FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)

MAČKA –– DA ali NE?
So vam všeč mačke? Ali občasno razmišljate, da bi imeli kakšno doma?
Vas vaš otrok prepričuje, da mu jo prinesite?
Preden se odločite in mačko prinesete domov, pomislite na to, da s tem sprejemate tudi določene
obveznosti, saj se bo s prihodom mačke v vaš dom vaše življenje spremenilo.
Na kaj bi morali pomisliti?
Življenjska doba zdrave, dobro oskrbovane mačke je lahko 15-20 let. Z njo boste preživeli precejšen del
svojega življenja. To ima svoje prijetne strani - saj zato pa jih imamo, kajne? - pa vendar tudi nekaj težav in
prilagajanj. Če niste pripravljeni sprejeti tako dolgega partnerstva, je bolje, da si omislite živalco s krajšo
življenjsko dobo.
KAJ STORITI, KO SE ODPRAVLJATE NA DOPUST?
Če živite sami ali pa v družini z manjšimi otroki, boste verjetno imeli težave najkasneje takrat, ko boste želeli
oditi na dopust ali pa le na dvodnevni izlet ob koncu tedna. Če gre za družino, ki ima več odraslih članov, je
običajno problem manjši, saj navadno ne odhajajo zdoma vsi hkrati. Mačko je precej težje jemati s seboj kot
psa. Ne morete pričakovati, da bo tekala za vami na vrvici ali pa samevala zaprta v tujem prostoru ves dan.
Poleg tega vam marsikje sploh ne bi dovolili, da v najeto sobo prinesete s seboj mačko. Pred odhodom bo
potrebno torej poskrbeti za to, da bo vaš sorodnik, sosed ali prijatelj vsak dan najmanj enkrat (še bolje
dvakrat) prišel v vaše stanovanje in poskrbel, da bo mačka imela svežo hrano, vodo in očiščeno toaletno
posodo ter ji vsaj nekaj časa delal družbo. Druga možnost je, da nekdo v času vaše odsotnosti vzame mačko
v svoje stanovanje in tam poskrbi zanjo. V večini evropskih držav je tudi že precej "mačjih hotelov", kamor
lahko oddate mačko v oskrbo. Pri nas je trenutno le nekaj "pasjih hotelov", v nekaterih od njih sprejmejo
tudi kakšno mačko. Vendar je to slabša rešitev od zgoraj naštetih. Če vam razmere dopuščajo, da z vami
potuje in preživlja dopust tudi vaša ljubljenka - bo to za vas in vašo ljubljenko seveda najbolje. O tem, kako
bo poskrbljeno za mačko v času vaše odsotnosti, morate razmišljati pravočasno, da ne bi v zadnjih dneh
pred odhodom ugotovili, da ne veste kaj bi z njo.
STANOVANJE ?
Ljudje imamo različne navade in zahteve glede urejenosti stanovanja. Marsikdo bi težko prenesel, da so v
stanovanju odpadle dlake, ki jih puščajo tako dolgodlake kot kratkodlake mačke, da se občasno strese
nekaj zrnc peska iz mačjega WC in ga na tačkah celo prinese na postelje ali kavče ali da si muca na tapetah,
kosu pohištva občasno poskusi obrusiti kremplje. Če spadate med take ljudi, si mačke ne omislite!
Mačke so po naravi učljive in zelo čiste živali (velik del svojega budnega dnevnega časa porabijo za higieno),
tudi uporaba mačjega stranišča jim ne dela problemov, vendar pa jih skoraj ni mogoče dresirati kot psov ter
jim zapovedati "prostor" samo na določenih mestih v stanovanju, ki smo jih Ml izbrali kot primerne zanje.
Kar za nekaj primerov smo slišali, da morajo mačke medtem, ko lastnikov ni doma (to pa je pogosto ves
dan), dan preždeti v temni, hladni in majhni kopalnici, stranišču, da ne bi "uničevale" stanovanja. Če imate
mačke radi, jim takega življenja ne boste privoščili. Če naj bi mačka večji del dneva preživela sama, bi bilo
morda primerneje, da vzamete dve, da si bosta delali družbo, medtem ko vas ne bo. Predvsem pa poskrbite,
da bo imela muca primerne prostore in stvari, kjer si bo lahko uredila 'svoj kotiček' in obrusila kremplje.
KAJ PA LONČNICE?
