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„Már a legkisebb macska is valóságos műalkotás.” 

 (Leonardo da Vinci) 
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 Én és a cicám Claudio (saját kép) 
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MIÉRT VÁLASZTOTTAM EZT A KUTATÁST?  

Zsófia vagyok, Budapesten, Csepelen lakom egy családi házban. Szeretek olyan dolgokat 

felfedezni, amikről eddig még nem tudtam.  

Nagyon szeretek mozogni és közben figyelni a körülöttem lévő világra. Amikor futok, mindig 

megnézem, hogy mi van körülöttem. Túrázás közben is szeretek megállni és felfedezni az 

erdőket és a hegységeket.  

Szeretek a barátaimmal játszani. Amikor van időm rajzolok, sakkozom apával, olvasok, 

korcsolyázom, táncolok és szívesen nézek filmeket is 

Azért választottam ezt a kutatást, mert a macskák mindig is érdekeltek. Sok - sok filmet 

megnéztem a macskák viselkedéséről és táplálkozásáról. Számtalan könyvet forgattam már 

érdeklődve, mert szinte mindent tudni szeretnék erről a számomra nagyon fontos állatról. 

Az életemben lévő macskáktól sokat tanultam. Mindegyik más és más volt.  Nagyon szeretem 

a macskákat, fontos társaim az életemben. A mostani cicámról, Claudióról több fejezetben is 

bemutatok képeket. 
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A MACSKÁRÓL  

A macska egy kisebb termetű húsevő emlősállat. Ügyes ragadozó, több mint 1000 faj 

tekinthető a zsákmányának. Meglehetősen intelligens, beidomítható egyszerű parancsok 

végrehajtására vagy szerkezetek működtetésére, illetve képes önállóan is kisebb feladatok 

betanulására.  

Körülbelül 10 000 évvel ezelőtt kezdett az ember társaságában élni, háziasításának első 

ábrázolása mintegy 4000 éve Egyiptomban történt. 

Csupasz macska
2
      Farok nélküli macska

3
 

A macskának számos fajtája és színváltozata létezik.  Csupasz és farok nélküli változatait is 

kitenyésztették. Több mint százféle hangjel és testbeszéd segítségével kommunikálnak, mint 

például nyávogás („miaú”), csiripelés, dorombolás, bújás, fújás, morgás, perregés. Képesek 

vadon élve fennmaradni. Az önállóan élő macskák gyakran kisebb kolóniákat alkotnak. 

Macska kolónia
4
 

                                                 
2
 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Sphynx_cat 

3
 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Manx_cat  

4
 Forrás: https://www.flickr.com/photos/rahel_jaskow/3184569917 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sphynx_cat
https://en.wikipedia.org/wiki/Manx_cat
https://www.flickr.com/photos/rahel_jaskow/3184569917


5 

 

Hosszú távon csak igen kevés példány képes gazdátlanul életben maradni. A macska sok 

kultúra legendáiban és mítoszaiban tölt be jelentős szerepet, az egyiptomiak, a kínaiak és 

vikingek ősi történeteiben is szerepel. Általában tisztelik, de olykor becsmérlik is. 

A MACSKA TESTFELÉPÍTÉSE 

A macskák sportos alkatúak, testük gyors, intenzív tevékenységre alkalmas, így ideális a 

ragadozó életmódhoz. Jó futók, rövidtávon képesek elérni az akár 50 km/h-s sebességet is. 

Ízületeik hajlékonyak, hosszú lábaikkal, rugalmas erős izmaikkal remekül ugranak, képesek 

függőlegesen felfelé a kerítésekre vagy falakra akár két méter magasságba is felugrani, álló 

helyzetből. Emellett igen jó az egyensúlyérzékük, egyensúlyuk megtartását hosszú hajlékony 

farkuk is segíti. Reflexeik gyorsak  

5 6
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5
 Forrás: http://animalli.com/snow-runs-cat-winter-ragdoll-cats-image/ 

6
 Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabby_cat_jumping_to_a_window-Hisashi-01.jpg 

7
 Forrás: http://speechfoodie.com/outside-cat/ 

8
 Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_cat_over_water_2012.jpg 

http://animalli.com/snow-runs-cat-winter-ragdoll-cats-image/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabby_cat_jumping_to_a_window-Hisashi-01.jpg
http://speechfoodie.com/outside-cat/
http://speechfoodie.com/outside-cat/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_cat_over_water_2012.jpg
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A MACSKA ÉLETTANA  

A kölyköket 8-9 hetes korukig az anyjuk eteti, a felnőtt egyedeknek naponta 1-2 étkezésre van 

szükségük.  

