Сьогодні весь світ обертається навколо котів. Наразі поряд із людьми котів

мешкає більше за інших тварин (якщо не брати до уваги рибок). Але, попри
таку популярність котів, суспільство, схоже, перебуває з ними в стосунках
любові-ненависті, й так триває, відколи люди й коти познайомилися тисячі
років тому! Котам поклонялися та приносили жертви давні єгиптяни, їх
називали спільниками відьом за Середніх віків, вважали, що вони приносять
щастя чи нещастя (залежно від їхнього місця проживання). За тривалу
історію стосунків з людьми коти пережили безліч зльотів і падінь. Навіть
тепер, в епоху Ґрампі Кет, тобто Сердитої Кішки, Ліл Баб, котячих кав’ярень
та котячих відео на YouTube, які передивилися понад 26 трильйонів разів,
не всім подобаються котики: їх звинувачують у масових убивствах співочих
птахів і поширенні хвороб, до того ж велика кількість людей просто боїться
котів (такий стан називають айлурофобією).
Для тих із нас, хто таки любить цих тваринок, немає нічого більш
заспокійливого, ніж мурчання котика, особливо, якщо той згорнувся
клубочком на колінах. Та попри такі теплі стосунки, більшість людей
почувається дуже збентеженими, коли мова заходить про їхню обожнювану
кицю. Що вона собі думає? Чи справді любить мене? Чому стрибає на
голову о п’ятій ранку? Чому так полюбляє, коли її пестять, а за мить вона
вже кусається? І як кішки взагалі дізнаються, що ми збираємось їх купати?!

У мене було безліч запитань щодо характеру котів, але лише тоді,
коли помер один із моїх власних улюбленців, мій світ назавжди змінився:
я вирішила, що в ньому бракує котів, і пішла працювати волонтером до
місцевого притулку для тварин. Оскільки я провела з котами більшу частину
свого життя, то вважала, що все про них знаю. Але через кілька тижнів роботи
у притулку зрозуміла, що мені ще вчитись і вчитись. Коти є тваринами
територіальними, тож прив’язані до місця, де живуть, ще до того, як у них
виникає прихильність до людей. Мене дуже здивувало те, як окремі коти
реагують на перебування в новому середовищі: деякі лякались, інші швидко
адаптувалися. Чи ці індивідуальні відмінності зумовлені генами? Чи тим,
як виховували тварину? Чи проявляються вони лише тоді, коли кішка
опиняється в стресовій ситуацій, наприклад потрапляє до притулку? Ці
запитання змусили мене усвідомити, що я хотіла б вивчати котів і дізнатися
про них геть усе!
Тож минуло лише кілька років, і от я перед вами: науковець, консультант
із поведінки котів, і моя робота — допомогти всім краще зрозуміти цих
тварин. До мене звертаються власники котиків із найрізноманітнішими
запитаннями: чому тваринки не можуть знайти поміж собою спільну мову,
чому не користуються котячим туалетом, чому не дають спати всю ніч?
А дослідження, яке я проводжу зараз, зможе допомогти нам краще розуміти
соціальне життя і розвиток котів.
Утім, якщо ви хочете зрозуміти кішок, справді зрозуміти, знати потрібно
лише одне. Причина, з якої вони живуть із людьми, будова і здібності їхнього

тіла, мотивація їхньої поведінки (гри, харчування і сну), — усе це зводиться
до одного: ПОЛЮВАННЯ.
Щойно ви дізнаєтесь, як важливо котам бути хижаками, перед вами
відкриється геть новий світ. Ви вже ніколи не дивитиметеся на гру з котиком
так, як раніше! Ви читатимете про Біна, маленького гарненького котика,
який починає цю історію на голодний шлунок, і дізнаєтесь, що єдиний
спосіб задовольнити його — вирушити на полювання (або змусити людину
поставити перед тобою мисочку з їжею). Сьогодні вибір для котів зводиться,
по суті, до двох варіантів: бути вбивцею або компаньйоном (деяким,
щоправда, вдається суміщати ролі). Але в пухнастих компаньйонів, які
мешкають у наших квартирах, лишаються інстинкти вбивці.
На відміну від собак, які стрибнули в одомашнення з безмірним
ентузіазмом, коти увійшли в наше життя навшпиньках. Але найкрутіше те,
що в процесі одомашнення ми не просили їх дуже змінюватись. Котики нам
сподобалися, бо вони такі теплі й милі, ще й мишей ловлять, а ми припали
їм до серця, бо… ну, можливо, тому що ми такі теплі й милі, ще й їжу давали.
Схоже, з цих самих причин ми й досі їм подобаємось!
Ми не просили котів мінятися, але змінили їхнє середовище мало не
в одну мить! Отже, замість вільного життя на природі тепер вони мають
перебувати в помешканні — це середовище, безсумнівно, безпечніше для
котів (і для пташок!), проте не потребує ніяких зусиль, і це, мабуть, трохи
нудно.

