
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL) 

POSKRBIMO ZA BREZDOMNE MAČKE
Kaj lahko MI VSI storimo za te mačke? 
Ne glede na to ali živite v mestu ali na vasi, ste prav gotovo že velikokrat srečali nikogaršnje mačke, ki iščejo zavetje
in hrano po skritih kotičkih okoli blokov, hiš, kmetij, senikov, kakšna pa zaide tudi v klet, še  posebej  kadar išče
varen kotiček, kjer bi skotila svoje mladičke. Velika večina ljudi hodi mimo njih neprizadeto, marsikdo jih poskuša
prepoditi, le malo pa je tistih, ki jim ni vseeno. 
Brezdomne mačke v mestih so celo resnejši problem kot brezdomne mačke na vasi. So celo bolj pereč problem,
kot izgubljeni ali zavrženi tavajoči psi. Velikokrat niso opazne, dokler njihovo število na določenem področju
skokovito ne naraste. Mačke se pogosto skrivajo pred ljudmi, v ugodnih pogojih pa morda znajo zase tudi bolje
poskrbeti kot psi. Kjer so naselja, so smetišča in kleti v katerih je najti tudi kaj za pod zob, torej so vedno tudi
glodavci, ki so glavna hrana brezdomnih mačk. 

OD KOD SO PRlŠLE VSE TE MUCE? 
Res ni težko uganiti: 
• Nekatere  od  njihovih  prednikov  so  sicer  imele
lastnike,  ki  pa  so  jih  spuščali  ven,  ne  da  bi  jih
predhodno sterilizirali  oz.  kastrirali.  Prišlo  je  do  legla
mladičev,  ki  so  se  morda  skotili  v  kakšni  temni  kleti
bloka in kot po čudežu preživeli ter čez dobrega pol leta
ali  najkasneje  letu  dni,  že  poskrbeli  za  naslednje
generacije brezdomnih muc ...
• Druge  so  morda  imele  dom  dokler  so  bile  ljubki
mladiči. Morda celo do takrat, ko je njihov lastnik odšel
na počitnice, na morje, enotedensko smučanje ali kam
drugam, mačko pa postavil pred vrata, češ »...se bo že
znašla ...  saj je mačka«.  Če je bila iznajdljiva, in se je
nenadni spremembi prilagodila, je za silo sicer preživela
in  morda  celo  poskrbela  za  kup  novih  brezdomnih
mačk.  Lahko  pa  je  dneve  dolgo  prestrašena  in
preganjana  počasi  ugašala  od  lakote  in  žeje,  če  se
seveda,  nevajena življenja  zunaj,  ni  znašla  pod kolesi
avtomobila...
• Morda  je  bila  celo  ljubljena,  dokler  lastniki  niso
opazili, da pričakuje mladičke. Potem so jo "kaznovali"
tako,  da  so  jo  tik  pred  kotitvijo,  ko  bi  najbolj
potrebovala  bližino  in  skrb  svojega  človeka,  postavili
pred vrata, jo zapeljali  daleč stran od doma, pustili  v
prvi  vasi,  nekaj  ulic  stran  ali  odpeljali  v sosednje
naselje, morda odvrgli v gozdu..
• Morda so celo dopustili, da je skotila svoje mladičke,
enega od njih obdržali, ker je tako ljubek "pa še samček

je in ne bo nosil domov mladičkov", ostale na nehuman
način ubili,  mamo pa spodili  ali  odpeljali  od doma in
spustili ... 

KAJ LAHKO STORIMO VSAK V SVOJEM OKOLJU? 
Presenetljivo  majhna  je  osveščenost  Ijudi,  kaj
povzročajo  s  tem,  da  neodgovorno  spuščajo  svoje
nekastrirane/nesterilizirane  mačke  prosto  in  brez
nadzora hoditi po okolici. 

STERILIZACIJA / KASTRACIJA 
Poskušajmo  ob  vsaki  primerni  priložnosti  prijazno  in
nevsiljivo  poudarjati  in  razložiti  potrebo  po
STERILIZACIJI/KASTRACIJI vseh živali, ki niso namenjene
za nadaljnjo odgovorno in plansko vzrejo in za katere
se ve, da mladički ne bodo našli dobrih, odgovornih
domov.  Poudarimo prednosti, ki  jih lastnik pridobi po
opravljenem posegu: 
• izogne  se  nezaželenim mladičem in  iskanju  domov
zanje;
• samec ne označuje (markira) teritorija;
• zaradi  breznajoče  (klicajoče)  samičke  mu  ne  bo
potrebno  poslušati  neprijetnih  mačjih  koncertov  in
tuljenj ob borbah mačjih samcev in vonjati (za nas Ijudi)
neprijetnih  'mačjih  vabil',  ki  jih  puščajo  pred  vrati
zaljubljeni samčki;
• njegove  mačke  (samčki  in  samičke)  ne  bodo
podvržene okužbam z nalezljivimi mačjimi boleznimi, ki
so lahko tudi
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 smrtne,  posledicami  paritev  in  pretepov  (bolezen,
zdravljenje, pogin); 
•  ne  bo  mu  potrebno  vsako  leto  znova  enkrat  ali
dvakrat iskati nove domove za mladičke, ki so se 'spet'
skotili; 
• ne bo mu potrebno porabljati denarja pri veterinarjih
za zdravljenje, saj mačka ali maček ne bosta podvržena
boleznim,  ki  bi  jih  lahko  dobila  ob  kontaktiranju  z
necepljenimi, nezdravimi tujimi mački. 

