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Охоплені теми:
 

вирішення поведінкових проблем

- Ознаки болю та стресу

- Нервові коти

- Агресивні коти

- Задоволення своїх фізіологічних потреб 
(випорожнення) в непризначених для цього місцях

- Дряпання
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Якщо ваші коти починають робити щось, що їм не 
притаманне, перше, що ви повинні зробити - це 
записати їх на огляд до ветеринара, щоб виключити 
будь-які медичні проблеми, які можуть спричинити 
таку поведінку. Медичні розлади - дуже поширені 
причини поведінкових проблем, навіть якщо зв’язок не 
відразу очевидний. Завжди обговорюйте з ветеринаром 
поведінку котів, усі свої спостереження та проблеми.

Важлива інформація для господарів і мешканців 
з котами, що проходять домашню ізоляцію: 
Агентство з розведення та охорони здоров’я тварин 
(APHA) надало рекомендації щодо змін поведінки, 
які можуть вказувати на зараження сказом. Мешканці 
мають деяке уявлення про те, що є нормальним, а що 
ненормальним для котів, але враження від подорожі 
до Великобританії та проживання в новому будинку 
можуть змусити котів поводитися інакше. Якщо у 
вашого домашнього улюбленця виявляються ознаки 
незвичної агресії, страху, доброзичливості, слинотечі, 
підвищеної чутливості до світла та звуків, негайно 
зверніться за офіційною ветеринарною консультацією. 
Якщо ви не можете зв’язатися з уповноваженим 
ветеринаром, зв’яжіться з APHA через лінію допомоги 
Defra Rural Services за номером 03000 200 301. Надайте 
уповноваженому ветеринару або APHA інформацію про 
котів та будь-яких тварин або людей, які контактували з 
ними. Важливо повідомити APHA, що тварина прибула 
з України і зараз перебуває на домашній ізоляції. 
Агентство APHA зробить оцінку ситуації та надасть 
рекомендації.

Ключові моменти 
• Котам зазвичай не потрібні інші коти як друзі

• Вони не капризують

• Стрес, біль і страх часто є причиною небажаної поведінки

• Налаштуйте домашнє середовище так, щоб ваші коти могли поводитися природно

• Під час стресу котам дуже важливо мати можливість втекти, сховатися або високо 
залізти

• Коти не люблять ділитися ресурсами, і їм потрібно всього по одному на кожного кота 
плюс ще всього по одному додатково

• Якщо у вас є занепокоєння щодо поведінки вашого домашнього улюбленця, завжди 
починайте з огляду у ветеринара, який може направити вас до кваліфікованого 
біхевіориста (члена Ради з поведінки та дресирування тварин (ABTC))

• Мешканцям та господарям з котами, що проходять домашню ізоляцію, завжди слід 
звертатися до уповноваженого ветеринара, щоб обговорити будь-які занепокоєння 
щодо поведінки, які можуть виникнути
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Вони не капризують
Ми хочемо, щоб ви і ваші коти якомога швидше 
почувалися в безпеці та як вдома. У період звикання 
їм може видатися, що речі навколо дещо дивні та 
тривожні. Якщо це станеться, вони можуть почати 
поводитись таким чином, що засмутить вас або ваших 
господарів. Важливо пам’ятати, що коти, які поводяться 
знервовано, агресивно або у спосіб, який ми вважаємо 
неприйнятним — наприклад, мітять у приміщенні 
— поводяться так з певної причини. Ця «небажана 
поведінка» зазвичай свідчить про те, що щось негаразд 
— принаймні з точки зору котів. Покарання котів 
тільки погіршить ситуацію. Часто корисно враховувати 
нормальну поведінку, потреби та мотиви котів. 
Розуміння, чому вони роблять те, що роблять, є першим 
кроком до вирішення проблеми. Часто достатньо лише 
кількох простих змін у домашньому середовищі.

Ознаки болю
Коти дуже тонко виявляють біль, і вони докладуть усіх 
зусиль, щоб приховати його. Наприклад, якщо тварина 
поранить ногу, вона, швидше за все, змінить свою 
поведінку (наприклад, буде більше ховатися, менше 
їсти), ніж кульгатиме. Існує багато різних медичних 
проблем, які викликають дискомфорт і біль. Уважно 
стежте за своїми котами і, якщо ви помітите будь-які 
зміни в їх поведінці, наприклад, агресію або бажання 
сховатися, відведіть до ветеринара на огляд, щоб 
виключити біль як причину такої поведінки. Лікування 
болю дійсно може покращити якість їхнього життя.