Kölyök házimacska
9
 

Más állatokhoz képest meglehetősen sok időt 13-14 órát töltenek alvással, különösen idősebb 

korukban. A macska időnként félálomban pihen, ehhez általában a lábait behajlítva 

lekuporodik, illetve lefekszik, szemeit behunyja, füleit előre vagy a zajok irányába fordítja. A 

félálomban töltött idő végén rendszerint alvó pózt vesz fel (például összegömbölyödik), majd 

elalszik. 

Az alvó állat számára a zaj vagy egyéb zavaró körülmény hatására történő hirtelen felébredés 

stresszt okoz, amely hosszú távon, gyakran megismétlődve, betegséget is eredményezhet.  

Éjszakai életmódot folytató állatok lévén a macskák (elsősorban a fiatalabb példányok) 

gyakran hiperaktívvá és játékossá válnak az esti vagy a hajnali órákban. Az ilyen időszakokat 

„esti/éjszakai őrületnek” vagy „fél órás őrjöngésnek” is nevezik.  

A macska vérmérséklete nagyban függ fajtájától illetve tartási körülményeitől. A soványabb 

példányok általában aktívabbak testesebbek társaiknál. 

                                                 
9
 Forrás: https://pixabay.com/hu/cica-sz%C3%BCrke-cica-kitty-cica-kos%C3%A1r-756956/ 

https://pixabay.com/hu/cica-sz%C3%BCrke-cica-kitty-cica-kos%C3%A1r-756956/
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A macska normál testhőmérséklete 38-39 °C.  A macskának hőemelkedése van, vagy lázas  

ha a testhőmérséklete eléri a 39,5 °C - t vagy feljebb emelkedik, amennyiben pedig 37,5 °C 

alá csökken, akkor kihűlt.  

Összehasonlításképpen: az ember normális testhőmérséklete körülbelül 36,8 °C.  A házi 

macska szívverése percenként 140 és 220 között van, nagyban függ attól, hogy az állat 

mennyire izgatott. Nyugodt állapotban 150 és 180 közé esik, amely nagyjából a duplája az 

ember szívverésének. 

Macska éjjel
10

 

  

                                                 
10

 Forrás: http://kittentoob.com/cat-tips/cats-night-vision/ 

http://kittentoob.com/cat-tips/cats-night-vision/
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A MACSKÁK ÉLETKORA   

 

A macska életkorának emberi életkorhoz való megfeleltetése 

ember macska ember macska ember macska ember macska 

1 hónap 5-6 hónap 1 év 15-16 év 8 év 48 év 15 év 76 év 

2 hónap 9-10 hónap 2 év 24 év 9 év 52 év 16 év 80 év 

3 hónap 2-3 év 3 év 28 év 10 év 56 év 17 év 84 év 

4 hónap 5-6 év 4 év 32 év 11 év 60 év 18 év 88 év 

5 hónap 8-9 év 5 év 36 év 12 év 64 év 19 év 92 év 

6 hónap 10-12 év 6 év 40 év 13 év 68 év 20 év 96 év 

8 hónap 13 év 7 év 44 év 14 év 72 év 21 év 100 év 

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Macska ) 

 

A szobában tartott macskák általában 14-20 évig élnek, noha a Guinness Rekordok Könyve 

szerint a legöregebb ismert macska 34 éves volt.  A hazai macskák közül a regisztrált 

legidősebb 21 esztendőt élt meg. Egyes nem hivatalos beszámolók 37 és 43 éves kort megért 

példányokról is említést tesznek. A házi macskák tovább élnek, ha nem engedik őket ki a 

szabadba (így csökken az esélye a harcokból, balesetekből származó sérüléseknek és a 
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betegségeknek). További fontos lehetőség az életkor meghosszabbítására a megfelelő 

táplálék. A modern városi környezetben élő elvadult macskák gyakran csak kettő vagy 

kevesebb évig élnek. A gondozott csoportokban élő vadmacskák életkora hosszabb, már 19 

éves vad hímet is megfigyeltek.  

A macskák és az emberek életkorának összehasonlításához általában egy évet 7 macskaévnek 

feleltetnek meg. Mivel azonban a macskák 2 éves koruk után lassabban fejlődnek az 

embernél, a skálát módosították, egy emberi évet 4 macskaévnek számítva. Egy 7 éves 

példány középkorúnak számít, egy 10 év feletti pedig már idősnek. 

