FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)

20 zlatih pravil za izbiro in
nakup pasemske mačke
1. Izbira pasemske mačke naj bo odgovorno in zavestno dejanje. Z novo
družinsko članico se mora strinjati vsa družina. Mačka ni igrača ! Mačke se
ne kupuje kot igračo za otroke.
Mačka bo z vami in vašo družino v dobrem in slabem preživela vsaj naslednjih
15 let. Preverite morebitne alergije v družine, koliko časa boste lahko
namenili mački, še pred prihodom se dogovorite, kdo bo skrbel za mačko v
času vaše odsotnosti (bolezni, dopusti, …)
2. Ne izbirajte le z očmi in s srcem, izbirajte tudi z razumom!
3. Vzemite si čas in izbrano pasmo dodobra spoznajte. Domače in tuje spletne strani vzrediteljev, klubov,
pasemskih klubov, mačje razstave doma in v tujini, pogovori z lastniki, vzreditelji so prava pot, da pasmo in
njene potrebe spoznate.
4. Pozanimajte se o njenih vsakodnevnih potrebah, karakteristikah, prehrani, morebitnih specifičnih pasemskih
značilnostih in zahtevah (nega, vzgoja, oskrba, zdravje).
5. Izberite in kupite pasemsko mačko pri dobrem, odgovornem in registriranem vzreditelju! Pridobite o njem
reference. Felinološki klubi so pravi naslovi za to.
6. Ne izbirajte in ne kupujte pasemske mačke pri
• backyard-breederjih (dvoriščnih, neregistriranih rejcih) – ljudeh, ki parijo mačke vprašljivega porekla in
zdravstvenega stanja, ljudeh ki ne upoštevajo potreb mačke, ne upoštevajo zakonodaje in pravil ter parijo le in
zgolj zaradi denarja,
• preko malih oglasov, kjer vam ponujajo 'čistokrvne mačke brez rodovnika' ter
• pri večjih ali manjših, bolj ter manj znanih (pre)prodajalcih, ki se pojavljajo v spletnih, internetnih ali tiskanih
oglasnikih. Z nakupom mačke pri tovrstnih ljudeh, podpirate mučenje živali!
Večina teh mačk prihaja iz nenadzorovane množične produkcije in slabih življenjskih razmer pri preprodajalcih.
Največkrat so nelegalno pripeljane v neprimernih potovalnih pogojih iz vzhodnih kletkarskih, mačjih farm
(Češka, Poljska, Rusija, Madžarska, ex-jugoslovanske države, …) z vprašljivim zdravstvenim in karakternim
ozadjem in vprašljivim vizualnim izgledom. Z nakupom pri teh ljudeh, boste naredili prostor za nadaljevanje
prodajne verige, prostor za nova legla in povzročili nova rojevanja izmučenih mačjih mater.
7. Pasemska mačka je zgolj in samo mačka z urejenimi, originalnimi dokumenti o registraciji in poreklu
izdanimi v eni od svetovnih mačjih organizacij (rodovnikom, transferjem, potrdilom o registraciji). Dokumenti ji
pripadajo ne glede na njeno ustreznost pasemskemu standardu (breed, show, pet). Pasemsko mačko
dokumenti o poreklu spremljajo skozi vse njeno življenje, tako kot ljudi spremlja rojstni list oz. izpisek iz matične
knjige. (http://www.musicat.cc/SLO-Dokumenti.htm.
8. Rodovnik in vse ostale pripadajoče dokumente (EU potni list, zdravstvena spričevala, zdravstvene
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teste) vam mora vzreditelj mačke avtomatično in vedno izročiti ob prevzemu mačke, čeprav ste mačko kupili
le za hišno ljubljenko in ne razmišljate o vzreji ali razstavah.
9. V skladu z dogovorom se kasneje v matično registracijsko rodovno knjigo, s posebnim dokumentom o
prenosu (transfer) vpiše lastništvo na vaše ime.
10. Bodite pozorni pri dokumentih – izogibajte se ponarejenim, prirejenim, pomanjkljivim ali kopiranim
rodovnikom ali potrdilom, čudnim vpisom v potne liste, ipd … Danes v času moderne tehnologije in
komunikacije, lahko originalnost dokumentov zlahka preverite v rodovni knjigi felinološke organizacije, ki je/naj
bi dokumente izdala.