Ознаки болю включають:

• коти стають більш замкнутими або ховаються більше, 
ніж зазвичай

• коти сплять більше, ніж зазвичай, особливо на одному 
місці, або уповільнюються

• коти стають менш терпимими до людей або до 
поводження з ним

• агресивна поведінка

• нерішучість чи небажання стрибати з меблів тощо

• скутість після відпочинку або перевага використання 
певної лапи при підйомі та спуску сходами

• присідання у згорбленому положенні з примруженими 
очима

• коти менше граються або взаємодіють із власником

• зменшення кількості їжі або пиття

• підвищене занепокоєння або страх

• порушення сну

• ходіння, кружляння або неспокій

• пошарпана або матова шерсть, особливо у 
важкодоступних місцях

• вокалізація, особливо під час руху або використання 
лотка

• коти не використовують лоток для туалету

• посилене вилизування

• деякі коти муркочуть, коли відчувають біль

Ознаки стресу
Стрес як миттєва реакція на загрозу є нормальною 
та здоровою, оскільки він дає змогу котам реагувати 
у стилі «втекти або боротися» та дозволяє їм швидко 
втекти. Однак постійний стрес, особливо через 
щось, від чого вони не можуть втекти чи сховатися, 
може бути шкідливим для хорошого самопочуття 
вашого улюбленця. Подібно до того, як коти можуть 
приховувати свій біль, під час стресу коти виявляють 
дуже малі ознаки, які важко помітити.

Звичайні джерела стресу включають переїзд або зміну 
розпорядку дня — наприклад, косметичний ремонт або 
придбання нових меблів. Це також може статися, якщо 
лоток та миски з їжею знаходяться в невідповідних 
місцях або їх недостатньо. Поява в будинку незнайомих 
людей або нової тварини, немовляти, дитини або 
партнера можуть викликати стрес. Над котами можуть 
знущатися або залякувати сусідські коти або навіть 
інші коти, з якими вони живуть разом; коти зовні 
можуть дивитися на домашніх котів (тих, що живуть у 
приміщенні) через скляні вікна та двері.

Ознаки, на які варто звернути увагу, включають 
наступне:

• коти стають більш замкнутими або ховаються більше, 
ніж зазвичай

• здається, що вони більше сплять, деякі коти насправді 
вдають, що сплять, намагаючись відстежити причину 
стресу

• коти стають менш терпимими до людей або до 
поводження з ним

• вагання або небажання використовувати важливі 
ресурси, наприклад, підвіконня, меблі чи коліна, або 
використовувати лоток

• присідання у згорбленому положенні з примруженими 
очима, деякі коти відсуватимуться від вас при спробі 
наблизитися

• зниження ігрової поведінки та взаємодії з власниками

• коти будуть менше їсти або пити

• переїдання

• підвищене занепокоєння або страх
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• порушення сну

• ходіння, кружляння або неспокій

• пошарпана або матова шерсть

• неохайна поведінка в домі

• посилене вилизування

Деякі з перерахованих ознак болю та стресу також 
можуть бути наслідком багатьох інших захворювань 
або поведінкових проблем. Завжди звертайтеся до 
ветеринара, якщо помітите будь-які зміни у своїх котів. 

Щоб дізнатися більше про розпізнавання 
стресу у них, перегляньте наше відео на 
YouTube: 
• Розпізнавання стресу у котів  
  bit.ly/YouTube-CP-stress-cat   

Боязкі, нервові або полохливі коти
Хоча більшість котів добре приживаються в нових 
домівках, деякі залишаються наляканими, незважаючи 
на лагідний прийом та час, щоб облаштуватись. Не 
засмучуйтеся, якщо вашi полохливi або боязкi котики 
спробують втекти та сховатися від вас. Прояв терпіння 
та чуйності значною мірою допоможе вам створити 
щасливі та надзвичайно плідні стосунки з ними.

