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Köszönettel tartozom…

…minden macskatulajdonosnak és macskának,  
aki az évek során segített szert tennem arra a tudásanyagra, 
amit most a szélesebb közönséggel is megoszthatok. 
Együtt távol tarthatjuk macskáinkat a menhelyektől!
Köszönettel tartozom nővéremnek, Joliennek, és anyámnak, 
Kristelnek, akik mindig minden őrült ötletemet támogatták, 
ezt a könyvet is beleértve ! Nélküled, Felinova, sehol sem 
tartanék! Köszönetet szeretnék mondani apámnak, Jannak, 
akinek bölcs tanácsai és remek meglátásai 
mindig mély benyomást gyakoroltak rám.
Köszönetet mondok mentoromnak, Anne McBride-nak, 
akitől megtanultam, hogy továbbra is kihívásnak kell 
tekintenem mindazt, amit már ismerni vélek.
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik hittek ebben 
a könyvben – tudjátok, kik vagytok!
Köszönöm legjobb barátnőmnek, Astridnak, a kiváló 
dizájnművésznek könyvem csodálatos külalakját, 
valamint a mély morális támogatást !
Köszönöm, Nicky, Zoe & Bizzy, hogy állandó jelenlétetekkel 
ihletet nyújtottatok számomra; köszönöm, 
hogy megszerettem ezt a „gyermeket”!
Köszönöm Bencének a csodás illusztrációkat; Andrew-nak 
és macskájának, Whiskynek pedig az angol fordítást.
Köszönetet szeretnék mondani macskatrénereimnek 
az örökös támogatásért és a szenvedélyes küzdelemért, 
amit a boldog macskák érdekében vívtatok!
Végezetül hadd mondjak köszönetet mindenkinek, aki hisz, 
és továbbra is hinni fog bennem és a Felinovában.

Szeretettel: Anneleen
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Kezdjük az elején!

Egy cica a háznál komoly kiváltságot jelent, és mint tudjak, 
a macskák ellenállhatatlanul karizmatikus élőlények.

Ez a könyv minden macskaszerető emberhez szól: ahhoz is, 
aki napi szinten macskákkal dolgozik, de hasznos lehet 
annak is, aki csupán két cuki cicával él együtt. Arra inspirál 
mindenkit, aki évek óta macskamániában szenved, hogy 
igyekezzen jobban megérteni a cicáját, és a négylábú 
kedvenc igényeihez igazíthassa az otthonát és hétköznapi 
szokásait. A cél az, hogy a macska és a gazdája is szemmel 
láthatóan boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyen, 
hiszen a macska és gazdája közötti harmónia jobb 
közérzethez, boldogabb tulajdonoshoz és kevesebb 
menhelyi állathoz vezet.

Macskaterapeutaként sok száz gazdival konzultáltam már, 
akinek a macskája nemkívánatos módon viselkedett. 
Az efféle problémák hátterében gyakorta félreértések állnak, 
illetve gyakori jelenség, hogy az emberek a saját 
szemszögükből igyekeznek megérteni a cicák viselkedését. 
A kellemetlen magatartási minták elemzése és megoldása 
olyan átfogó jellegű rálátást eredményezett, amit e könyv 
megírásakor kamatoztatni tudtam. Így lett e kézikönyv 
az évek során felhalmozott tapasztalatok, illetve az általam 
kipróbált és beigazolt ötletek gyűjteménye.

Célom egyfelől az, hogy megértsük a macskák magatartását, 
mégpedig a viselkedésük hátterében húzódó elméleti 
kérdések vizsgálatával. Másfelől szeretném, ha a hasznos 
tanácsok révén a macskatulajdonosok sokkal több örömüket 





lelnék a házi kedvencükben, és nagyszerű élményekben 
lenne részük. Természetesen nem szükséges mindent 
megtenni, ami ebben a könyvben szerepel (legalábbis 
nem rögtön) .

Macskaterapeutaként fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy az ötleteim reálisak, megvalósíthatók, és négy-hat héten 
belül garantált a pozitív változás a macska magatartásában.

