NÓRSKA

LESNÁ MAČKA

SKLONY K TÚLANIU:
PRÍTULNOSŤ:

MOHUTNÁ, ALE NEŽNÁ SEVERSKÁ KRÁSKA

Povaha

VZHĽAD

Som pokojná a priateľská, ale žiaden lenivý pecivál.
O svoj domov sa s otvoreným srdcom podelím
s ďalšou mačkou, so psom a (prinajhoršom!) aj
s tým hlúpučkým škrečkom, keď ho máte tak radi…
Nebojte sa mojej mohutnej postavy, naozaj vás
nebudem chcieť škriabať ani hrýzť (ak ma teda
nebudete ťahať za chvost, jasné?). Potrebujem
však dostatok priestoru na šplhanie a vystrájanie,
takže malý byt bez poriadnych mačacích stromov
a škrabadiel nie je pre mňa, mňau-mňau.
Mám slabosť na deti – určite z nás
budú výborní kamaráti!

CHĹPKY MEDZI VANKÚŠIKMI NA
LABKÁCH, TZV. SNEŽNICE (KRÁTKOSRSTÉ MAČKY ICH NEMÁVAJÚ, ALE
MNE SA V SNEHU HODIA.)

DLHÉ TELÍČKO AJ NOHY
(OPROTI INÝM PLEMENÁM
S POLODLHOU SRSŤOU
VYZERÁM ŠTÍHLEJŠIE.)
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ATLAS MAČIEK PRE DETI

HUŇATÝ CHVOST

Pochádzam zo Škandinávie, kde som dlho nerušene
žila v divokej prírode – preto som plne prispôsobená
na dlhé, kruté, vlhké zimy a horúce suché letá,
ktoré sú pre Nórsko, moju vlasť, typické. Nikto
nevie, kde a ako som sa objavila. Je možné, že
som potomkom krátkosrstých divokých mačiek
skrížených s peržankami, ktoré na svojich lodiach
priviezli do Škandinávie dávni námorníci. Po celé
generácie sme boli skvelými lovkyňami myší na
farmách. Až v tridsiatych rokoch 20. storočia nás
ľudia začali cielene chovať.

(Prezývajú ma „jemný obor“.)

Som rozkošný chlpáč, ktorý sa však neváľa na gauči.
Pokojne si sama ulovím myšku alebo vtáčika, ak na to
dostanem príležitosť. Vyšľachtila ma totiž škandinávska
príroda, kde tiež doteraz žijú moji príbuzní.

VODEODOLNÁ HUSTÁ SRSŤ

ODKIAĽ POCHÁDZAM

INTELIGENCIA:
TVRDOHLAVOSŤ:
ÚROVEŇ AKTIVITY: Vegeťák

TROJUHOLNÍKOVÁ HLAVA
S VYSOKÝMI UŠAMI

KOŽÚŠOK NA KAŽDÉ
ROČNÉ OBDOBIE

Napadlo by vám, že nielen ľudia, ale aj my,
nórske lesné mačky, meníme kabátik podľa
ročného obdobia? Na zimu nám narastie veľmi
hrejivá srsť s poriadne hustou podsadou, ktorá
nás chráni proti krutým mrazom, a v lete
nám rastie podsada riedka, aby nám vonku
nebolo teplo. Kam sa hrabú vaše kachle alebo
klimatizácie!

FAREBNÉ VARIANTY
NÓRSKEJ LESNEJ
MAČKY

1. Hnedo-biela tigrovaná
2. Biela
3. Modrá tigrovaná
4. Čierna
5. Červeno-biela
6. Trojfarebná

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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