неймовірно схожу на живу, саме так виглядає Британський короткошерстий кіт. 

Потужні та компактне тіло, покрите густою короткою шерстю роблять цих котів неймовірно схожими на плюшевих 

ведмежат, яких так обожнюють діти. Саме ця «іграшкова» порода посідає четверте місце серед найбільших у світі котів, 

що не дивно, адже вага самців може досягати 12 кілограм. 

4. Порода Сибірський кіт 

http://murlo.org/savanna/
http://murlo.org/mejn-kun/
http://murlo.org/brytanskyj-korotkosherstyj-kit/
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Прочитавши назву цієї породи котів не важко здогадатися про їх походження. Це аборигенна порода котів, яка була 

приручена людьми та здобула велику популярність, особливо в Росії. Коти цієї породи важчі і більші кішок, а п’яте 

місце серед найбільших котів світу завойовують не завдяки довгій об’ємній шерсті, а завдяки максимальній вазі – до 12 

кілограм. Хоча середній показник ваги породи Сибірський кіт становить лише близько 9 кілограм. 

5. Норвезький лісовий кіт 

Як і в попередньому випадку, про походження цієї породи гадати не доводиться. Своїм зовнішнім виглядом Норвезький 

лісовий кіт дуже нагадує кота породи Мейн-кун, що не дивно, адже за легендою предки останніх були завезені на 

американський континент моряками чи вікінгами. Однак при всій схожості, норвезькі лісові коти менші за розмірами. 

Самці досягають ваги 10 кілограм, кішки ж на декілька кіло легші. Що ж, і 10 кілограм достатньо, щоб завоювати шосте 

місце в нашому списку найбільших котів у світі. 

6. Коти породи Курильський бобтейл 

Останні два місця в нашому рейтингу найбільших котів у світі займають породи із дуже коротким хвостиком. Отож, на 

дев’ятій сходинці розмістилися коти породи Курильський бобтейл, вага яких може досягати майже 7 кілограм.  

7. Коти породи Турецький ван 

Турецький ванський кіт (або коротко Турецький ван) є однією з найбільш стародавніх порід домашніх котів. Ці великі 

коти наділені довгою шерстю та мускулистим тілом. Довжина самців може досягати 120 сантиметрів, а висота – 40 

http://murlo.org/sybirskyj-kit/
http://murlo.org/norvezkyj-lisovyj-kit/
http://murlo.org/norvezkyj-lisovyj-kit/
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сантиметрів. Максимальна вага породи менша ніж може здатися – 9.5-10 кілограм у самців та до 6-7 кг у кішок. Завдяки 

цьому Турецький ван посідає 7 місце серед найбільших у світі домашніх порід котів. 

Пісня «Черний кот» 

 

 Прикметі вір тай перевір 

Вважається, що кішки більше люблять господарів-чоловіків, а коти - господинь-жінок. 

Триколірна кішка приносить щастя господарю, а семицвітні - всій родині, всьому будинку. 

Радять заводити кішку тієї масті, якого кольору волосся у господаря (щоб краще прижилася). 

Чорний кіт, що живе в будинку, охороняє від пристріту, злодія і грози. 

Небажано заводити кішку з очима різного кольору - до труднощів в особистому житті. 

Кішка з підрубленим або коротким хвостом від народження приносить благополуччя в будинок. 

Кішок не беруть «за так», не дарують. Треба обов'язково дати викуп, щоб тварина прижилася. За кота - монетку, за 

кішку - яйце. 

Кішки і гості 

Кішка "умивається» - гостей намиває. Якщо при цьому лапа, якої вона миє, тепла - гості будуть бажаними, холодна - 

навпаки. 

Якщо кішка муркоче, коли її гладить прийшов гість, значить, ця людина відверта з вами. 

До гордому, егоїстичного людині кішка ніколи не підійде. 

http://murlo.org/turetskyj-van/
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Якщо кіт дорогу перейде ... 

Чорна кішка перебіжить дорогу - до неприємностей. Але їх можна уникнути, плюнувши через ліве плече, тримаючись за 

гудзик, склавши пальці дуль або ж просто почекати, поки дорогу перейде інша людина. 

