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Oroszlán a nappaliban
Mióta tartanak az emberek macskát?
Az emberek több mint 3500 éve tartanak 
háziállatként cicákat, habár az első macskák már bő 
9000 éve megjelentek az emberek mellett. Egyes 
tudósok szerint ma akár egymilliárd házi macska 
is élhet a földön, ami azt jelenti, hogy minden 
nyolcadik emberre jut egy cica!

Nagycsalád
A házi macska csak egy a sok 
macskaféle közül. Összesen 
több mint 40 faj tartozik ebbe 
a családba – kicsik és nagyok, 
háziasítottak és vadon élők 
egyaránt.
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Emberszelídítő macskák
Valószínűleg nem az emberek 
döntöttek úgy, hogy megszelídítik 
a macskákat. Sokkal inkább úgy 
fest, hogy a macskák háziasították 
saját magukat, miközben egyre 
közelebb merészkedtek az 
emberekhez – és ínycsiklandó 
vacsorájukhoz.

A vadon bűvöletében
A mai házi macskák nem sokban 
különböznek a 9000 évvel ezelőtti, 
vadon élő őseiktől. Ez az oka annak, 
hogy a macskák sokkal jobban 
tudnak gondoskodni magukról,  
mint a kutyák.
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A jó, a rossz és a pihe-puha
Hány különböző macskafajta létezik?
Habár az összes házi macska ugyanahhoz a fajhoz 
tartozik, ránézésre nagyon sokfélék lehetnek. A világon 
élő cicáknak mindössze 2 százaléka „fajtatiszta”. Ennek 
az az oka, hogy a macskák saját maguknak választanak 
párt, ezért a legtöbb macska keverék. Egyes szakértők  
40 macskafajtát különböztetnek meg, míg mások 
szerint több mint 80 különböző fajta létezik!

Kurta farkú… cica
A manx és a hosszú szőrű 
walesi macskáknak nincs 
farkuk – vagy legalábbis 
nagyon rövidke. A japán 
csonkafarkú macskának 
pedig rövid, bolyhos farka 
van, amely leginkább egy 
kis pomponra hasonlít.

Felvágós farok
A leghosszabb, pontosan 
40,83 cm hosszú farok büszke 
tulajdonosa egy Altair Cygnus 
Powers nevű ezüstszínű maine 
coon macska.
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Hiányzó hőszigetelés
A szfinx macskák vagy teljesen 
szőrtelenek, vagy csak vékony pihék 

borítják őket. A testük azért olyan 
jó meleg, mert sok hőt veszítenek, 

ugyanis nincs bundájuk, amely 
hőszigetelésként működhetne.

Dauerőrület
Az 1980-as években divat volt 
a nagy, göndör haj. A LaPerm 
macskák göndör szőre olyan, 
mintha dauerolva lenne. Amellett, 
hogy mesésen néznek ki, nagyon 
barátságosak is.
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Felségterület 
Védik a macskák a területüket?
A macska territoriális állat, ami azt jelenti, hogy megvan 
a saját területe, amelyet ha kell, meg is véd, és igyekszik 
elüldözni onnan a betolakodókat. A cicák azokat  
a területeket kedvelik leginkább, ahol bőségesen találnak 
élelmet, vagy jó alvóhelyek vannak. Így természetesen 
a gazdájuk otthonát is a területük részének tekintik.

„Stip-stop – az enyém!”
A macskák a területükön lévő tárgyakat meg 
is jelölik: nekidörgölőznek, megkarmolják vagy 
lepisilik. Így otthagyják a szagukat, és tudatják 
a többi macskával, hogy nincs ott semmi  
keresnivalójuk.

Az udvar ura
A cicák folyamatosan járőröznek, és 
rendszeresen megjelölik a területüket, 
hogy távol tartsák az idegen macskákat.

Előfordulhat, hogy két 
macska osztozik egy 
területen. Ilyenkor délelőtt 
az egyik, délután pedig  
a másik tartja ellenőrzése 
alatt a körletet.
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„Hozzám tartozol!”
A macskáknak testük több pont ján 
is van bűzmirigyük. Amikor a fejüket 
nekinyomják a lábunknak, és az arcukkal 
nekidörgölőznek, rajtunk hagyják 
a szagukat (egyúttal megpróbálják  
felhívni magukra a figyelmünket).

Közel és távol
Ha egy adott helyen bőven van élelem,  
az ott élő macskáknak általában kisebb  
a területük, mint akiknek a területén 
sovány az ellátmány.


