FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)
KAJ MORATE VEDETI, KO IZBIRATE PASEMSKO MAČKO
Ko se odločate za nakup pasemske mačke (mladička ali odrasle živali) je dobro vedeti nekaj stvari, na katere
morale pomisliti in biti nanje pozorni. S tem znanjem in informacijami si boste prihranili morebitne težave in
se izognili razočaranju. Najcenejši nakup velikokrat ni najboljši nakup. Tudi vsaka mačka, ki vam jo
ponujajo preko časopisnih oglasov ali spletnih strani, ni vedno pasemska mačka. Kadar ste v dvomih ali
mačka resnično pripada pasmi za katero se prodaja oz. dvomite, da tudi vzrejališče ni registrirano, lahko
njeno poreklo preverite v felinoloških zvezah in rodovnih knjigah in se tako izognete temu, da bi nevestni
prodajalci zlorabili vaše zaupanje. Pasemske mačke imajo svojo vrednost. Vzreja zdravih ter pasmi in
standardu primernih mačk zahteva veliko dela, odrekanja, prilagajanja osebnega življenja, truda, znanja,
nenehnega izobraževanja, razstavljanja, iskanja čim boljših vzrejnih kombinacij, kar je vse pogojeno z
velikimi finančnimi stroški in investicijami.
VEDETI MORATE KAJ ŽELITE
Obstaja mnogo različnih pasem mačk, ki imajo različen značaj, različne potrebe po negi in seveda različen
videz. Nekaterim so najljubše aristokratske, mehke, ljubke, ljubeznive, dolgodlake PERZIJSKE MAČKE
različnih barv, vzorcev in različnih barv oči, drugi se navdušujejo nad velikimi MAINE COONI ali NORVEŠKIMI
GOZDNIMI MAČKAMI, nekateri so očarani nad safirno modrimi očmi SVETIH BIRMANK in RAGDOLK, spet
tretjim so všeč vitke, elegantne, živahne in zgovorne ORIENTALSKE ter SIAMSKE MAČKE, nekateri pa se ne
morejo upreti šarmu KRATKODLAKE BRITANKE in naše DOMAČE MAČKE. Priskrbite si primerno literaturo
(knjige, revije), kjer boste našli fotografije (glede na leto izdaje knjige, bodo tudi tipi muc verjetno zastareli
ampak zadoščali bodo za prvo informacijo) in osnovne podatke o pasmah, oglejte si spletne strani
vzrediteljev ali klubov ter obiščite kakšno razstavo mačk, kjer boste različne pasme doživeli in videli tudi v
živo.
Predvsem morate vedeti (in se odločiti) ali želite mačko, ki vam bo delala družbo le doma (PET QUALITY –
hišna ljubljenka) ali bi jo radi razstavljali (SHOW QUALITY) ali pa morda z njo imeli mladičke (BREEDING
QUALITY). Kvaliteta in cena teh mačk je različna. Že ob prvem ogledu, vsekakor pa ob izbiri in nakupu
povejte vzreditelju, kakšne želje imate! V leglu se običajno skotijo
mladički različne kvalitete tako, da boste lahko izbrali kar želite.
Z mačko, ki ste jo kupili za domačo ljubljenko (PET QUALITY), ne
boste uspešni na razstavah, zato si prihranite razočaranje in kupite
muco razstavne kvalitete, če vas razstavljanje veseli. Mačka, ki ste jo
kupili za 'domačega ljubljenca' ne bo smela imeti mladičev (verjetno
boste dobili že sterilizirano samičko oz. kastriranega samčka) ali pa se
boste s podpisom pisnega dogovora, ki ga boste sklenili z vzrediteljem
zavezali, da boste to storili vi do določene starosti mačke!
NE KUPUJTE MLADIČA, KI ŠE SESA PRI MATERI
Mladičev so ljubki, vendar jih nikakor ne smemo ločevati od matere dokler ne DOPOLNIJO NAJMANJ 12
TEDNOV STAROSTI. Prezgodaj odvzeti mladiči imajo lahko kasneje posledice v obliki motenj socializacije ali
zdravstvene težave. Najprimernejši čas za ločitev mladičev od matere je v starosti 12-16 tednov; v tem času
se tudi najhitreje prilagodijo na novo okolje. Seveda si lahko mladičke ogledate že prej, se s vzrediteljem1
dogovorita kateri mladiček bo vaš in ga v času njegovega
odraščanja pri mami muci in vzreditelju tudi obiskujete. Vzreditelji smo tega celo veseli. Odgovoren
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vzreditelj bo najbolje presodil, kdaj je vaš mladiček pripravljen na odhod v novi dom in k novi družini.