Якщо між друзями пробіжить чорна кішка - це до сварки. 

Якщо до вас у будинок, квартиру випадково забіжить чужий чорний кіт, то це передвістя нещастя. 

Якщо будь-яка кішка перебіжить дорогу зліва направо, для жінки - невдача, а для чоловіка - нічого страшного . І 

навпаки, представників сильної статі чекають негаразди, якщо кішка перейде їм дорогу справа наліво. 

Якщо до вас у будинок зайшла приємна людина й ви хочете, щоб вона приходила до вас іще, візьміть пушинки із хвоста 

свого кота або кішки й покладіть їх гостю, коли він йтиме, на плече так, щоб він не бачив цього. Ця людина обов'язково 

повернеться у ваш будинок і не один раз. 

 Англійці вважають, що якщо кіт чхне вранці напередодні весілля поруч із нареченою, то заміж вона вийде вдало. 

 Кішка приходить до хворого й лягає з ним поруч – забирає його хворобу. 

 Кішка посилено нюхає повітря біля самого носа людини – значить, людина занедужала. 

Убити кота – сім років удачі не буде в убивці в жодній справі. 

 Багатобарвна кішка приносить у будинок щастя. 

 Чорна кішка оберігає будинок від злодіїв. 
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 За англійськими прикметами, чорна кішка несе удачу, а її хвіст може вилікувати ячмінь на оці, якщо його кінчик 

прикласти до хворого повіка. Бородавки в такий же спосіб лікує хвіст триколірної кішки. 

 Кішка, що ввійшла в новий будинок раніше, ніж господарі, оберігатиме спокій і благополуччя цього будинку. 

 Кішка прибилася до будинку, де є наречений або наречена, – незабаром буде в цьому будинку весілля. 

 Блакитноока кішка оберігає господаря від злих намірів його ворогів. 

 Триколірна кішка в будинку вбереже його від пожежі й інших лих, а її господар ніколи не хворітиме на лихоманку. 

 Кішка чхнула поблизу від закоханих – до скорого весілля. 

 Кішка на кораблі вбереже його від небезпек. 

 Поки кішка живе в будинку моряка, який вийшов у відкрите море, з її господарем не трапиться нічого поганого. 

 Щодня кішка дарує життя, здоров'я, благополуччя й забезпечує спокійну старість своїм господарям. 

 

Цікавинки про котів 

Кішка за своє життя може мати більше 100 котенят. 

Одна пара кішок і їх нащадки за 7 років можуть “виробити” 420 000 котенят. 

  "Товариські" коти ходять за Вами з кімнати в кімнату, щоб контролювати Ваші дії. 
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У котів потіють лише подушечки лап. 

Коти можуть видавати близько 100 різних звуків. Для порівняння – собаки лише близько 10. 

Найбільш фантастичний рекорд був встановлений в Аргентині кішкою, на ім’я Mincho, яка залізла на дерево і не 

спускалася, поки не померла через шість років. 

Падаючі коти завжди діють однаково. Спочатку вирівнюється голова, потім спина, потім ноги, а в кінці вигинається 

спина, щоб пом’якшити приземлення. 

Якщо кішка дере меблі, спробуйте додати цьому місцю аромат лимона або апельсина. Кішки ненавидять ці запахи. 

Чим більше ви говорите з котами, тим більше вони говорять з Вами. 

Малюнок поверхні носа котів унікальний, як і відбиток пальця людини. 

Жираф, верблюд і кіт це єдині тварини-іноходці, при ходьбі у них йдуть спочатку ліві лапи, а потім праві. Така ходьба 

гарантує швидкість, спритність і тишу. 

Єгиптяни голили брови, як ознаку трауру, коли втрачали улюблену кішку. 

Котяче вухо повертається на 180 градусів. У кожному вусі у кота 32 мускули, щоб управляти вухом вони 

використовують дванадцять або більше м’язів. 

Скільки років вашій кішці за людськими мірками? Якщо вашій кішці 3 роки, це відповідає людському 21 року. Якщо 8 

років, то по-людськи – 40. Якщо 14, то 70 людських років. 

Середній термін життя домашнього кота 15 років, тоді як для диких – від 3 до 5 років. 