Чому деякі коти такі полохливі?
Боязка поведінка може бути спричинена наступним:

• генетика — спадкова схильність. Деякі коти від 
природи більш занепокоєні, ніж інші

• погана соціалізація — відсутність контакту з людьми, 
особливо протягом перших восьми тижнів життя. 
Якщо молоді кошенята не будуть належним чином 
спілкуватися з людьми, вони будуть налякані або 
піддані стресу при контакті з ними

• негативний досвід — попередній моторошний досвід, 
який викликав у котів страх

Які ознаки боязні, нервозності чи 
полохливості?
Оскільки коти не можуть сказати нам, що вони 
відчувають, буває складно розпізнати, що ваш домашній 
улюбленець хоче, щоб ви відійшли від нього. Очевидні 
ознаки страху включають втечу та відступ у схованку. 
Однак у наляканих котів будуть розширені зіниці та/
або притиснуті вуха, вони також будуть здригатися та 
відступати від вас.

Страх може перерости в агресивну поведінку, коли 
ваш домашній улюбленець як крайню міру застосовує 
тактику «боротьби», а не «втечі». Зазвичай агресія 
розвивається через те, що коти почуваються загнаними 
у кут або в пастку, або тому, що вони заздалегідь 
засвоїли, що втеча безуспішна. Уникайте потрапляння 
котів у таку ситуацію та переконайтеся, що завжди 
є можливість легко втекти, при виникненні такого 
бажання.

Поводження з полохливими котами
Якщо ваші коти мали позитивний контакт з людьми, 
коли були маленькими кошенятами, ви можете зробити 
кілька речей, щоб ваші полохливі коти почувалися в 
безпеці. Якщо робити все з терпінням та без поспіху, 
коти навчаться не боятися.

Що допомагає:

• забезпечення багатьох схованок для котів по всьому 
дому. Коти знімають стрес швидше, якщо вони 
можуть сховатися, бажано у високих і темних місцях, 
наприклад, за диванами та під ліжками. Перевернута 
картонна коробка або ковдри, розміщені на полицях чи 
в шафах, можуть допомогти котам почуватися в безпеці

• пильність, щоб переконатися, що ваших котів не 
лякають інші коти через вікна чи двері у оранжерею або 
патіо

http://bit.ly/YouTube-CP-stress-cat  
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• по можливості постійність у всіх повсякденних 
справах. Це забезпечує передбачуване, заспокійливе 
середовище для котів

• використання синтетичних ароматичних феромонів, 
такі як «Feliway» — вони можуть створити заспокійливе 
середовище для котів та допомогти зменшити стрес — 
їх можна придбати у ветеринара

• спокійне сидіння поруч зі своїми котами, щоб вони 
могли підійти до вас у свій час. Ігноруйте їх, коли 
читаєте книгу або дрімаєте, щоб вони не відчували 
тиску або тривоги через вашу присутність. Робіть це, 
поки вони їдять, або дайте їм невеликий смаколик, 
щоб ваша присутність асоціювалась у них із чимось 
позитивним. Час, який ви проводите поруч із ними, може 
поступово збільшуватися по мірі пристосування

• дозвольте своєму домашньому улюбленцю зробити 
перший крок — прямі підходи надзвичайно небезпечні, 
тому не привертайте його увагу

• повільно моргніть, звузьте очі, щоб вони були 
напіввідкриті, а потім повільно відверніть обличчя, щоб 
переконати свого улюбленця, що ви не являєте собою 
загрозу

Коли ваші коти стануть сміливішим, 
спробуйте:
• розмовляти з ними тихо заспокійливим тоном — це 
чудовий спосіб зблизитися

• нагороджувати своїх котів ласощами, коли вони 
наближаються до вас — спочатку давати ласощі, щойно 
ваші коти наближаються, але поступово збільшувати 
час між підходом і ласощами. Протягом кількох тижнів 
попрацюйте над тим, щоб мати можливість спокійно 
погладити своїх котів один або два рази, перш ніж дати 
ласощі

• використовувати невеликі іграшки, які ви можете 
обережно кидати, наприклад, м’яч із фольги чи паперу 
або м’яч для пінг-понгу. Іграшки-вудочки дозволяють 
котам взаємодіяти, не відчуваючи загрози від близького 
контакту

Найважливіше - ніколи не втрачайте саморівновагу 
і не намагайтеся змусити котів взаємодіяти занадто 
швидко, оскільки це лише посилить їхні попередні 
страхи. Розвивайте свої успіхи поступово — з часом 
ваші коти навчаться довіряти вам і стануть набагато 
щасливішими. Якщо ви не відчуваєте прогресу, 
вам можуть стати в нагоді поради ветеринара або 
відповідного кваліфікованого біхевіориста.