Tudi Ijubitelji sobnih rastlin bi morali dobro premisliti, ali naj si poleg njih omislijo še mačko. Zlasti mlade
@ 2014 FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL), Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana • Mob 040 526 550 • info@fd-ljubljana.si • www.fd-ljubljana.si
Matična štev. 5277256 • Davčna štev. 27171337 • TRR SI56 0201 0009 1880 112
-1-

muce (predvsem kratkodlake pasme) silno rade "vrtnarijo" po cvetličnih lončkih in vazah s cvetjem,
posledice pa so pogosto prevrnjeni in razbiti cvetlični lončki z razsuto vsebino ali razbite vaze in polita voda
tam, kjer bi bilo najmanj treba.
Ko mačke odrastejo, je teh problemov precej manj, kljub temu pa običajno ostanejo vztrajne Ijubiteljice
nekaterih vrst rastlin, ki jih zelo rade grizljajo (cyperus, zelenčica, asparagus, ...). Ne pozabite, da so nekatere
sobne rastline strupene in bi zaradi njih mačka lahko imela zdravstvene težave ali celo poginila. Pred
prihodom jih je potrebno umakniti iz stanovanja ali na police, kjer mucam ne bodo dosegljive.
OZNAČEVANJE PROSTORA
Naslednja težava, ki se lahko pojavi (ni pa nujno) je tako imenovano "markiranje". Odrasli samci (pa tudi
nekatere samice), sledijo svojemu nagonu po označevanju teritorija s tem, da spuščajo kapljice ne ravno
dišečega urina na najbolj neprimernih mestih. To prinaša več težav:
- urin ima zelo močan in neprijeten vonj, ki ga je težko odstraniti;
- druga so lužice same, ki lahko uničijo nekatere površine (parket, nekateri kovinski predmeti, deli pohištva
itd.), če se stalno pojavljajo na istih mestih in jih ne odkrijemo pravočasno.
Tej nadlogi se je mogoče skoraj zagotovo izogniti s tem, da mačko, ki je že skoraj odrasla (približno okrog 5. 8. meseca starosti pri perzijkah, pri drugih še nekaj prej) veterinar sterilizira oz. kastrira. Sterilizacija je
priporočljiva tudi zato, da ne boste poslušali "mačjih koncertov", ki jih uprizarjajo, ko jim narava pravi, da
potrebujejo partnerja. Običajno se "markiranje" redko ali sploh nikoli ne pojavi tam, kjer živita v enem
gospodinjstvu le ena ali dve nedominantni mački, bolj verjetno pa takrat, kadar gre za spolno aktivne mačke
različnega spola in kjer njihovo število preseže "kritično mejo" cca 5-6 mačk. Če je mačk več, si hočejo
pridobiti vodilni položaj v "tropu", kar pa v naravi počenjajo tako, da z urinom (ali celo s puščanjem kakcev)
označujejo meje svojega teritorija. "Zdravila" za markiranje praktično ni, zato si ne omislite več kot 3-4
mačke v stanovanju oz. hiši. Odsvetujemo, da bi imeli doma dva nekastrirana samca, ali nekastriranega
samčka in aktivne samičke. Poleg markiranja bi v tem primeru lahko prišlo do fizičnih obračunov v boju za
oblast, ki pogosto niso nežni in simbolični.
OBISKI PRI VETERINARJU
Če želimo imeti zdravo mačko moramo poskrbeti za to, da
bo poleg kvalitetne prehrane tudi redno zaščitno cepljena
proti mačjim nalezljivim boleznim, redno moramo
odpravljati notranje in zunanje zajedavce. Nekaterim
starejšim mačkam se na zobeh nabere zobni kamen, ki ga
mora veterinar odstraniti.
Lahko se zgodi, da mačka zboli in bo potrebovala
veterinarjevo pomoč. Poleg dela, poti in izgube časa, ki ga
imate s tem v zvezi, je ta skrb povezana tudi s stroški. S
starostjo tudi mačke potrebujejo vedno več nege in
veterinarske preventive, kar poveča stroške njene oskrbe.
PREHRANA MAČKE
Mačke so mesojede živali in potrebujejo ustrezno pripravljeno hrano z veliko vsebnostjo mesa v konzervah,
suho briketirano hrano za mačke in seveda tudi naravno hrano - meso. Premislite še o teh izdatkih in če bi za
vas predstavljali problem, je bolje, da mačke nimate.
