FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O MAČKAH
ALI MAČKA ZAZNA GOSPODARJEVO RAZPOLOŽENJE?
DA. Mačka pogosto reagira še preden se človek sam zave svojega duševnega stanja.
Mačka skuša človeka na svoj način potolažiti tako, da se mu nežno smuka okoli nog ali pa se
mu ljubeče stiska k telesu.
ALI SO MAČKE ZVESTE?
DA. Včasih so mislili, da je mačka navezana na dom oz. na prostor kjer živi. Danes vemo kako
zelo se mačka naveže na človeka. Posebno velja to za mačke, ki živijo le v stanovanjih.
Mačka je žival navad in se naveže na 'stalnico' v njenem življenju. Če ji stalnico pomeni njen
človek/družina, se bo navezala nanj/nanjo. Če ji človek ne dovoli sobivanja z njim/družino, si
bo kot stalnico izbrala hišo/poslopje.
KATERE MAČJE PASME SO BOLJ TEMPERAMENTNE?
Na splošno velja, da so kratkodlake pasme (siamke, orientalke, abesinke, ruske modre, britanke, ...) in srednjedolgodlake
pasme (maine coon, norveške gozdne mačke, svete birmanke, ..) bolj temperamentne, živahne in zgovorne kot dolgodlake
pasemske mačke (perzijke). Vendar se v vsaki pasmi najdejo izjeme, ki pravzaprav ne potrjujejo tega pravila.
KOLIKO ČASA TRAJA, DA SE MLADA MAČICA PRIVADI NOVEGA OKOLJA?
Nekatere se privadijo novemu okolju že po eni uri, druge pa potrebujejo nekaj dni, da jim novo okolje postane domače.
Starost, ko so mlade mucke dovolj zrele, samostojne ter socializirane in se najlažje privadijo novega doma, okolja in
lastnika, je 12-16 tednov ali več. Nikakor ni pametno mucko oddajati pred to starostjo, saj imajo lahko kasneje motnje s
socializacijo, resne zdravstvene probleme ali probleme s čistočo. V naši organizaciji in zakonodaji ni dovoljeno! oddajanje
mladičkov pred dopolnjeno starostjo 12 tednov.
KOLIKO ČASA TRAJA, DA SE ODRASLA MUCA PRIVADI NOVEGA OKOLJA?
Tudi pri starejših mucah ni pravil.
Nekatere osvojijo nov teritorij že po nekaj urah, nekatere pa potrebujejo nekaj dni, lahko tudi tednov.
Če je mačka v preteklosti doživele pretres (jo je bivši lastnik zavrgel, izguba prejšnjega doma, skrbnika, neprimerno nasilno,
grobo ravnanje prejšnjega skrbnika) potrebuje nekaj dalj časa, da ponovno zaupa človeku. V takih primerih je obdobje
prilagajanja na nov dom in novega lastnika, okolja ter ostalih živali, ki morda živijo v novi družini, lahko tudi daljše.
SE LAHKO MAČKA HRANI SAMO Z ZELENJAVO?
NE. Zdravje mačke bi bilo ogroženo, kajti mačka je mesojeda žival, ki nujno potrebuje živalske beljakovine, predvsem
aminokislino - taurin. Primerna hrana zanjo je goveje meso, ribe, zajčevina, perutnina v surovi, kuhani ali pečeni obliki ali pa
pripravljena konzervirana in/ali briketirana hrana.
Mačka mora poleg njej primerne hrane vedno imeti na razpolago dovolj sveže pitne vode.
ALI LAHKO MAČKA PIJE MLEKO?
DA IN NE.
V večini primerov odrasle mačke zaradi pomanjkanja encima (laktaza), ki pomaga pri prebavi mleka, ne ali zelo slabo
prenašajo kravje mleko in jim uživanje le-tega povzroča prebavne motnje (diareje in/ali bruhanje).
Primerno zanje je tovarniško pripravljeno mleko, ki ga lahko kupimo v ZOO trgovinah, morda žlica jogurta ali z vodo
razredčena sladka smetana.
KAJ STORITI, ČE NAM MAČKA PRINESE MIŠKO?
Mačke nikakor ne smemo okarati, saj je to dokaz njene naklonjenosti in ljubezni do NAS. Na enak način prinaša hrano tudi
svojim mladičkom in lastniki smo 'njena družina', ki jo je potrebno nahraniti. Najbolje storimo, da se za darilce ne zmenimo mačka bo sčasoma sama odnehala s takimi dokazi naklonjenosti. Lahko pa mačko pohvalimo, ji odvrnemo pozornost z igračo
ali hrano in neopazno odstranimo dokaz njene ljubezni.