Подолання полохливості котів завдяки терплячому 
поводженню та догляду часто призводить до 

надзвичайно плідних і близьких стосунків між 
власниками і котами, що цілком варте додаткового часу 
та зусиль. Послухайте більше про полохливих котів: 
Боязкі коти | Як допомогти наляканим котам  
bit.ly/YouTube-CP-hiding 

Aggressive cats
Коти рідко бувають агресивними до людей, але, як 
і у всіх нас, у них є свої межі. Існує багато різних 
причин для агресивної поведінки, і іноді це може бути 
поєднання причин. Ось лише кілька прикладів:

Агресія захисту/страху — ваші коти зазвичай тікають 
від передбачуваної загрози, але можуть захищатися, 
якщо не можуть утекти або заздалегідь зрозуміли, що 
втеча безуспішна.

Агресія при іграх і погладжуванні — коти зазвичай 
віддають перевагу коротким, але частим спілкуванням, 
це нормально для котів. На відміну від них, люди, як 
правило, спілкуються рідше, але більш інтенсивно. 
Для деяких котів це може бути занадто, і багато хто 
має обмеження, коли справа доходить до пестощів або 
погладжування.

Територіальна агресія — зазвичай виникає, коли два 
коти зустрічаються на спірній території або коли один кіт 
проходить через територію іншого кота.

Агресія, спричинена болем — у котів, що страждають 
від болю, різко знижується рівень толерантності, і це 
дуже поширена причина агресії.

Коти можуть бути більш схильні до агресивної 
поведінки, якщо вони:

• утримуються в приміщенні без стимуляції, доступу 
до основних ресурсів або реалізації їх мисливського 
інстинкту

• молоді

• були неправильно зрозумілі їх власником

• не стерилізовані

Якщо ваш домашній улюбленець агресивний, особливо 
якщо ця агресія почалася недавно, негайно зверніться 

http://bit.ly/YouTube-CP-hiding


7  |  Поведінкові проблеми котів • 2022

Spraying and house soiling
Розміщення міток — це нормальна поведінка як для 
самців, так і для самок котів, коли вони іноді бризкають 
сечею на вертикальні об’єкти зовні, щоб позначити свою 
територію та залишити інформацію для себе чи інших 
котів для «читання». Однак, якщо ваші коти починають 
мітити вдома, то це майже напевно ознака того, що в їх 
світі не все гаразд.

Ви будете знати, чи ваші коти мітять, тому що бризкання 
сечею — це зовсім інша поведінка, ніж звичайне ходіння 
в туалет. Коли коти ідуть у туалет, щоб позбавитися 
продуктів життєдіяльності, вони, як правило, мочаться 
з положення навпочіпки і зазвичай виробляють велику 
калюжу сечі в відокремленому або затишному місці. 
А коли вони мітять, навпаки, повертаються задом до 
вертикальної поверхні на відкритому місці та бризкають 
струменем сечі, стоячи – іноді загрібаючи задніми 
лапами та тремтячи хвостом.

Чому коти мітять сечею?
Розбризкування сечі є нормальною частиною 
маркування запахами. Коти використовують запахи, 
щоб ідентифікувати різні ділянки на своїй території — 
це забезпечує їм «карту запахів» середовища, коли 
вони пересуваються. Наприклад, коти схильні тертися 
щоками в «основній» частині своєї території, де вони 
почуваються безпечно та розслаблено. І навпаки, вони 
використовують мітки сечею, щоб позначити ділянки 
своєї території, де відчувають загрозу. Вважається, що 
запах діє для котів як «нагадування собі», щоб бути 
обережними на цій ділянці своєї території. Коли запах 
почне зникати, коти повторно поставлять мітки.

Чому коти мітять сечею в приміщенні?
Коти можуть мітити в приміщенні, коли вони:

• хворі

• пережили стрес від передбачуваної загрози

• пережили стрес через зміни в домі, наприклад, 
народження дитини або будівельні роботи

• відчувають загрозу з боку інших котів, які приходять у 
дім, або сусідніх котів — це найпоширеніша причина

Часто має місце сукупність факторів, які призводять 
до розбризкування сечі. У деяких випадках зміни 
у поведінці можуть початися з однієї причини і 
розвиватися або змінюватися через інші. Наприклад, 
багато власників карають своїх котів за те, що вони 
мітять вдома — це, як правило, викликає у котів ще 
більше занепокоєння та ймовірність розбризкування 
сечі. Найкраще, що ви можете зробити, це визначити, 
що турбує вашу тваринку, і вирішити цю проблему.