Creme Puff 

a Guiness Rekordok könyve szerint a legöregebb ismert macska volt, 34 évig élt.
11

 

  

                                                 
11

 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Creme_Puff_(cat)#/media/File:Creme-puff-oldest-cat.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Creme_Puff_(cat)#/media/File:Creme-puff-oldest-cat.jpg
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A MACSKÁK TÁPLÁLKOZÁSA 

A macskák fogazata és szervezete a húsevéshez alkalmazkodott. A házi macskák kis 

mennyiségű növényi táplálékot is igényelnek. Míg a medvék és a kutyák általában 

növényekkel egészítik ki étrendjüket, addig a macskák leginkább húst fogyasztanak. A 

macska egy rendellenesség miatt nem érzi az édes ízt, ennek ellenére sok házi macska kedveli 

a zöldséget.  

Ásító házimacska
12

      Macskamenta
13

 

A boltokban kapható macskaeledelek elsősorban húsból állnak, de gyakran tartalmaznak nagy 

mennyiségű búzát vagy rizst.  A laktóz mentes tejet ugyan biztonságosan fogyaszthatják, de 

ez nem helyettesítheti a húst. Némelyik vegetáriánus ennek ellenére vegetáriánus étrend 

szerint eteti kedvencét, kiegészítve az ételt azokkal a tápanyagokkal, amelyek a macskák 

számára szükségesek.   

A húsvéti liliom levelei maradandó és életveszélyes betegséget okozhatnak a macskáknak, de 

a filodendron, a gyöngyvirág és az aranyeső is mérgező rájuk nézve.  

Némelyik példány rajong az illatos macskamentáért.  Bár általában nem eszik meg, gyakran 

hemperegnek rajta, tapogatják és esetenként meg is rágják. A hatása aránylag rövid ideig, 

legfeljebb egy órán át tart, azonban néhány órával később újra felkeltheti az érdeklődésüket. 

Kisebb hatásfokkal más növények is kiválthatnak hasonló reakciót. A macskamentát is 

                                                 
12

 Forrás: https://www.pexels.com/photo/animal-attention-brown-burn-out-460147/ 
13

 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Illatos_macskamenta 

https://www.pexels.com/photo/animal-attention-brown-burn-out-460147/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Illatos_macskamenta
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tartalmazó samponnal könnyebb a macskákat megfürdetni, a növény szagától gyorsan 

lenyugodnak. 

Emellett a macskák érdeklődést mutathatnak az emberi ételek, például a fasírozott, sült csirke, 

kenyér, pizza, jégkrém, paradicsomleves, szalonna, sárgarépa-lé, olajbogyó, gomba iránt, de 

az olyan ételkülönlegességek is felkelthetik a figyelmüket, mint a főtt kukorica vagy a 

sárgadinnye. Az emberi étel és a macskaeledel együttes fogyasztása azonban az állat 

elhízásához vezethet, amely számos problémát okozhat, akár cukorbetegséget is, főként a 

kasztrált hímeknél. Az elhízás orvosolható diétával és fizikai gyakorlatokkal, azaz játékkal, 

amely különösen a lakásban tartott példányoknál hasznos. A csokoládé, főleg a 

keserűcsokoládé igen veszélyes a macskákra nézve, de a kutyákkal ellentétben a legtöbb 

macska nem fogyasztja el. 

Túlsúlyos macska
14

     Burma macska
15

 

 Előfordulhat, hogy az állat szokatlan dolgokat rág vagy eszik meg, ruhaszövetet, műanyagot 

vagy gyapjút. Ez kis mennyiség esetén nem ártalmas, a nagy mennyiségű emészthetetlen 

anyag (például egy teljes zokni) eltávolítása azonban orvosi beavatkozást igényel. Ez a 

betegség különösen a sziámi és a burma fajtákat érinti, illetve azokat, amelyek ezek őseitől 

származnak. 

  

                                                 
14

 Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fat_cat_1.jpg 
15

 Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_female_Burmese.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fat_cat_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_female_Burmese.jpg
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A macskát kimondottan macskatáppal etessünk, vagy ismert és ártalmatlan összetevőjű, saját 

készítésű tápot adjunk neki. 