Якщо кішка біля Вас, і її хвіст тремтить – це найбільше відчуття любові, яке вона може виразити. Коли хвіст починає 

опускатися, значить, настрій змінився – можна відійти, вона не образиться. 
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Коти махають своїми хвостами, коли стоять перед вибором, при цьому одне бажання блокує інше. Наприклад, якщо кіт 

стоїть в дверному отворі, і хоче вийти, а на вулиці йде дощ, хвіст гойдатиметься із-за внутрішнього конфлікту. Кіт хоче 

вийти, але не хоче промокнути. Як тільки він прийме рішення (залишитися удома, або вийти під дощ), хвіст негайно 

припинить розгойдуватися. 

Коти труться об людину, щоб “перебити” чужі запахи. 

Якщо зіниці розширені, не дивлячись на яскраве освітлення, кішка чимось дуже зацікавлена або в грайливому настрої. 

Котам, щоб бачити, вистачає 1/6 світла, необхідного людині. Їх нічний зір дивний! У темноті очі кота використовують 

навіть світло, яке відбилося від сітківки. 

Коти, на відміну від собак, не можуть сфокусувати погляд на близько розташованих предметах, тобто коти далекозорі, а 

собаки короткозорі. Фактично, краще всього кішка бачить на відстані від 75 см до 2-6 метрів. 

Чутливість кішки до гучності звуку в 3 рази вища, ніж у людини! 

Коти відчувають запахи в 14 разів сильніше, ніж люди! 

 

 Догляд за шерстю заспокоює, нейтралізує агресивність, що зароджується. Якщо кішка не може вирішити, яку дорогу 

вибрати, їй слід обдумати свою поведінку. У стану невпевненості є універсальний рецепт: у сумнівних випадках – 

вилизуйся! 

 

Туалет повинен стояти у відокремленому місці, щоб кіт не соромився і далеко від миски з їжею, оскільки коти не 

люблять бруднити біля того місця, де вони їдять. 

 

Ніколи не годуйте котів собачим кормом. Потреба котів в протеїнах в п’ять разів більша, ніж у собак. 

 

Коти люблять висоту. Також висоту люблять леопарди і ягуари, які сплять на деревах. 



Іщенко Наталія Василівна, керівника гуртка Миргородської райСЮН 
 

 

Якщо кішка падає, то її внутрішнє вухо, що управляє балансом, допомагає їй приземлитися на лапи. 

 

У котів в середньому 12 рухливих вуса з кожного боку морди. В основі вусів є велика кількість нервових закінчень, тому 

кіт за допомогою них отримує інформацію про все, що його оточує: про предмети, про вітер, про температуру і так далі. 

Якщо котові видалити вуса, він може погано орієнтуватися в просторі, наприклад, погано полювати і взагалі відчувати 

себе невпевнено. 

 

Вуса допомагають котам визначити, чи пролізуть вони в отвір! 

 

Якщо вуса у кішки дивляться вперед, – вона чимось дуже зацікавлена. Або в сутичках хоче злякати суперника. Якщо 

вуса дивляться назад – кішка злякана, вона уникає дотиків. 

 

Нервовий стан у кішки видають вуха – вони у неї дрібно сіпаються, хоча сама кішка може спокійно сидіти і 

спостерігати. Можна навіть, чіпаючи кішку в такому стані, добитися від неї шипіння і удару лапою. 

 

При нападі когось коти щільно притискують вуха до голови. Це для оберігання від зубів і кігтів противника. Якщо кіт 

нападає сам, то вуха він опускає горизонтально і в сторони, утворюючи трикутник. 

 

Котячі бійки короткі, але дуже люті і жорстокі. Головна їхня зброя в бійках – зуби. 

 

Коли ми гладимо кота, у нас знижується частота серцебиття і кров’яний тиск. А люди з сердечно-судинними 

захворюваннями мають шанс прожити довше, якщо у них є кіт, на відміну від тих, хто не має ні кота, ні собаки. 



Іщенко Наталія Василівна, керівника гуртка Миргородської райСЮН 
 

 

Вернісаж «Мій котик – найкращий ».  

Виставка фотографій домашніх улюбленців (електроний варіант). Цікаві розповіді про їх  звички.  