Що можна зробити, якщо коти мітять 
вдома?
Якщо коти раптово почали мітити вдома, вам слід 
відвести їх на огляд до ветеринара, щоб переконатися, 
що така поведінка не має медичної причини. Якщо 
ветеринар вважає, що вони здорові, наступним етапом 
буде з’ясувати, що саме коти вважають загрозою, а 
потім вжити заходів, щоб вилучити її. Цей процес може 
бути досить складним, оскільки часто задіяно багато 
факторів. Найкраще попросити ветеринара направити 
вас до відповідного кваліфікованого біхевіориста.

Іноді мітки легше пов’язати з конкретною зміною 
навколишнього середовища. Наприклад, нові коти 
у домі можуть загрожувати котам, які живуть там, і 
викликати встановлення міток. Підказки про те, чому 
коти почали мітити, можна отримати за розташуванням 
міток, тому що вони будуть залишені саме там, де вони 
відчувають занепокоєння.

Коти можуть мітити внутрішні двері та в коридорах, 
якщо це саме те місце, де вони тісно контактують з 
іншими котами в домі. Щоб подолати це, ви можете 
допомогти запобігти конфліктам і створити відчуття 
безпеки, забезпечивши своїх котів додатковими 
лотками для туалету, мисками та місцями для сну, 
гри та дряпання — зменшуючи потребу в конкуренції. 
Якщо ваші коти змушені проходити повз один одного 
через планування вашого будинку, ви можете поставити 
стелажі або розставити меблі так, щоб вони могли 
проходити повз один одного на різних рівнях, уникаючи 
прямого контакту.

за порадою до ветеринара. Якщо немає медичних 
причин, що викликають агресію, попросіть ветеринара 
направити вас до біхевіориста з відповідною 
кваліфікацією.

При наявності укусів або подряпин із пошкодженням 
шкіри ретельно очистіть рану та зверніться до лікаря.

Щоб дізнатися більше, перегляньте наше 
відео на YouTube 
Чому коти нападають на руку?  
bit.ly/YouTube-CP-attack-in-play 

http://bit.ly/YouTube-CP-attack-in-play
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Що можна зробити, якщо коти мітять двері 
та вікна?
Якщо коти мітять котячі дверцята, зовнішні двері чи 
вікна, то це зазвичай тому, що їх турбує щось зовні — 
наприклад, інші коти, яких вони бачать через вікна. У 
цьому випадку часто допомагає забезпечення більш 
безпечного внутрішнього середовища для котів. Може 
допомогти закривання вікон на висоті котів матеріалом, 
крізь який вони не можуть бачити, щоб обмежити 
їх огляд інших котів на вулиці. Ви також можете 
спробувати перешкодити сусідським котам заходити в 
сад, знайдіть ідеї щодо гуманних засобів відлякування. 
www.cats.org.uk/keeping-cats-out  

Щоб дізнатися більше про котячі мітки, 
перегляньте це відео на YouTube
• Чому коти мітять? bit.ly/YouTube-CP-spraying  

Важливість запахів
Ремонт, заміна меблів або переїзд усуває знайомі 
запахи, які заспокоюють котів. Щоб запобігти 
занепокоєнню вашого домашнього улюбленця через 
незнайомі запахи, доцільно знайомити його з новим 
середовищем або домом поступово, докладніше про це 
читайте в брошурі «Знайомство з котами» на сайті  
www.cats.org.uk/Ukrainian-leaflets

Неналежне відвідування туалету
Неналежне відвідування туалету відрізняється від 
поведінки при встановленні міток та може відбуватися 
з абсолютно інших причин. Якщо коти ходять у туалет 
далеко від лотка, то існує багато різних причин. 
Перед будь-якими поведінковими втручаннями завжди 
консультуйтесь із ветеринаром, оскільки дуже важливо 
виключити медичні причини такої поведінки. Нижче 
наведені деякі загальні рекомендації, які можуть 
допомогти, але якщо ви вжили всіх цих заходів, а 
проблема не зникає, варто звернутися по допомогу до 
кваліфікованого біхевіориста, щоб визначити причини.