Macskatáp
16

 

Tiltott ételek a macska számára: 

csokoládé, kávé, energiaital, tea, hagyma, fokhagyma, nyers hús, nyers tojás, vaj, margarin, 

szalonna, tej, alkohol, zöld és nyers paradicsom, nyers tonhal, lazac, szálkás hal, felvágottak, 

kutyakonzerv, kutya száraztáp, mogyoró, lekvár, savanyúság. 

A MACSKA ÉS KÖRNYEZETE 

A vadmacska, a házi macska őse feltehetően 

sivatagi éghajlaton fejlődött ki, vad és háziasított 

formáit hasonló viselkedésmód jellemzi. 

A vadmacskák Ausztrália és az Antarktisz 

kivételével őshonosak valamennyi kontinensen. 

Az Észak-Afrikában élő kistermetű vadmacskák 

tűnnek a háziasított fajták legközelebbi ősének. 

Vadmacska
17

    

                                                 
16

 Forrás: https://pixabay.com/hu/macska-%C3%A9tel-%C3%A1llateledel-2170494/ 
17

 Forrás: https://pixabay.com/en/wildcat-forest-cat-predator-1382178/ 

https://pixabay.com/hu/macska-%C3%A9tel-%C3%A1llateledel-2170494/
https://pixabay.com/en/wildcat-forest-cat-predator-1382178/
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A macskák élvezik a meleget és a napsütést, gyakran alszanak napos helyeken. Magasabb 

hőmérsékleten érzik jól magukat, mint az emberek, akik számára a 44,5 °C - nál nagyobb 

bőrfelszíni hőmérsékletet már nehéz elviselni, míg a macskák akkor kezdik kellemetlenül 

érezni magukat, ha a bőrük 52 °C - ra melegszik. 

Mivel közeli kapcsolatban állnak a 

sivatagi állatokkal, rövid időszakokra 

vonatkozóan elég jól tűrik a 

hőmérséklet ingadozását is.  

Egyes fajták, mint a norvég erdei 

macska vagy a Maine Coon más 

macskákhoz viszonyítva vastag 

szőrzettel rendelkeznek, amely 

biztonságot nyújt a hideg ellen. 

Maine Coon, a cicám Claudio
18

      

A legtöbb macska irtózik a víztől  kivételt leginkább a török van fajta képez, amely 

kimondottan kedveli a vizet. A beszámolók szerint az abesszin macska és a bengáli macska is 

jó víztűrő képességgel rendelkezik. A macskák képesek hosszú időn át mozdulatlanok 

maradni, különösen a zsákmányra való várakozás közben.  

                                                 
18

 Forrás: Saját kép 
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A VADÁSZAT  

A nagymacskákhoz hasonlóan a házi macskák is hatékony vadászok. Gerinces zsákmányukat 

a leopárdoknál és a tigriseknél megfigyelhető taktikával lesből támadva teszik 

mozgásképtelenné. 

Vadászó macska
19

 

A jól táplált házi macskák is vadásznak a környezetükben élő madarakra, egerekre, 

patkányokra, skorpiókra és más kisebb állatokra.  

Gyakran előfordul, hogy meg is mutatják zsákmányukat a gazdájuknak. Ennek oka nem 

tisztázott, de a barátságos magatartás gyakran társul ezzel a viselkedéssel.  

Némelyik elmélet szerint azonban a macskák abból, hogy embertársaik a nap nagy részét 

távol töltik tőlük, arra következtetnek, hogy vadászattal töltik az idejüket és ezért vannak 

bővében az ételnek. Zsákmányuk odaajándékozásával csupán szeretnének hozzájárulni 

gazdájuk élelmezéséhez. Paul Leyhausen kutató szerint a macskák befogadják az embereket. 

Vadászó magatartásuk miatt a vadon élő macskákat számos országban kártevőnek tekintik. A 

házi macskákat esetenként zárt kifutóban vagy lakásban kell tartani, mivel másként 

                                                 
19

 Forrás: https://pixabay.com/hu/katz-eg%C3%A9r-%C3%A1llati-aranyos-vicces-2821316/ 

https://pixabay.com/hu/katz-eg%C3%A9r-%C3%A1llati-aranyos-vicces-2821316/
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pusztíthatják a veszélyeztetett helyi madárfajokat. Ausztráliában a hatóságok törvényt is 

hoztak ezzel kapcsolatban.  

Bizonyos helyeken a macskatartók csengőt akasztanak kedvencük nyakába, hogy ezzel 

figyelmeztessék az esetlegesen kiszemelt zsákmányt. Néha azonban a macska megtanulja, 

hogyan váljon még csendesebbé, hogy a csengővel is képes legyen vadászni.  