11. Ne kupujte pasemske mačke po sumljivo nizkih in ugodnih cenah in brez dokumentov o registraciji in
poreklu. Veterinarski stroški, ki običajno sledijo »ugodnemu nakupu«, znajo biti bistveno večji, kot bi bila
nakupna cena pasemske, pravilno oskrbovane in vzrejene mačke, kupljene pri dobrem vzreditelju. Vzreja
pasemskih mačk zahteva določena vlaganja, zato imajo pasemske mačke svojo ceno. Etični vzreditelj skuša z
prodajo mladiča pokriti stroške vzreje. Denar, ki ga prejme za mladiča, vloži v oskrbo svojih mačk in v nadaljnji
razvoj pasme.
12. Mladič naj ne bo nikoli mlajši od dopolnjenih 12-tih tednov starosti. To je minimalna starost, ko mladič
lahko zapusti leglo in mačjo mater. Dosedanje raziskave so dokazale, da to starost zahteva psiho-fizični razvoj
mladiča.
Dognanj o minimalni starosti se pridržujejo felinološki pravilniki za vzrejo, prav tako zakonodaja (Zakon o zaščiti
živali, Pravilnik o zaščiti hišnih živali).
13. Ob prevzemu mladiča mora ta imeti opravljeno vakcinacijo proti nalezljivim mačjim boleznim
(rinotraheitis-calicivirus-panleukopenija). Prva vakcinacija mladičev, skotenim redno in pravilno veterinarsko
oskrbovani in zaščiteni materi, se opravi v starosti 8-12 tednov, revakcinacija sledi čez 4 tedne. Mladiča se lahko
testira in cepi tudi proti mačji levkemiji (FeLV).
14. Cepljenja in vsi ostali podatki o mački (ime mačke, rojstni podatki, št. mikročipa, št. rodovnika, barva, spol,
podatki o vzreditelju) so vedno vpisani v EU potni list. Potni list lahko izda in vanj vnaša podatke, le veterinar z
uradno licenco.
Pozor: Cepljenja morajo biti opravljena v izvorni državi, EU potni list izda in vanj vpiše podatke veterinar, ki je
opravil vsa potrebna zaščitna cepljenja in ki deluje v tej državi. Mačka mora imeti mikročip izvorne države. Če
mačka prihaja iz tujine, mora imeti opravljeno tudi cepljene proti steklini in za določene države tudi titracijo
(EUZakonodaja http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/premiki_hisnih_zivali/) – kar
dokazuje z vpisom v potni list.
15. Cena pasemske mačke je odvisna od njene ustreznosti pasemskemu standardu (vzrejna, razstavna mačka ali
le hišna ljubljenka). (http://www.musicat.cc/SLO-Quality.htm ).
16. Pasemske mačke so sobne/stanovanjske mačke in to naj bo tudi njihovo bivalno okolje.
17. Mačko hranite s kvalitetno hrano primerno njeni starosti, pasemskim potrebam, zdravstvenemu stanju.
Vzreditelj naj vas pouči o pravilni prehrani, morebitnih dodatnih zahtevah in potrebah, značilnih za pasmo..
18. Za nego uporabljajte kvalitetne pripomočke (šampone, glavnike, krtače). Sledite navodilom vzreditelja.
19. V primeru bolezni naj za vašo mačko poskrbi veterinar, specializiran za male živali. Po potrebi obiščite
veterinarja - specialista. Če je možno, obiskujte z vašo mačko veterinarja, ki skrbi tudi za mačke vzreditelja vaše
nove mačje prijateljice (»družinski veterinar«).
20. Ostanite z vzrediteljem v kontaktu. Dober vzreditelj bo vedno vesel novic o njegovi/vaši mački, njenem
življenju, razvoju, fotografij. Prav tako vam bo na razpolago in v pomoč, če se vam bo pojavilo kakšno vprašanje
ali boste potrebovali pomoč.
@ Simona Poslek, SI*MuSiCat Silver/Golden Persian http://www.musicat.cc
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