Приватність
Відвідування туалету — дуже вразливе заняття для 
котів, і вони намагатимуться вибрати для цього тихе 
усамітнене місце. Якщо ваш улюбленець засмучений 
інцидентом біля лотка, він може натомість знайти 
тихий куточок у приміщенні, щоб сходити в туалет. 
Якщо лоток розташований на відкритому місці, де 
котів можуть потурбувати, вони можуть почуватися 
занадто вразливим, щоб використовувати його, і 

натомість шукатимуть безпечніше місце. Коти можуть не 
використовувати лоток, якщо він стоїть поруч з шумною 
пральною машиною. Пам’ятайте, що коти люблять 
ходити в туалет подалі від місця, де вони їдять і п’ють. 
Розміщуючи лотки, ставте їх у тихих, відокремлених 
місцях, далеко від жвавих проходів.

Лоток для туалету
Існує багато різних типів лотків для туалету, які 
відповідають потребам котів. Коли кошеня підросте, 
йому знадобиться лоток більшого розміру, як для 
дорослого, з достатнім простором для маневру. Літнім 
котам потрібен лоток із низькими бортиками, щоб їм 
було легше входити та виходити. Нервові коти можуть 
віддавати перевагу усамітненню критих лотків. Кожен 
кіт індивідуальний, і те, що може підійти одному коту, не 
обов’язково підійде іншому. Як правило, на кожного кота 
ставиться один лоток плюс ще один додатковий. Якщо 
у вас виникли проблеми з відвідуванням котом лотка, 
можливо, вам доведеться додати ще кілька лотків. Якщо 
можливо, розмістіть лотки в різних місцях по дому, як 
нагорі, так і внизу, замість того, щоб розміщувати їх 
поруч один з одним у ряд.

Наповнювач 
Коти часто віддають перевагу типу наповнювача, 
який вони використовували, коли були кошенятами. 
Багато котів віддають перевагу дрібному, важкому, 
схожому на пісок наповнювачу, подібному до піску, що 
використовують африканські дикі коти. Він м’який для 
лап і дозволяє добре копати. Уникайте ароматизованих 
наповнювачів, коти мають дуже чутливий нюх, і це 
може завадити їм використовувати лоток. Забезпечте 
3 см наповнювача, оскільки це, як правило, найкраща 
глибина для котів — не надто мілко, щоб вони могли 
добре копатися в ньому, але їм також не подобається, 
коли він занадто глибокий.

Чистота
Коти відомі своєю охайністю, тому вони не 
користуватимуться брудним лотком. Вилучайте будь-
які відкладення один або два рази на день і повністю 
очищайте лоток раз на тиждень. Деякі коти воліють, 
щоб відкладення були вилучені, перш ніж вони знову 
використовуватимуть лоток, в той час як інші надають 
перевагу, щоб один лоток використовувався для 
сечовипускання, а інший — для дефекації. Криті лотки 
потрібно тримати в особливій чистоті, оскільки вони 
можуть утримувати запах всередині та пригнічувати 
гострий нюх котів!

https://www.cats.org.uk/help-and-advice/home-and-environment/keeping-cats-out
http://bit.ly/YouTube-CP-spraying
http://www.cats.org.uk/Ukrainian-leaflets
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Ніколи не карайте за мітки або неналежне 
відвідування туалету
Хоча розбризкування сечі або неправильне 
використання туалету можуть бути неприємною 
проблемою, ви ніколи не повинні карати своїх котів за 
це, наприклад, кричати на них. Вони мітять, тому що 
відчувають занепокоєння — покарання лише збільшить 
шанси на нанесення міток через стрес. Найкраще, 
що ви можете зробити - це визначити, що турбує 
котів, і вирішити цю проблему, починаючи з візиту до 
ветеринара для огляду.

Як очистити уражені ділянки від сечі?
Після того, як коти помітили територію, якщо вона не 
очищена належним чином, чутливий ніс потягне їх 
назад, щоб знову помітити те саме місце для оновлення 
зниклого запаху. Багато побутових миючих засобів 
містять аміак, який також міститься в котячій сечі, тому 
їх використання може погіршити проблему.

Дешевий і ефективний метод очищення полягає в тому, 
щоб ретельно промити забруднені місця теплою водою 
з невеликою кількістю біологічного прального порошку, 
а потім промити чистою водою і дати ділянці висохнути. 
Якщо поверхня дозволяє, після очищення можна 
нанести хірургічний спирт, щоб видалити всі залишки 
сечі. Спершу варто провести тест на невеликій ділянці, 
щоб переконатися, що це не завдасть жодної шкоди 
поверхні.

