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A macskák valóban felismerik gazdáik hangját… csak nem
vesznek róla tudomást
Bármelyik macskatulajdonos kijelentheti: igaz, hogy időként házi kedvencnek tekintik macskájukat,
de valójában mégsem tartoznak igazán senkihez. A Tokiói egyetem tanulmánya megerősítette azt a
feltevést, hogy a kedvtelésből tartott macskák képesek felismerni gazdájuk hangját, mégis figyelmen
kívül hagyják őket – olyan okok miatt, amelyek valószínűleg az állatok evolúciós történetében
gyökereznek.

Atsuko Saito és Kazutaka Shinozuka húsz házimacskával végezték el a kísérletet, mely során
megvárták, hogy a macska gazdája kimenjen a szobából, majd ezután három hangfelvételt
játszottak le a macskáknak, melyben három különböző személy a nevükön szólította őket.
Először a macskák számára idegen személy hangját használták, majd a gazdájuk követett, végül
pedig ismét egy ismeretlen személy szólította a cicákat.
A kutatók ezt követően számos tényező figyelembevételével kielemezték a macskák viselkedését,
beleértve a fül, a farok és a fej mozgását is, a szem tágulását és az „elmozdulást”, azaz a mancsuk
mozgatását. Amikor a macskák meghallották a nevüket „tájékozódó magatartást tanúsítottak”, azaz
a fejüket és a fülüket elmozdították, hogy megtalálják a hang forrását, és bár a gazdájuk hangjára
jobban reagáltak, mint az idegenekére, nem voltak hajlandók megmozdulni, amikor az önkéntesek
szólították őket.
„A kutatás eredménye azt jelzi, hogy a macskák nem reagálnak különösebben kommunikatív
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viselkedéssel azokra a hívásokra, amiket látótávolságon kívülről kapnak, ennek ellenére meg tudják
különböztetni a gazdájuk hangját az idegenekétől. A macska és tulajdonosa közötti kapcsolat
teljesen ellentétes a kutya és gazdájáéhoz képest „– írja Saito és Shinozuka.
A tanulmány szerint a macskák passzív viselkedésének oka a faj korai domesztikációjára vezethető
vissza, mely ellentétben van az ember és a kutya kapcsolatával.
Egy genetikai elemzésből kiderült, hogy a mai házimacska őse a Felis Silvestris volt, azaz egy olyan
vadmacskafajta, amely körülbelül 9000 évvel ezelőtt került először kapcsolatba az emberrel. Amikor
a korai társadalom a mezőgazdaság fejlesztésén dolgozott melléjük szegődtek a macskák, hogy
elkapják a rágcsálókat, amiket a gabonaraktárak vonzottak oda. A tanulmány szerzői szerint ezáltal
gyakorlatilag magukat háziasították.

„Történelmi szempontok figyelembevételével kijelenthetjük, hogy a macskákat, - a kutyákkal
ellentétben - nem háziasították, annak érdekében, hogy az emberek parancsait teljesítsék.
Sokkal inkább úgy tűnik, hogy az állatok kezdeményezték a mára kialakult kapcsolatot az
emberekkel.”
Ez a folyamat ellentétben áll a kutyák és az emberek kapcsolatának történetével, miszerint a
kutyákat már évezredek óta tenyésztették, és arra tanították, hogy kövessék a gazdájuk parancsait.
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