NEGA JE POTREBNA
Ne glede na to, ali si boste omislili dolgodlako ali kratkodlako mačko, je potrebno precej redne nege, da
mačka ostane lepa. Nekajkrat tedensko je treba mačko temeljito prečesati in prekrtačiti, da odstranimo
odmrlo dlako, prah in da se v kožuhu ne napravijo vozli. Potrebno jo je tudi redno kopati.
Prav tako je treba vsakodnevno posvetiti nekaj minut negi dlake okoli oči, da se le-ta ne sprime in ne
nastanejo pod očmi grdi, rjavi madeži ter redno pregledovati ušesa in zobovje.
KDO BO SKRBEL ZA MUCO ?
Če vas k temu, da bi imeli doma mačko, nagovarjajo otroci, ki zatrjujejo kako bodo skrbeli zanjo, se na to ne
zanašajte. Odrasli člani družine boste tisti, ki boste odgovorni in ki boste poskrbeli za vse – za otroke in za
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domače živali.
Mačka ni igrača! Mačka ni namenjena otrokom kot sredstvo za igranje, in ne družini/staršem kot sredstvo
za vzgojo otroka. Mačka je gotovo primerna družica tudi za zelo majhnega otroka, vendar naj sobivanje in
igra potekata pod nadzorom odrasle osebe. Majhni in malo manj majhni otroci pogosto še nimajo pravega
občutka za mero pri igri z muco, le-ta pa jim nerodno ravnanje lahko povrne s praskami ali ugrizom – in
zamera do mačke s strani otroka in staršev je tu.
KAJ PA OSTALE NEVARNOSTI ?
Kar nekaj nevarnosti preži na mačko v našem domačem okolju. Če živite v bloku, lahko pade z okna ali
balkona (tam običajno rade posedajo), kar ima lahko za posledico hude poškodbe ali celo smrt. Mačka lahko
morda padec prestane brez hujših poškodb, se pa lahko zgodi, da se izgubi, če je pravi čas ne pogrešite in je
ne greste iskat. Kadar ste zdoma ne puščajte odprtih oken in balkonskih vrat! Nekateri lastniki mačk so ta
problem rešili z zasteklitvijo balkona ali namestitvijo snemljivih zaščitnih mrež.
Če živite v hiši z vrtom, boste mačko morda za krajši čas spuščali na dvorišče. Nekatere mačke (posebno
sterilizirane) se običajno ne oddaljujejo daleč od svojega doma in bodo brez težav našle pot nazaj, vendar
prežijo nanje nevarnosti ceste, precej mačk najde smrt pod kolesi avtomobilov. Mačka naj bo zunaj pod
nenehnim nadzorom, še bolje je, da jo navadite na oprsnico in povodec.
Tudi v stanovanju lahko pride do nesreč. Odprta vratca pralnega stroja (mačke ljubijo majhne, skrite
kotičke), potem pa se nekega dne, ne da bi preverili vsebino, vratca zaprejo in vklopi pralni stroj ... Pečice,
likalna deska s vklopljenim likalnikom in zapeljivo bingljajočim električnim kablom, čistila, ostro nabrušen
nož na robu pulta, odprta okna na pregib kamor se zatakne ob plezanju, trakovi rolet v katere se zaplete,
prižgan plinski ali električni štedilnik itd...
KATERO PASMO NAJ IZBEREMO?
Dom lahko ponudite naši običajni domači mački, verjetno jo boste dobili brezplačno, saj se vedno najde
znanec ali sosed, ki ima doma mladičke ali pa jo poiščete preko oglasov. Morda boste celo rešili življenje
kateri od nesrečnih brezdomk oz. jo poiskali v azilu za zavržene in brezdomne živali..
Če pa razmišljate o nakupu pasemske mačke, se pred nakupom pozanimajte kakšen značaj in potrebe imajo
različne pasme mačk. Pozanimajte se, kje dobite res prave pasemske in z rodovniki opremljene, zdrave ter
pravilno vzrejene in oskrbovane mladičke, da ne bi kasneje obžalovali nepremišljenega, navidez poceni
nakupa. Žal se tudi v Sloveniji pojavljajo preprodajalci in dvoriščni rejci – NE NASEDAJTE JIM. NE
NASEDAJTE CENOVNO MAMLJIVIM OGLASOM V ČASOPISU.
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