Macska csengővel
20

 

  

                                                 
20

 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_bell 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_bell
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A MACSKA ÉS AZ EMBER  

A macskák mindig is csodálattal töltötték el az embert. Mára a világ egyik legkedveltebb házi 

kedvencévé váltak, amihez méltán hozzájárult az is, hogy a mai átlagember életvitelébe 

tökéletesen beleillik egy cica. 

Ember és macska
21

 

A MACSKA HÁZIASÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE  

A macska háziasítása rendkívül sokáig tartott.  

Egy francia paleozoológus, Jean-Denis Vigne és munkatársai 2004 áprilisában a ciprusi 

Shilloukambos mellett feltártak egy egykori kőkorszaki település temetőjében egy sírt, 

amelyben az eltemetett ember mellett egy macska csontjait is megtalálták. 

                                                 
21

 Forrás: https://pixabay.com/hu/bar%C3%A1ts%C3%A1g-gyermek-macska-m%C3%A1snaposs%C3%A1g-

2112623/ 

https://pixabay.com/hu/bar%C3%A1ts%C3%A1g-gyermek-macska-m%C3%A1snaposs%C3%A1g-2112623/
https://pixabay.com/hu/bar%C3%A1ts%C3%A1g-gyermek-macska-m%C3%A1snaposs%C3%A1g-2112623/
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Az ókori Egyiptomból az ember és a macska közötti kapcsolatot igazoló első leletek (múmiák 

és írásos adatok) i. e. 2000 körül keletkeztek, mikor a macska háziasítása már valószínűleg 

megtörtént,  ugyanis a „miú” és „mií” 

(avagy „imiú” és „imií) néven 

feljegyzett hím és nőstény macskákról 

nem derült ki egyértelműen, hogy 

vadállatok voltak-e.  

Kezdetben csak szent állatként – Básztet 

istennő szent állataként – tisztelték őket 

(elpusztításuk halálbüntetést vont maga 

után) és saját kultuszuk alakult ki, 

később azonban már amiatt is 

tenyésztették a macskákat, mert 

magtáraiktól távol tartották az egereket 

és más rágcsálókat, sőt a sivatagból 

betévedő kígyókat is. 

A cicám Claudio a mosogatógépben
22

  

Számos kínai rajz bizonyítja, hogy a Távol-Keleten már i. e. 1500 körül ismerték a macskát, 

mely az Egyiptommal ősidők óta kapcsolatban álló Indiából kerülhetett oda, ahol vallási 

ceremóniáknál kapott fontos szerepet. Kezdetben a gazdagok szimbóluma volt, majd a 

későbbiekben az értékes selyem kártevőktől való megvédéséhez használták fel. Japánban a 

szent iratok megóvásában nyújtott segítséget. 

Az ókori görögök és rómaiak az egyiptomiakhoz hasonlóan nagy tiszteletben tartották őket.  

Európában már az i. e. 5. században megjelentek a macskák. Az 1. században kezdtek 

elterjedni az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkező állatok, melyek keveredtek az  

európai vadmacskával.  Egyiptomból az akkortájt féltve őrzött macskák első példányait a 

görögök csempészték ki, és mire a fáraó csapatokat küldött a visszaszerzésükre, már 

megkezdődött az állatok terjesztése a Földközi-tengeren keresztül. Britanniába (ahogy 

                                                 
22

 Forrás: saját kép 
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Pannóniába is), az első példányokat a rómaiak vitték be, akik számára az eleinte 

luxusállatként tartott macskák a szabadság és a függetlenség jelképévé váltak. 

 A 9-10. század táján Angliában a ritka és értékes macskák még az udvari nemesség 

hölgytagjainak társállataiként éltek. . 1484-ben VIII. Ince pápa pogány állatoknak kiáltotta ki 

őket, és ezzel hivatalosan is megkezdődött az évszázadokon át tartó üldözésük. Számuk gyors 

ütemben csökkent, ennek hatására az egerek és a patkányok óriási számban elszaporodtak, és 

egyúttal ez tehető felelőssé a járványok, köztük a fekete halál, azaz a pestis megjelenéséért is.  

A tengerészek ebben az időszakban is kedvelték őket, az angol haditengerészetnél például 

bekerültek a legénységi állományba. Úgy vélték, hogy szerencsét hoznak gazdájuknak, és 

megmutatják a kedvező szeleket. Saját nyelvükben gyakran megjelenik például a cicamancs, 

ami gyenge szellőt jelent. A hajókon, a 15. és a 18. század között a világ összes tájára 

eljutottak, köztük Új-Zélandra is, ahol helyrehozhatatlan pusztítást végeztek az őshonos, 

röpképtelen futómadarak körében. 