Килим надзвичайно добре вбирає в себе всі речовини, 
і сеча часто потрапляє на підкладку та підлогу під нею. 
Якщо ділянка сильно забруднена протягом тривалого 
періоду, може знадобитися вирізати частину килима та 
підкладки і перед заміною обробити бетон або дошки 
підлоги під ними.

Щоб дізнатися більше, перегляньте наші 
відео на YouTube —Чому коти мочаться 
поза лотком? 
• Чому коти мочаться поза лотком?  
  bit.ly/YouTube-CP-not-use-litter-tray     

Дряпання
Дряпання — це нормальна поведінка. Коти дряпаються 
з двох причин: щоб підтримувати свої кігті в хорошому 
стані та як сигнал до спілкування. Запашні залози між 
подушечками лап виробляють унікальний запах, що 
осідає на поверхні, по якій кігті протягуються вниз. 
Цей запах у поєднанні з візуальним сигналом у вигляді 
подряпин та лушпиння від кігтів служить нагадуванням 
для котів та сигналом для інших представників 
сімейства котячих поблизу.

Чому коти дряпаються вдома?
Оскільки ваш домашній улюбленець не матиме доступу 
на вулицю, йому доведеться підтримувати належний 
стан кігтів всередині дому. Вони знайдуть одне або два 
відповідних місця для дряпання і продовжуватимуть 
ними користуватися, незалежно від того, чи то котяча 
дряпка, чи спинка вашого дивана!

Якщо котам довелося провести період карантину в одній 
кімнаті через те, що у сім’ї, що вас приймає, вже є коти, 
і як тільки їм буде надано доступ до всього будинку, ви 
можете виявити, що коти почали дряпатися по всьому 
дому. Це може включати зони конфлікту, наприклад, 
двері та вікна. Якщо це трапляється ймовірно, коти 
дряпаються для спілкування та почуваються невпевнено 
в цих місцях. Як і у випадку з мітками, найпоширенішою 
причиною дряпання у приміщенні є присутність інших 
котів.

Причина такої поведінки котів може змінюватися з 
часом. Якщо вашому улюбленцю подобається увага, він 
може зрозуміти, що щоразу, коли він дряпає меблі, ви 
взаємодієте з ним, тому він продовжуватиме дряпати.

Що можна зробити, якщо коти дряпають 
меблі?
Якщо коти дряпають меблі або шпалери, щоб 
підтримувати свої кігті, ви можете:

• захистити подряпаний предмет, накривши його 
товстою блискучою пластиковою плівкою, оскільки це не 
приваблює котів

• в той же час придбати відповідну дряпку і поставити її 
поряд із місцем, яке дряпають

• вибрати дряпку з важкою основою, щоб вона не 
перекидалась і не хиталася під час використання. 
Вона має бути достатньо високою, щоб коти могли 
дряпати на повну розтяжку — переконайтеся, що вона 
має вертикальне переплетення, щоб дозволити котам 
тягнути кігті вниз

• деякі коти вважають за краще дряпати горизонтально 
(наприклад, коти, які дряпають килими або сходи) або 
по діагоналі, тому забезпечте килимок для дряпання, 
щоб задовольнити ці потреби

• як тільки коти почнуть постійно використовувати нову 
дряпку, ви можете поступово перемістити її в зручніше 
місце, якщо захочете, а потім зняти пластикову плівку з 
меблів або шпалер

• коти часто люблять дряпати та потягуватися після 
того, як прокинуться, тож ви можете спробувати 
розмістити дряпку біля котячого ліжка

http://bit.ly/YouTube-CP-not-use-litter-tray
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Кожен кіт у домі повинен мати свою дряпку, і вони 
мають бути розташовані в різних місцях, щоб запобігти 
конфліктам. Деякі дряпки просочені котячою м’ятою, 
або ви можете спробувати втерти котячу м’яту в 
дряпку, щоб заманити котів — також може допомогти 
розміщення шматочків їжі на ній. Потроху і часто граючи 
з котами протягом дня та даючи їм іграшки, ви можете 
спрямувати їхню енергію від дряпання в іншу сторону.