Az otthonukban élő macska bizonyára már most is boldog 
cica, de tanácsaink és ötleteink hatására még boldogabb 
lehet. Ebben a könyvben bombabiztos és új nézőpontok 
egész tárházát megtalálhatják, mi vezérli az önök titokzatos 
kis tigrisét. 

Számos különböző véleményt és elméletet fogalmaztak már 
meg a macskákról és a magatartásukról. Mindig igyekszünk 
tiszteletben tartani az emberek döntéseit, tekintettel lenni 
az anyagi körülményeikre, a motivációjukra és a 
rendelkezésükre álló időre. Ez a könyv ahhoz próbálja 
hozzásegíteni a macskatulajdonosokat, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak,  
és magabiztosabbak legyenek a tekintetben, hogyan 
bánjanak a macskájukkal, és miképp igyekezzenek eleget 
tenni az állat szükségleteinek.

Kérem, hogy hallgassanak az ösztöneikre. Mindig a gazdik 
ismerik a legjobban a macskájukat. Ha a megérzésük 
azt súgja, hogy valamely javasolt megoldás nem működik 
a macskájuknál, vagy egy-egy módszer kipróbálását 
követően arra jutnak, hogy jobb volt annak előtte, 
ne habozzanak az ösztöneiket követni!



És engedjenek meg még egy megjegyzést, mielőtt 
e könyvnek nekilátnak. Habár e könyv szándéka, 
hogy optimalizáljuk a macskánk életét, feltétlenül higgadt 
tempóban kell bevezetnünk a változtatásokat. Épp ezért arra 
kérek minden gazdit, hogy „adagolja” a módosításokat 
a jelenlegi helyzethez, és senki ne kezdje el azonnal 
elmozdítani és áthelyezni a dolgokat a lakókörnyezetében. 
Az ugyanis felettébb ijesztően hatna a macskára. Hagyjanak 
csak mindent az eredeti helyén, csupán kínáljanak fel új 
dolgokat, más helyeken. Az elkövetkező hetekben derítsék ki, 
mi és hogyan működik, és fokozatosan mozdítsák el 
a helyükről mindazt, ami feleslegessé válik. Ne söpörjenek 
úgy végig az otthonunkon, mint a forgószél! Szép lassan 
vezessék be a változtatásokat!

Kérem, olvassák örömmel könyvemet! Cserébe ígérem, 
a macskájukkal való kapcsolatuk sosem lesz többé a régi!

Anneleen Bru
macskaterapeuta

Felinova Animal Behaviour Consulting



AZ ŐRÜLT  
MACSKA- 
HÖLGYEKNEK  
KINT,  
A BOLDOG  
MACSKA- 
HÖLGYEKNEK  
BENT A HELYE!

#happycatlady 
#ilovehappycats



Rajta hát!
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Mi is van 
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valójában?
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Az ön házi macskája 
éppúgy van programozva, 
mint az ősei.  
Vértezzük fel a lelkünket!

Anneleen Bru
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Felis sylvestris… már megint?

A házi macska az afrikai vadmacska (Felis sylvetris lybica) 
leszármazottja. Ezt átható DNS- és viselkedésvizsgálatok 
támasztják alá. Macskánk őse Észak-Afrikában és a Közel-
Keleten él, és kifejezetten területfüggő, magányos fajta, 
opportunista vadász, a különféle szeszélyes és furcsa 
szokások igen széles repertoárjával.

A sikeres vadászokhoz hasonlóan ez a vadmacska 
a kommunikációs formák, a konfliktuskezelés, 
vadászmódszerek és viselkedési formák igen sajátos skáláját 
alakította ki, amelyek az eltérő élőhelyek (sztyeppe, szavanna, 
erdő, sivatag) és körülmények szerint alakultak.

Az afrikai vadmacskának ugyanakkor megvannak 
a maga korlátai. A legszembeötlőbb az, hogy nehezen jön ki 
más macskákkal, ugyanis nem csoportban fejlődött, 
így az alkalmazódóképessége igen csökevényes. 
Ez részben abban nyilvánul meg, hogy a Felis sylvestris család 
tagjaiként a macskák rendkívül érzékenyek a stresszre.