A 20. századra az egyik leggyakoribb háziállattá vált, emellett orvosi kutatások alanyaként 

kezdték felhasználni. Magatartásuk az 1960-as években lett vizsgálat tárgya. Egyes 

példányaik az első emberes űrutazásokat előkészítő kísérleti repüléseken is részt vettek.  

Félicette a házimacska az űrutazás előtt
23

  

                                                 
23

 Forrás: https://www.nlcafe.hu/utazas/20171120/felicette-urhajos-macska-szobor/ 

https://www.nlcafe.hu/utazas/20171120/felicette-urhajos-macska-szobor/
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A TÖKÉLETES LAKÓTÁRS  

 A cicákról:  

 nincs erős testszaga (még vizesen sem), 

 rendszeresen tisztálkodik, 

 nem hangos, nem tolakodó, 

 nem jellemző hogy kárt tenne bármilyen berendezésben, 

 szívesen veszi a simogatást vakargatást, de ha épp nincs 

kedvünk, időnk ilyesmire, akkor sem lesz depressziós, 

 jól bírja az egyedüllétet, 

 és, ha jó étrenden tartjuk, akkor nem, vagy csak alig 

hullik a szőre. 

A cicám Claudio játszik
24

 

Nyilván embere válogatja, hogy kinek milyen a tökéletes házi kedvenc, de pusztán praktikai 

szempontokat figyelembe véve, a mai rohanó, kapkodó életvitelünkhöz a kisállatok közül, 

szerintem a macska passzol a legjobban. 

A cicám Claudio és én
25

 

  

                                                 
24

 Forrás: saját kép 
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 Forrás: saját kép 
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A MACSKA MANIPULÁCIÓ   

A kutya mellett a macska az egyik leggyakoribb háziállat, s egyre többen tartják őket 

lakásban. A macskatartóknak sokszor gondot okoz, hogy olyasmire bírják rá kedvencüket, 

amit az éppen nem szeretne. Egy friss vizsgálat szerint fordított helyzetben a macskák sokkal 

sikeresebbek: kiválóan megtanulták, miként érhetik el, hogy gazdájuk azt tegye, amit ők 

szeretnének - derül ki a Current Biology szaklap július 14-én megjelenő számából. 

Current Biology szaklap
26

 

Amikor el akarnak érni valamit gazdájuknál, a ravasz állatok egy speciális hangot használnak, 

amely nyávogásként kezdődik, dorombolásban végződik. A kettő együtt olyan zavaró az 

ember számára, hogy inkább gyorsan megeteti az állatot, mint hogy tovább hallgassa. A 

Sussexi Egyetemen dolgozó Karen McComb-ot, a kutatás vezetőjét a saját macskája ihlette, 

mely reggelente rendszeresen kitartó dorombolással ébreszti, és más gazdákkal beszélgetve 

rájött, hogy nemcsak az ő macskája él ilyen rafinált módszerekkel. 

 

  

                                                 
26

 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_Biology#/media/File:CurrentBiologyCoverVol17Iss24.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Current_Biology#/media/File:CurrentBiologyCoverVol17Iss24.jpg
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ÉRDEKES TÉNYEK A MACSKÁKRÓL 

 A macskák meg tudják inni a tengervizet az emberrel ellentétben. 

 A macskák nem érzik az édes ízeket. 

 A macskák nem látnak közvetlenül az orruk elé. Ezért nem veszik észre, ha az étel 

pont előttük van. 

 Egy macska az életének csak a harmadát tölti ébren, a többit átalussza. 

 A nőstény macskák általában jobbkezesek, a kandúrok többsége pedig balmancsú. 

Jobbmancsú házimacska
27

   Balmancsú brit rövidszőrű macska
28

 

 

 A macskák többsége 5 km/h-val gyorsabban fut, mint egy olimpiai rövidtávfutó. 

 Ha nagyon meleg szobában nevelkednek a sziámi macskák, akkor a fejükön nem 

fejlődik ki a fajtára jellemző sötét folt. 

 A macskák a nyávogást az ember miatt fejlesztették ki. A cicák természetes hangja az 

emberi fül számára nem hallható. A tudósok szerint a nyávogást az emberrel való 

sikeresebb együttélés miatt találták ki a cicák. 