Урешті-решт, багато в будинку не наполюєш, ну хіба колись зловиш жучка.
Читаючи книжку, ти дізнаєшся, що хазяїн Біна знає, як перетворити закрите
помешкання на котячий рай, — і зможеш зробити те саме для свого котика!
Собаки для нас — відкрита книжка; у порівнянні з ними коти здаються
загадковими. Але я гадаю, що незабаром все зміниться — останнім часом
рівень наукового інтересу до котів віддзеркалює культурний інтерес до цих
тварин: іншими словами, він зашкалює. Гаразд, не будемо зважати на ті
26 мільярдів переглянутих роликів про котиків, але з упевненістю заявляю,
що для науки про кішок настає ера Відродження. Ми дійшли висновку, що
для того, щоб належним чином вивчати котів, мусимо бути креативними,
тобто використовувати технології (скажімо, камери і акселерометри)
і спостерігати за тваринами у знайомому середовищі, а не в лабораторіях
(коли вже вони такі територіальні), тільки тоді зможемо краще зрозуміти,
що ж вони таки роблять.
Книжка, яку ви тримаєте в руках, — чудовий початок для тих, кого
цікавить наука і особливо коти. Ти зрозумієш, як трапилось, що коти живуть
з людьми і люблять їх, і чому ми теж їх любимо. Якщо в тебе вже є котик,
то книжка допоможе тобі краще з ним потоваришувати — хто знає, може,
у майбутньому ти теж досліджуватимеш цих тваринок. Сподіваюся, видання
надихне тебе, і ти дістанеш від нього стільки ж задоволення, що і я!
Докторка філософії Мікель Марія Делагадо —
дослідниця з Каліфорнійського університету, Дейвіс,
співробітниця Школи ветеринарної медицини,
консультантка з поведінки котів у «Feline Minds»
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БІН: БІЛЬЯРД ПЕРЕГЛЯДІВ, І КІЛЬКІСТЬ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ.

Мр-няв

Ой, невже
я задрімав?
Де мій сонячний
зайчик?
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Вибач, таке життя
просто виснажує.

Ось!

А-А-А!

Так, про що ти
там запитував?

Гм-м,
скільки часу
маємо?

«Чи можеш
ти описати
мить, коли став
зіркою?»

Щоб дати
правильну
відповідь,
доведеться
поринути
в минуле.

Почну від самого
початку…
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Перше,
що я пам’ятаю, —
голод.

Не знаю, де я був і як
я туди потрапив. Просто
маленьке кошенятко
з порожнім шлунком.

ц юр

Агов!
Не ворушися!

Кош
без еня
пла та
тно

ц юр

Друге, що зринає
в пам’яті, — бажання
покласти цьому край.

Що за
світ?..

Гадаєш,
такий
розумний…

… зараз
ми побачимо, який ти
будеш розумний…

… коли зацюркотиш
у моєму животику…

Стривай!

Бачиш?
Це розповість про мене
більше, ніж ти можеш
собі уявити.

13

О, спробуйте
не зважати на мій
милий писочок. Гарненька
усмішка, що заворожила
мільйони?

Це усмішка
м’ясоїдної тварини!
І не просто якоїсь
там м’ясоїдної
тваринки,…

Вона вселяє жах
у здобич по всьому
світу!

а гіперм’ясоїдного
хижака!

Ваше м’ясо,
містере.

І гарнір.

УЛЮБЛЕНІ СТРАВИ БІНА.

УЛЮБЛЕНЕ М’ЯСО БІНА.
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