Fontos tudni, hogy a napjainkban a ház körül élő – hasonló 
ösztönökkel, szükségletekkel és elvárásokkal bíró – macska 
és felmenője olyanok, akár két borsószem a hüvelyben. 
Lehet, hogy a macskájuk brit rövidszőrű, kékszemű birman, 
vagy egy csodás menhelyi cica, alapvetően azonosan vannak 
beprogramozva.

A házi macska (ön)háziasítása igencsak új keletű folyamat, 
melynek során a macska fokozatosan változtatott zord, 
magányos létformáján, a bőségesebb táplálékforrás 
érdekében.
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Cserébe a macska kénytelen toleránsabb magatartást 
tanúsítani más macskák és emberek iránt. És ez tökéletesen 
működik, bár egyedenként kisebb különbségeket rejt.
Valójában – ha minden környezeti faktor optimális –, 
a macskák erős társadalmi kötelékeket alakíthatnak ki 
más macskákkal.

Az afrikai vadmacska életrajza:

•  Erősen territoriális állat.

•  Magányos ragadozó.

•  Félénk karakter, bujkálásra hajlamos.

•  Nagyobb ragadozók áldozata.

•  Csak a bagzás idején létesít társas kapcsolatot.

•  Könnyen alkalmazkodik a környezetéhez.

•  Főleg éjszaka, pirkadatkor és alkonyatkor aktív.

•  Jó konfliktuskezelő; azzal védi magát, hogy elszalad.

•  Apró prédákat fogyaszt, naponta többször.

•  Egérre, madárra, rovarokra, hüllőkre és kétéltűekre 

vadászik.

•  Nem iszik sokat, zsákmánya nagy víztartalmából fakadóan.

•  A magányos vadászokhoz hasonlóan könnyen sebezhető, 

így nemigen mutatja ki a fájdalmát.
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A tulajdonságok, amelyeket házi macskánk az őseitől örökölt, 
apró, finom viselkedésbeli részletekben nyilvánulnak meg, 
amelyeket gyakorta furcsállunk, ám ezek előre „be vannak 
programozva” a macskába, még ha utána nem is 
tulajdonítunk jelentőséget nekik.

Néhány példa:

•  Mélyre ássa az ürüléket az alomban, mert a szagok 

odavonzzák a ragadozókat.

•  Kaparászik a tálka körül, hogy eltemesse az ételt, 

hasonló okból.

•  Az ellenséget bámulja.

•  Más, idegen macskákkal szemben ellenséges magatartást 

tanúsít.

•  Kis mennyiségű ételt fogyaszt, naponta 10-20 alkalommal.

•  Rendkívül sebezhető ivás és az alom látogatása közben.

•  Igen korlátozott szociális jelzőrendszere van más macskák 

felé.

•  Szociális hajlandóság hiánya; a sivatagban a macskák 

egyszerűen elvonulnak.

•  Napi rutinszerű feromonkiengedés jellemzi, 

hogy felismerhetővé tegye az élőhelyét.

•  Stresszessé válik a változásokkal, az új és szokatlan 

dolgokkal szemben.

•  Biztonságos helyet keres.

•  Leplezi, ha fájdalmai vannak.
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Ükapjuktól, a lybicától öröklött tulajdonságok:

•  A finom homokot kedveli a dolga elvégzéséhez, akár 

a sivatagban.

•  Magas pozitúrába helyezkedik, ezzel nő a biztonságérzete.

•  Finom, képlékeny felületeket keres, mint a fa vagy a kéreg, 

amiben a karmát élesítheti.

•  A mozgásban lévő zsákmányt előnyben részesíti 

a nyugalmi állapotban lévő zsákmánnyal szemben.

•  A folyóvizet kedveli az állóvízzel szemben.

•  Nagy felületeket kedveli, amiből ehet és ihat, 

hogy a bajusza lehetőleg ne érjen semmihez.

•  Kis zugokban szereti meghúzni magát.