 A macskák 100 különböző hangot tudnak kiadni. A kutyák 10-et. 

 Nem csak a macskák tudnak dorombolni: ilyen hangokat hallatnak az elefántok, 

mókusok, sőt még a gorillák is. 

                                                 
27

 Forrás: https://pixabay.com/hu/macska-cica-mancs-talon-2596412/  
28

 Forrás: https://pixabay.com/hu/macska-brit-r%C3%B6vidsz%C5%91r%C5%B1-j%C3%A1t%C3%A9k-

mieze-783912/ 

https://pixabay.com/hu/macska-cica-mancs-talon-2596412/
https://pixabay.com/hu/macska-brit-r%C3%B6vidsz%C5%91r%C5%B1-j%C3%A1t%C3%A9k-mieze-783912/
https://pixabay.com/hu/macska-brit-r%C3%B6vidsz%C5%91r%C5%B1-j%C3%A1t%C3%A9k-mieze-783912/
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 A macskamasszázs – amikor pl. az ágyban fekszel és ő hátadon állva gyömöszöl a 

mancsával – azt jelenti, hogy a saját területének tekint téged. 

 A vadászó, kóbor és elvadult macskák 33 állatfaj kipusztulásáért felelősek. 

 A macskák bajsza nagyjából az állat szélességével azonos. Ezzel az érzékszervükkel 

mérik le, hogy milyen szélességű lyukba bújhatnak még be anélkül, hogy 

beszorulnának. 

 Nagyobb valószínűséggel élnek túl egy 32 emeletnyi zuhanást, mint ha a hatodikról 

esnének le. Ekkor ugyanis több idejük jut arra, hogy “ejtőernyős” pózba hozzák 

magukat (szélesre tárt mancsokkal zuhanjanak). 

Repülő házimacska
29

 

 A testméretéhez viszonyítva az emlősök közül a macskának van a legnagyobb szeme. 

 A macskák agya sokkal több hasonlóságot mutat az emberéhez, mint a kutyáké. 

 A macskák csempészését a határon kívülre halállal büntették az ókori Egyiptomban. 

 A macskák szervezete az emberével ellentétben képes előállítani C-vitamint, 

mégpedig kifejezetten nagy mennyiségben. Ezért aztán ritkábban is fáznak meg 

nálunk. 

 A Macskák című filmben láttam, hogy azért érzékenyülünk el a kölyök macskáktól, 

mert a tudósok azt vélik, hogy a kölyökmacskák ugyanolyan érzéseket váltanak ki 

belőlünk, mint a kisbabák.   

 A macska a piszkának elkaparásával valójában hátrahagyott szagát kívánja tompítani. 

                                                 
29

 Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flying_catt_(15624318422).jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flying_catt_(15624318422).jpg
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 Nem csak örömükben dorombolnak. Akkor is rázendítenek, ha félnek vagy 

stresszelnek. Hihetetlen, de a dorombolás speciális frekvenciája a törött vagy repedt 

csontok gyógyulását is felgyorsítja, és az ember depresszióján is segít. 

 A világ legnagyobb házimacskája 1,23 méter hosszúra nőtt. Stewie-nak hívták, a 

fajtája szerint Maine Coon volt 

 

Stewie a leghosszabb macska
30

 

 

 Minden cicaorr lenyomata teljesen egyedi, épp mint az ujjlenyomatok. 

 A teknőctarka cicák szinte mindig nőstények. 

 A vörös macskák viszont szinte kivétel nélkül kandúrok.  

 A valaha élt legidősebb macska, 'Creme Puff' hosszú életének titka valószínűleg a 

szalonna, a tojás és a brokkoli lehetett, hiszen étrendje főleg ezeket tartalmazta.  

 A fekete macskák nem mindenhol járnak szerencsétlenséggel. Angliában, Írországban 

és Ázsia egyes részein kifejezetten szerencsét hozó állatnak számítanak.  

 A fehér cicák hajlamosak megsüketülni. Természetesen nem mindegyikük, de a 

Cornell Egyetem tanulmánya szerint a kék szemű, fehér macskák 65-85 százalékának 

eleve gyenge vagy élete során sokat gyengülhet a hallása. 