ALI MAČKE SANJAJO?
Seveda. Kadar speča mačka trza s šapicami ali repkom, se stokajoče in mijavkajoče oglaša - takrat sanja.
O čem? Kdo ve ... morda celo o nas, lastnikih.
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ALI JE RES, DA LAHKO MAČKE SLIŠIJO TUDI Z OČMI?
DA. Mačke imajo v očesnem organu posebne živčne celice, ki so sposobne prenašati šume, ki jih človeško uho sploh ne
zaznava, naprej v možgane. Zato lahko tudi popolnoma slepa mačka ujame muho.
ALI LAHKO MAČKA SKOČI V VIŠINO 2M IN VEČ?
DA. Za to se lahko zahvali svojim močnim mišicam v stegnu, ki dajejo njenemu skoku hitrost in višino. Pri skoku uporablja rep
kot krmilo in pri doskoku kot zavoro.
ZAKAJ OBČUTI MAČKA POTRES MNOGO PREJ KOT ČLOVEK?
Gladka roženica, ki pokriva mačje blazinice na tačkah, deluje kot vgrajen seizmograf. Mačka je zaradi tega sposobna zaznavati
tudi najmanjše vibracije, kot npr. drobno stopicanje kakšne majhne miške.
RADI Bl IMELI PSA IN MAČKO.
KATEREGA NAJ NABAVIMO PREJ?
Vseeno.
Morda najprej nabavite psa. Kot vodja krdela bo rad sprejel novo žival in se ne bo čutil ogroženega.
Najboljše pa je, da nabavite muco in psa sočasno in da skupaj odraščata in se igrata.
LAHKO OSTANE MAČKA SAMA DVA DNI, ČE JI PUSTIMO DOVOLJ HRANE?
DA, če ji poleg hrane pustimo dovolj sveže vode in svežega peska v mačjem stranišču.
Še boljša rešitev pa je, da za mačko vsaj enkrat dnevno poskrbi prijazen sosed, sorodnik ali prijatelj.
ALI JE LAHKO MAČKA VČASIH SLABE VOLJE?
NE. Lahko pa se kuja, če meni, da ji lastnik ne posveča dovolj pozornosti ali če meni, da se ji je zgodila krivica . .
ALI SE MAČKE POLETI POTIJO?
NE. Mačke imajo le malo endokrinih žlez in se zato ne morejo potiti. Razvile so drugačen način hlajenja. Njihovo telo toploto
izžareva, zato jo izgubljajo iz telesnih površin. Telesno temperaturo uravnavajo s pospešenim dihanjem in sopenjem.
Vendar mora tudi mačka imeti poleti vedno na voljo hladen prostor, kamor se lahko zateče ob najhujši pripeki, prav tako pa je
v poletni vročini in pripeki, nikoli ne puščajte v avtomobilu brez nadzora.
ALI KASTRACIJA OZ. STERILIZACIJA VPLIVA NA MAČJE OBNAŠANJE?
DA IN NE.
Sterilizirana samička se bo držala svojega doma in NE BO po soseščini iskala partnerja ter s neprijetnim glasnim mijavkanjem v
času breznanja v svojo bližino privabljala vseh pouličnih ali vaških mačkov. Po sterilizaciji bo morda bolj mirna in nežna do
svojega skrbnika, vendar bodo njene osnovne značajske poteze ostale nespremenjene.
Tudi kastriranemu samčku se značaj NE SPREMENI, ponehala bo le želja po uhajanju z doma, označevanju teritorija in krvavih
bitkah za samico.
ALI JE RES, DA MORA IMETI MAČKA VSAJ ENKRAT MLADIČKE?
NE. Samico lahko steriliziramo pri 4-8 mesecev starosti lahko pa se celo odločimo za zgodnjo sterilizacijo – okrog 2-3 mesec
starosti (pri 1,5 kg telesne teže). Enako velja za samčke.
S sterilizacijo/kastracijo se tudi izognemo bojazni, da bi pri spolnem kontaktu prišlo do okužbe z mačjimi boleznimi, ki se
najpogosteje končajo s smrtnim izidom.
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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 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 naslove registriranih vzrediteljev, pri katerih boste izbrali zdravo, socializirano,
registrirano pasemsko mačjo prijateljico, ki vam bo v veselje.
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