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Nếu bạn là một người chủ tinh ý thì bạn có thể nhận ra mèo thường làm những hành động
khá kì quặc. Có vẻ như đó là những hành động mang ý nghĩa nào đó, hoặc có thể là thói
quen của mèo. Nhiều bạn thấy mèo có những hành vi như vậy thì ngăn cản hoặc trách phạt
mèo, nhưng thực ra những hành động đó ít nhiều đều thể hiện suy nghĩ của mèo, những
thông điệp mèo truyền tải đến chúng ta hay những vấn đề mèo mắc phải. Do đó, bạn nên
quan sát và có kiến thức về những hành vi của mèo. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các
bạn những thông tin về thói quen của mèo và ý nghĩa cũng những hành động đó nhé!

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo

Cọ sát mặt vào người bạn
Một trong những thói quen của mèo là tiếp cận và xoa xoa mặt vào mũi, chân, cánh tay hoặc
mặt bạn? Xin chúc mừng, bé mèo đã thích và muốn gần gũi bạn đấy!
Mèo có tuyến mùi hương trên măt. Khi nó chà xát với bạn, đó là một hành động làm quen và
phối hợp mùi hương với bạn. Để tạo ấn tượng tốt, hãy giữ một ngón tay thả lỏng cách mũi
chúng vài inch. Nếu chú mèo tiếp tục đánh hơi và cọ xát vào tay của bạn, hãy từ từ tiếp cận
chúng bằng cách chà nhẹ vào vùng cổ và vuốt ve mặt. Nhiều chú mèo không thích bị vuốt ve
những chỗ khác cho đến lúc chúng thân hơn với bạn.
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Húc đầu vào người bạn
Thói quen của mèo thường xuất phát từ tình cảm của mèo. Nếu chú mèo húc đầu vào người
bạn, thì đó là cách nó muốn nói lời xin chào đến bạn. Nó cảm thấy tin tưởng và an toàn khi ở
bên bạn. Đó cũng là cách để nó chia sẻ tình cảm với bạn.
Đem đến cho bạn một món quà
Tặng quà là một trong những thói quen của mèo, khá thú vị nhưng đôi khi lại gây phiền toái
và hiểu nhầm. Bởi món quà này có thể là những thứ bạn không mong muốn: xác động vật,
côn trùng,… Hành động này thể hiện mèo muốn cảm ơn bạn vì đã cho nó ăn, hay chia sẻ
thành công săn bắt với bạn, đó là cách chúng thể hiện tình cảm với bạn. Mèo có thói quen
chia sẻ chiến lợi phẩm của nó cho bạn chứng tỏ mèo rất yêu thương và biết ơn bạn. Nếu bạn
quá khó chịu thì bạn nên thể hiện thái độ không hài lòng chứ không nên vất đi, và song song
với việc khen thưởng mèo nếu món quà đó là những thứ dễ thương. Mèo sẽ hiểu và đổi quà
ngay!
Gặm nhấm mọi thứ
Đừng vội trách phạt khi thói quen của mèo bao gồm việc cắn, gặm nhấm đồ đạc. Rất có thể
mèo đang bi dị thực. Nguyên nhân có thể do rối loạn tiêu hóa, có thể xuất phát từ sự lo lắng.
Những chú mèo gặm nhấm những thứ không ăn được như là cách để giảm sự lo âu. Thói
quen của mèo này sẽ gây hại cho mèo. Những đồ vật trên có thể tàn phá lợi và hệ tiêu hóa
của mèo yêu, do đó bạn nên đem bé đến bác sỹ thú y kiểm tra sức khỏe.
Yêu thích hộp và khoảng không nhỏ
Một trong những thói quen của mèo mà đúng với hầu hết những chú mèo đó là những chiếc
hộp và khoảng không nhỏ. Chỉ cần đưa ra một hộp nhỏ trên sàn nhà, mèo của bạn sẽ thích
thú chui vào ngay. Vì nằm trong một chiếc hộp hoặc khoảng không nhỏ sẽ giúp mèo cảm
thấy an toàn và được bảo vệ tốt hơn là đi ra ngoài. Điều đó cũng nhắc bạn rằng chúng không
muốn bị làm phiền.
Nhìn chằm chằm vào bạn
Thói quen của mèo được đánh giá là kì quặc nhất chính là nhìn chằm chằm. Hành vi này của
mèo có thể là đang cố gây sự chú ý để bạn đưa cho nó một ít thức ăn. Một điều thú vị là
hành động nhìn chằm chằm cho thấy nó xem bạn cũng là… mèo và nó muốn biết bạn đang
nghĩ gì.
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Phớt lờ bạn
Ngược lại với hành động nhìn chằm chằm là làm ngơ. Nếu chú mèo đang hành động như thế
tức là nó cần một không gian riêng và yên tĩnh. Mèo sẽ cảm thấy an toàn hơn bên bạn nếu
bạn cũng tôn trọng nhu cầu của nó.
Không che lấp chất thải
Một trong những thói quen của mèo chúng ta hầu như ai chũng biết là che giấu chất thải.
Khi một chú mèo không che giấu chất thải, có thể mèo bị mắc bệnh hoăc có các vấn đề về
hành vi. Có rất nhiều nguyên nhân như bàn chân bị thương khiến mèo tránh xa các thùng
nhỏ. Để yên tâm bạn hãy đem mèo của bạn đến bác sỹ thú y.
Hoặc cũng có thể mèo không thích hộp đựng cát hiện tại. Có thể do bạn không dọn thùng
cát, thùng bẩn, có mùi hoặc thùng quá hẹp… Bạn hãy xem xét và thay đổi khay cát cho mèo.
Kêu gào vào ban đêm
Tiếng gào giữa đêm của chú mèo xuất phát từ sự thôi thúc săn mồi. Tiếng gào có thể là tiếng
kêu hãnh diện vì bắt được mồi hoặc thất vọng vì thất bại. Nguyên nhân thường do mèo
không bị kiềm chế hoạt động vào ban ngày. Nhưng nếu mèo của bạn là một chú mèo nhiều
tuổi thì bạn nên đưa mèo đến bác sỹ thú y.
Thói quen của mèo là đuổi theo những con chim?
Thói quen đuổi bắt chim thường do sự buồn chán lâu ngày khi không được ra bên ngoài.
Hoặc có thể là do bản năng săn mồi của mèo. Có thể vì vậy nó luôn muốn đuổi theo bắt
những con chim? Dù bất cứ lí do gì thì bạn nên hạn chế nuôi chim mà lồng chim trong tầm
với của mèo nhé.
Trên đây là một số thói quen của mèo mình đã tìm hiểu và tổng hợp lại. Hi vọng qua bài viết
các bạn sẽ hiểu thêm được về một số hành vi của mèo và những thông tin trên sẽ phần nào
giúp ích cho các bạn trong việc nuôi dạy mèo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết! ❤️❤️❤️
Xem thêm: Tổng hợp một số loài Mèo siêu đáng yêu phổ biến
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