                                                 

30
 Forrás: http://www.guinnessworldrecords.com/news/2013/2/rip-stewie-worlds-

longest-cat-passes-away-46912/ 

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2013/2/rip-stewie-worlds-longest-cat-passes-away-46912/
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2013/2/rip-stewie-worlds-longest-cat-passes-away-46912/
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 Még mindig nem jöttek rá, hogyan dorombolnak. Tudósok már évtizedek óta 

vizsgálják, bizonyos izmoknak pontosan milyen működése okozza a világ egyik 

legmegnyugtatóbb hangját, de egyelőre semmi. 

  Jobb a hallásuk, mint hinnéd. A fülükben 32 izom található, amivel tökéletesen be 

tudják azonosítani, melyik hang honnan jött – innen tudják annyira jól, hogy éppen a 

sonkát vagy a reggeli müzlidet bontottad-e ki.  

 Remek politikusok. Egy Stubbs nevű vörös macska 20 évig volt az alaszkai Talkeetna 

város polgármestere. 

 

Stubbs polgármester úr
31

 

 

 Kiderült, miért szeretnek kartondobozokba bújni. Igen praktikus oka van: dobozok 

megtartják a hőt és rejtekhelynek is kitűnőek, pont mint egy gödör az erdőben.  

 Jó hatással vannak a szívre. Bizonyított tény, hogy a macskatulajdonosoknak a 

szívrohamra 40, a sztrókra 30 százalékkal kevesebb esélyük van azokhoz az 

emberekhez képest, akik nem tartanak macskát.  

 Egy macska élete során akár száz kiscicának is életet adhat.  

 Igazi gyilkológépek. 33 különböző állatfajt tartanak örökös rettegésben éjszakai 

vadászatuk során, illetve évente körülbelül 2,4 millió madár veszti életét macskák 

miatt.  

 Nem véletlenül lustálkodnak a napon ilyen sokat. Így takarékoskodnak az energiával, 

hiszen amíg alszanak, nem kell fáradniuk vele, hogy melegen tartsák a testüket, a nap 

ezt megteszi helyettük.  

                                                 
31

 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Stubbs_(cat)#/media/File:Mayor_Stubbs.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stubbs_(cat)#/media/File:Mayor_Stubbs.jpg
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 Okosabbak a kutyáknál. Hiába hozzák vissza a labdát vagy tettetik halottnak magukat 

parancsszóra a kutyák, tudósok szerint a macskák is ugyanúgy megértik, amit 

mondunk nekik – csak éppenséggel nem érdekli őket.  

 

Végül még egy érdekes tény: a tudósok a mai napig nem tudták még megfejteni azt a rejtélyt, 

hogy miért nem tudnak lejönni a macskák arról a fáról, amire egyébként olyan könnyedén 

felmásztak. 
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"Tudnod kell, a macska olyan, 

Akár magad vagy jómagam 

Vagy mint a többi emberek: 

Ahány, annyiféle lehet. 

Egyik derék, másik galád,  

Ez okosabb, az ostobább, 

Van, aki rossz, van, aki jó- 

De mind versbe foglalható." 

T. S. Eliot: Macskák könyve, A macska megszólítása; fordította: Tótfalusi István  

 

32
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 Forrás: https://pixabay.com/en/cat-kitten-perokresba-drawing-2197879/ 

https://pixabay.com/en/cat-kitten-perokresba-drawing-2197879/
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ÖSSZEGZÉS  

Amikor megtudtam, hogy kutatást kell végeznem a macskákról azt gondoltam, hogy könnyű 

lesz.  De mégsem volt annyira könnyű, mint vártam. Azért volt nehéz, mert sok időt kellett 

rászánni és foglalkozni vele.  

Amikor az első nap felkerestük a wikipédiát rájöttem, hogy nem tudok annyit a macskákról, 

mint ahogy gondoltam. Azt hittem, hogy miután kész leszek a dolgozattal el is fogom felejteni 

azt a sok információt, amit összegyűjtöttünk. De nem így lett. Amikor a kutatás közepénél 

jártunk már az összes ismerősünknek, barátunknak meséltem a macskákról érdekességeket.   

Ez a kutatás olyan volt nekem, mint egy nagy kaland mert megtudtam olyan dolgokat a 

macskákról, amikről eddig még soha sem hallottam. Például, hogy mik a tiltott ételek a 

macskáknak, milyen betegségeik lehetnek.  

Azért volt jó ez a kutatás, mert az összes tudásnak amit szereztem hasznát vehetem majd a 

nagyvilágban. Lehet, hogy amikor felnőtt leszek állatorvosként vagy menhelyen fogok majd 

dolgozni és gyógyítani a cicákat. 
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