Izberete in kupite lahko tudi ODRASLO MAČKO. Ne bodite v skrbeh: če je muca živela in odraščala v ljubečih
in normalnih družinskih razmerah, bila pravilno negovana, oskrbovana in socializirana z njeno prilagoditvijo
na nov dom in novo družino ne bo NOBENIH TEŽAV, četudi bo stara leto, dve, tri ali več. Mačke imajo
povprečno življenjsko dobo okoli 15 let (ob pravilni oskrbi tudi več), tako da tudi ni bojazni, da vam bi delala
družbo le nekaj kratkih let.
POZOR: NE KUPUJTE MAČKE OD POSREDNIKOV ALI V TRGOVINAH ZA MALE ŽIVALI Pre/prodajalcem je
pomemben le zaslužek! Le malo ali celo nič ne vedo o mačkah in njihovih potrebah. Ob takem nakupu boste
ostali brez prepotrebnih najnujnejših informacij, ki jih boste potrebovali. Pri tako prodanih oz. kupljenih
mačkah je vprašljivo njihovo poreklo, zdravstveno stanje in kvaliteta, posledično je tudi cena, ki ste jo plačali
za tako mačko previsoka in ne ustreza njeni realni vrednosti. Žal so to velikokrat mačke, ki so odraščale v
pravih mačjih farmah, živele po premajhnih umazanih kletkah, brez kontakta z ljudmi, nesocializirane in
nevajene bivanja v stanovanjih. Morda so celo nelegalno pretihotapljene preko meje, brez ustreznih
veterinarskih potrdil o zdravstvenem stanju, premlade in seveda nikjer registrirane, kar je zelo pomembno,
ko gre za pasemsko mačko. Če se kljub odsvetovanju odločite za nakup pri pre/prodajalcih, vztrajajte in
VEDNO zahtevajte originalne dokumente o poreklu (če vam ponujajo pasemsko muco, seveda): njen
originalen rodovnik. originalen transfer (prenos lastništva), evidenčno knjižico o cepljenjih ter zdravstveno
spričevalo in seveda vse dokumente o uvozu (veterinarsko potrdilo, carinska deklaracija, karantenska
odločba, ...) v primeru, da je bila muca pripeljana iz tuje države. Vse dokumente torej, ki vam ob nakupu
pasemske muce tudi avtomatsko pripadajo!!!
Pri vzreditelju si ob ogledu in izbiri oglejte tudi mladičkove starše oz. vsaj mamo. Poglejte v kakšnem okolju
in v kakšnih pogojih je bil mladič vzrejen. Zanemarjeno okolje, mladički, ki so odraščali v neustreznih
prostorih in razmerah (temne sobe, sobe brez dnevne svetlobe, nečisti podstrešni ali kletni prostori, majhni
straniščni prostori,...), umazani mački polni bolh, glist, garij, iztrebkov in še česa, umazane straniščne
posode, hrana nizkocenovnih ponudnikov, nikakor niso dobro priporočilo za nakup mladiča, pa če se vam še
tako zasmili!!!
Nakup pri takšnem 'vzreditelju' bo povzročil, da bo še z večjim veseljem tudi v prihodnje produciral
enako zanemarjene, bolne in neoskrbovane mačke, ki s pasmo za katero jih prodaja nimajo prav ničesar
skupnega, saj bo vedel, da jih bo lahko prodal naivnim, čutečim kupcem.
Odgovorni in registrirani vzreditelji, ki skrbijo za svoje mačke in jih vzrejajo v skladu s Pravili in etiko
vzrejanja, vam bodo rade volje dali vse informacije o navadah, dosedanji prehrani, karakternih posebnostih
pasme, ki jo vzrejajo in odgovorili na vsa vprašanja, ki jih boste zastavili. Vedno vam bodo na voljo za pomoč
pa tudi mentorstvo, ki bi ju morda potrebovali, če bi se odločili za vzrejanje ali razstavljanje.
KUPITE LE MUCKA, KI IMA ŽE OPRAVLJENA OBVEZNA CEPLJENJA !
Pred nakupom mladiča obvezno zahtevajte od prodajalca, da vam izroči njegovo evidenčno knjižico o
cepljenjih in če živite v istem kraju, vam priporočamo, da tudi vi
obiskujete veterinarja, ki vam ga priporoča vzreditelj oz. veterinarja, ki
zdravi in oskrbuje vzrediteljeve mačke. Prvič mora biti mladič cepljen
proti nalezljivim mačjim virusnim boleznim v starosti približno
8-12 tednov, drugo cepljenje pa mora biti ponovljeno cca 3-4 tedne
za tem. Če vzreditelj prodaja necepljene mladiče, mu je več do denarja
kot do zdravja živali.
