
                         Заболявания на пикочните пътища при котките 

 

Причините, предизвикващи появата на камъни в пикочния мехур на котката, са 

няколко: индивидуална предразположеност на животното: по- често боледуват 

животните от мъжки пол, също така животни, страдащи  от наднормено тегло, 

хронични заболявания на пикочните пътища, както и кастрирани и стерилизирани  

животни. Също така страдат животни със зле балансиран хранителен рацион. 

       

    Основните симптоми на това заболяване са: често и болезнено уриниране на малки 

порции, уриниране на места непредназначени за тоалет, кръв в урината. Понякога, 

когато уретрата е запушена, животното  не може да се изходи няколко денонощия. 

Често заболяването се съпровожда с цистит, в по -тежки случаи с бъбречни кризи. 

 

 

ПРЕВАНТИВНА МЯРКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО  ПРАВИЛНО 

ХРАНЕНЕ И ГРИЖА ЗА ЖИВОТНОТО. 

 

    При отсътствия на симптомите на това заболяване при котките стопаните им, все пак, 

са длъжни да обърнат специално внимание на  дневния рацион на домашния им 

любимец. Всеки производител на котешка храна се е потрудил, за да създаде храна, 

както за профилактика на заболявания от този род, така и за обикновен дневен рацион. 

 

    Съществува мнение, че храненето със суха храна също се явява като една от 

причините за заболяването. Това  твърдене е грешно, защото всички гранулирани храни 

са балансирани за определени нужди на животното. И, между другото, точно 

домашната храна не отговаря на рационално хранене .За пример: 100 гр минтай или хек 

/ така обичаната от всички котки риба/ съдържа 17мг магний –много повече от 

съдържанието му в гранулираната храна. Магний обаче се явява като строителен 

материал за камъните в пикочния мехур на животното.... 

 

   .Много е важно животното винаги да има вода, която да се сменя поне 3 пъти на ден, 

тъй като поглъщането на достатъчно количество вода разрежда урината, следствие-

рискът от кристалообразуването намалява. 

 

    Редовно почистване на котешката тоалетна също е вид превенция . Всички ние 

знаем, че котката е едно от най-чистите животни  и ,намерили тоалетната си 

непочистена, те могат с часове да я обикалят без да си свършат „работата”. 

Задържането на урината също е стъпка към заболяването на пикочния мехур и 

пътищата. 

 

 

 

 

 

 

             КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ПРАВИЛНО ЗА КОЗИНАТА НА КОТКИТЕ ? 

 

 

 

 



   Вашият домашен любимец  иска  внимание? О, да, нищо ново. Непрекъснато се гали 

в краката Ви, мърка или Ви посреща на вратата, когато се връщате от работа, бяга към 

паницата и обратно, закача Ви и Ви подканва да си поиграете с него.  И Вие отделяте, 

разбира се, от времето си за домашния Ви любимец, за да поиграете с него, да го 

погалите. Но дали отделяте достатъчно време в грижите за козината му? 

 

Просто е необходимо да отделяте колкото се може по-често време в грижите  за 

козината му. Котката трябва да се реше РЕДОВНО, стига само да не е сфинкс. 

Редовното ресане на козината подобрява кръвобръщението на кръвта на котката. 

 

   Започнете да сресвате животното, когато то е още малко котенце. В началото те не 

искат да приемат Вашите грижи, упорстват, често съскат и даже искат да Ви ухапят. От 

Ваша страна се иска и упорство. След време животното до такава степен ще свикне с 

ежедневните Ви грижи за козината му, че ще Ви чака за ресането или ще Ви води при 

четката. 

 

Преди да срешете котката- огледайте внимателно кожата й под козината. По-този начин 

можете да откриете някое кожно заболяване или, може би, просто раничка. Раничкта 

може да се обработи с някакъв антисептик, а при наличие на неясни зя Вас кожни 

образувания,е  по-добре да се потърси мнението на специалист. 

 

Котките  с дълъг косъм изискват много повече време за сресването, ще трябва да ги 

решете поне веднъж дневно. Иначе козината на животното ще стане сплъстена и Вие 

ще изхабите доста повече време за оправянето й. Ако  все пак сте намерили фъндъци в 

козината й- не бързайте да ги режете. С пръстите си внимателно се опитайте да 

разделите косъм по косъм, след това вече можете да исползвате и четка. Животното ще 

Ви бъде благодарно за Вашите грижи, защото тези фъндъци им причиняват болка при 

движението. Ако все пак в ръцете Ви попадне животно със сплъстена козина-най-добре 

да се обърнете към специалист по грууминг или, ако няма такъв, към ветеринарен 

лекар-те ще знаят как да помогнат на котката. 

 

      И така, преди да решите да вземете за домашен любимец котка от дългокосместата 

порода, преценете, дали ще сте в състояние да отделяте достатъчно време в грижите за 

козината й. 

 

      Грижите за късокосместата порода  котки са доста по-малко. Няма да има нужда от 

честите сресвания-достатъчно е само веднъж седмично да използвате  гребен с къси 

зъбци или даже гумената четка, за да премахнете вече отделен от кожата косъм. Ако 

полагате редовно грижи за козината на животното, то тогава няма да имате нужда да го 

къпете, още повече, че те и без това не обичат тази процедура. 

 

   Но ако котката Ви излиза навън или, например, е пострадала при някои улични битки, 

то тогава къпането е задължително. На пазара се предлагат множество шампоани за 

такива случаи. При наличие на бълхи-грижата ще е по-специална. Шампоаните  при 

такъв проблем най-добре ще Ви препоръча Вашият ветеринарен лекар.И ако Ви се 

налага да изкъпете котката си, то преди да използвате шампоана, разредете го с вода, 

примерно 1:4 в някоя отделна касеролка или купичка. Така течността ще намокри 

козината по-добре. 

 

 



                                          АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 

     Котешкият скелет наброява 230 кости, което е с 24 повече от човешкия скелет. 

Благодарение на това, че техният скелет не предлага пълноценни ключици, котката 

може да мине даже през 10-сантиметрова дупка.  Котката има абсолютно уникален 

отпечатък на носа, той е изцяло индивидуален и никога не се повтаря, досущ като 

човешкия пръстов отпечатък. Ушите на котката имат 32 мускула, което й позволява да 

ги върти почти на 180 градуса. Освен това, котката „разговаря” със 100 звука \ за 

сравнение: кучетата общуват само с 10! Котките виждат 6 пъти по-добре от човека, а 

при бягане скоростта им достига до 50 км\ч. Едно от челните места в котешката  

физиология се  отрежда  на мустаците-това е детектор за направления на въздушните 

течения, разпознаванията на които й позволява безпогрешно да ловува  и да заобикаля 

предметите ,без да ги докосва, през  тъмните часове на денонощтието. 

 

                                                      ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ..... 

 

    Някои известни личности имали голям интерес към котките. Хемингуей, например, 

имал в къщата си 150 котки. В Австрия, Швейцария,Германия, Франция , Чехия  

котките се наемат за борба с гризачите в складски помещения срещу добро заплащане и 

пенсия във вид на мляко , месо и бульон.  

     Във Великобритания котаракът Уилбър-форс , охраняващ резиденцията на 

министър-председателя, се допускал от време на време  на заседанията на кабинета. В 

Американското градче Литъл Рок всяка година се провеждат котешки надбягвания  на 

дистанция от 150 м. Победителят получава 2000 щатски долара. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