Дряпання для позначення території
Якщо коти дряпають меблі для позначення території, 
спробуйте визначити, що турбує котів саме в цій 
частині їхньої території, і усуньте це — див. розділ 
про мітки вище. Дотримуйтесь уже наданих порад і 
накрийте подряпані місця захисним матеріалом та 
поставте біля них дряпку. Не просто надавайте котам 
ще одну поверхню для дряпання, не приділяючи 
уваги їхньому почуттю незахищеності. Вам можуть 
знадобитися рекомендації відповідного кваліфікованого 
біхевіориста, щоб допомогти визначити причину їхнього 
занепокоєння.

Щоб дізнатися більше про дряпання, 
перегляньте наше відео на YouTube
• Чому коти дряпають меблі? binged.it/3Rywb8J   

Важливість похвали
Важливо пам’ятати, що коти не дряпаються просто 
так, щоб капризувати. Це природна поведінка, яку їм 
слід дозволити демонструвати. Ваші крики, коли коти 
дряпають меблі, можуть призвести до збільшення 
частоти дряпання, оскільки вони стануть більш 
занепокоєними, або дізнаються, що дряпання можна 
використовувати для привернення уваги. Коти швидко 
розуміють, що небажане дряпання викликає реакцію, 
а дряпки — ні. Обов’язково хваліть свого домашнього 
улюбленця, коли він драпає дряпку, і намагайтеся не 
реагувати, якщо він дряпає меблі.

Що таке феромонна терапія?
Коти виділяють феромони (які являють собою хімічні 
сигнали для спілкування з собою або з іншими котами) 
із залоз на морді, коли вони труться об предмети, такі 
як кути стін або меблі. Вони залишають різні сигнали, а 
один із цих лицьових феромонів повідомляє котам, що 
вони знаходяться в знайомій їм зоні та в безпеці. Коти 
регулярно мітять цими феромонами, коли обходять 
свій дім. Ви можете придбати синтетичну версію цього 
лицьового феромону — Feliway® — щоб допомогти 
своїм котам під час стресу. Препарат Feliway забезпечує 
постійну підтримку та комфорт котам, заспокоюючи 

їх і позначаючи територію як безпечну. Його можна 
придбати у ветеринара або в онлайн-зоомагазині 
Cats Protection — див. www.catsprotectionshop.co.uk. 
Він доступний у вигляді дифузора, що підключається 
до електромережі, який працює до чотирьох тижнів, 
постійно вивільняючи заспокійливий феромон у 
місцеве середовище, і у вигляді спрею, що можна 
використовувати вдома або під час подорожей, який 
діє до 24 годин. Крім того, ви можете спробувати 
використати чисту бавовняну тканину або рукавичку, 
щоб обережно потерти щоки тваринки і зібрати 
феромон, а потім протерти цим поверхню на її рівні, 
наприклад, нові меблі, щоб запах став знайомим. 
Пам’ятайте, що феромон потрібно додавати регулярно, 
доки ваш домашній улюбленець не потреться мордою 
об предмет або не поведе себе спокійно. Feliway може 
бути чудовим засобом підтримки для допомоги котам 
у стані стресу, однак завжди рекомендується спочатку 
відвідати ветеринара, щоб виключити захворювання, 
і важливо, щоб причина занепокоєння котів також 
була виявлена та усунена. Якщо у котів проблеми з 
поведінкою, рекомендуємо отримати направлення від 
ветеринара до кваліфікованого біхевіориста, напр., 
члена Ради з поведінки та дресирування тварин (www.
abtc.org.uk).

Допомога з проблемною поведінкою
Поради, наведені в цій брошурі, спрямовані на 
заохочення позитивної поведінки та допомогу у 
вирішенні деяких поведінкових проблем. Однак це не 
завжди підходить для конкретного кота, а розвиток 
поведінки у кожного кота є унікальним. Інколи буває 
важко визначити причину проблеми, особливо якщо 
вона складна або є кілька факторів, що сприяють її 
виникненню.

Якщо у вашого улюбленця проблеми з поведінкою, 
рекомендується обговорити проблему з ветеринаром, 
який може направити вас до відповідного 
кваліфікованого біхевіориста, напр., члена Ради з 
поведінки та дресирування тварин (www.abtc.org.uk). 
Зверніться за допомогою якомога раніше, тому що 
виправити давні проблеми може бути складніше. На 
щастя, багато проблем можна вирішити, що дозволить 
вам знову насолоджуватися позитивним спілкуванням зі 
своїми котами.

http://binged.it/3Rywb8J


For more information, please visit  
www.cats.org.uk

Reg Charity 203644 (England and Wales) and SC037711 (Scotland) VET_7864

http://www.cats.org.uk