Najbolje je, da se takemu prodajalcu izognete in se odpoveste nakupu mladiča. Zelo zaželjeno je tudi, da ima
mladič opravljena testiranja za FIP, FELV in če ste kupili mucka s katerim boste imeli mladičke, preverite
zdravstveno stanje in rezultate testiranj staršev /PKD (perzijske mačke), HCM - ultrazvok srca, HD - rentgen
kolkov (maine coon), ipd.../
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NE KUPUJTE NEREGISTRIRANIH MLADIČEV
Tudi kavnega mlinčka ali televizorja, ki precej poseže v vaš žep, ne boste kupili brez ustrezne dokumentacije
ali potrjenega garancijskega lista, kaj ne? Registracija oz. RODOVNIK je EDINO poroštvo (garancija) za to, da
mačka v resnici pripada pasmi, za katero je prodana in da so mladiči vzrejeni v skladu s Pravilnikom o
vzrejanju.
NIKOLI ne recite, da rodovnika NE potrebujete, četudi izbirate in kupujete mačka le za domačega
ljubljenca!!! Rodovnik vam pripada VEDNO, ne glede na kvaliteto mačka.
Sprejmite le originalne dokumente. Fotokopirani dokumenti so neveljavni! Rodovniki ali potrdila o
registraciji nikoli niso fotokopirani - če vam ponujajo take, gre verjetno za ponaredek! Prav tako vam ne
koristijo in so neveljavni rodovniki staršev ali ostalih sorodnikov! Vsak registrirani mladič ali odrasla mačka v
Federation Internationale Feline (FIFe), kamor je vključena tudi ZFDS (Zveza felinoloških društev Slovenije) in
preko nje tudi naše Felinološko društvo Ljubljana, ima svoj ORIGINALEN RODOVNIK, z originalnim žigom in
podpisom vodje RODOVNE KNJIGE. Rodovnik vsebuje: ime mačke, pasmo, spol, barvo, rojstni datum,
podatke o očetu in materi ter podatke o 4-generacijah prednikov, kar je zelo pomembno za nadaljnje
vzrejanje. Ob prevzemu mladiča ali odrasle mačke mora prodajalec izpolniti še formular za prenos lastništva
- TRANSFER, ki ga pošlje vodji rodovne knjige, le-ta pa opravi v RODOVNI KNJIGI spremembo lastništva.
Dokler vam vodja rodovne knjige ne pošlje obvestila, da je muc preregistriran na vaše ime, ne morete
dokazati da ste njegov lastnik, kljub temu, da ste zanj plačali kupnino. Rodovnik vam pripada vedno in takoj,
ob nakupu mačka. V pisnem dogovoru mora biti zavedeno za kakšne namene je bil mladič/mačka kupljen.
Rodovnik dobi VSAK mladič, katerega starša sta registrirana v FIFe.
V drugih svetovnih zvezah (CFA, TICA) ima vsak mladič iz vsakega prijavljenega legla potrdilo o prijavi legla,
individualno registrirani mladič pa tudi originalno POTRDILO O TEJ INDIVIDUALNI REGISTRACIJI potrjeno od
te zveze. Informativni rodovnik vam izroči vzreditelj iz svoje baze podatkov, certificirani, mednarodno
priznani rodovnik pa lahko na podlagi potrdila o registraciji naročite pri CFA, TICA itd...
POZOR: Izogibajte se prodajalcem, ki vam želijo prodati mladiča, ki "zaradi prevelikega števila mladičev v
leglu nima rodovnika". Tega pri pasemskih mačkah ne poznamo! Če vam prodajalec rodovnika ne izroči
zaradi takega razloga, se nakupu odpovejte, saj to pomeni, da niso registrirani ne starši, ne mladiči in je tudi
verjetnost, da mačke ne pripadajo pasmi za katero se prodajajo zelo visoka. Prav tako bodite pozorni, če
vam prodajalec želi prodati "čistokrvno mačko brez rodovnika". Tudi takšnih mačk Nl. Običajno le po imenih,
pod katerimi se prodajajo, spominjajo na pasmo. Prodajanje takih živali je zavajanje kupcev/potrošnikov in
kaznivo.

PRISKRBITE SI DODATNE INFORMACIJE
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA ( FDL) E-mail: info@fd-ljubljana.si
http://www.fd-ljubljana.si
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA je ljubiteljsko društvo, ki združuje vzreditelje pasemskih mačk
ter ljubitelje in skrbnike domačih mačk. Registrirani vzreditelji svoje mačke vzrejajo v skladu s
pravili mednarodne felinološke organizacije Federation Internationale Feline (FIFe) in Zveze
felinoloških društev Slovenije (ZFDS), ki je članica združenja FIFe.
V FELINOLOŠKEM DRUŠTVU LJUBLJANA lahko dobite informacije in nasvete o prehrani,
zdravstveni oskrbi, negi, razstavljanju.. Z VESELJEM vam bodo pomagali pri nakupu muce in
posredovali kontakte registriranih vzrediteljev, pri katerih boste izbrali zdravo, socializirano,
registrirano pasemsko mačjo prijateljico, ki vam bo v veselje.
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