SKUPNA OSKRBA 
Z  nekaj  sosedi  se  dogovorite,
da  boste  s  skupnimi  močmi
poskrbeli  za  mačke  v  vaši
neposredni okolici. 
Dogovorite se za: 
•  primeren,  VAREN PROSTOR,
kamor  lahko  postavite
skodelice  s  hrano  in  vodo.
Prostor naj bo na mirnem 
kraju, daleč stran od vhodov v
blok,  peš  poti,  stran  od  balkonov,  morda  v  kakšnem
kotičku ob grmovju. Prostor naj bo čimbolj odmaknjen
od poti, po kateri hodijo ljudje in se sprehajajo psi. Še
posebej v primeru, če večina ljudi v vaši okolici mačk ne
mara,  naj  bo  kotiček  za  hranjenje  tam,  kjer  ne  bo
fizično  ali  vizualno  motil  nikogar.  Pazite,  da  bo  ta
kotiček varen tudi  pred psi  -  nekateri  psi  namreč  do
mačk  reagirajo  napadalno,  zato  mora  imeti  muca
možnost pobega, če pride do takega srečanja; 
•  čas,  kdaj  bo  kdo  prinesel  hrano,  da  se  ne  boste
zanašali  eden  na  drugega  in  muce  ne  bodo  par  dni
dobile ničesar, nato pa preveč naenkrat; 
• dogovorite se, da se bo hrana dnevno prinašala ob isti
uri,  morda  v  zgodnejših  ali  kasnejših  večernih  urah,
torej v času, ko je najmanj verjetno, da bi s hranjenjem
in zbiranjem muc motili okolico. Mačke so živali reda in
navad in se jim ne bo prav nič težko navaditi določenih
ur v  dnevu,  ko  jih  boste  hranili.  Ostale  ure  pa bodo
mirno dremale na kakšnem varnem, skritem kotičku in
ne bodo motile sostanovalcev; 
•  morda  boste  v  svoji  okolici  srečali  tudi  soseda  ali
znanca, ki bo pripravljen mesečno sofinancirati nakup
hrane in  veterinarske  oskrbe,  ne  bo pa pripravljen iz
takih ali drugačnih razlogov (redno ali občasno) fizično
skrbeti  za  te  muce.  Veliko  ljudem  je  lažje  prispevati
nekaj denarja, kot pa se obvezati za redno skrb; 
•  muce,  ki  so  očitno  zelo  in  neozdravljivo  bolne,
odpeljite  k  veterinarju,  da  jih  neboleče  uspava
(evtanazija); 
• dogovorite se z veterinarjem in lokalnim društvom za

varstvo  živali,  da  vam  po  znižani  ceni  opravi
sterilizacijo/kastracijo  mačk.  S  tem  se  boste  izognili
naraščanju števila  mačk,  ki  jih  oskrbujete in tudi  tisti
sosedje, ki so nenaklonjeno gledali množico živali pred
svojim blokom,  bodo spremenili  odnos,  ko  jim boste
razložili,  da  so vse  muce sterilizirane/kastrirane in  se
njihovo število ne bo povečevalo; 
Po sterilizaciji  mora nekdo od vas  muco vsaj  dva dni
zadržati  v  stanovanju  ali  drugem  varnem,  zaprtem
prostoru,  da  si  opomore,  lahko  pa  poprosite  tudi  v
veterinarski  ambulanti,  kjer  so  poseg  opravili  za  to
možnost.  Mladiče  je  prav  tako  potrebno  sterilizirati/
kastrirati, po možnosti pred 6-tim mesecem starosti, saj
so nekatere muce že zelo zgodaj spolno zrele; 
•  če  lahko,  ponudite  dom  vsaj  eni  brezdomki,  ali
poskušajte  najti  dom zanje  pri  kakšnem prijatelju  ali
sorodniku, ki bi vestno skrbel zanjo; 
•  če  boste  uspeli  najti  dom  kateri  izmed  teh
brezdomnih  muc,  kjer  bo  imela  na  voljo  vsaj  dovolj
hrane  in  osnovne  nege  ter  oskrbe,  poskrbite  za
poprejšnjo  sterilizacijo/kastracijo  (Društva  za  zaščito
živali).  Nekateri  ljudje,  predvsem  na  podeželju,  niso
pripravljeni 'trošiti denarja' za take nepotrebne posege,
nudijo pa mucam vsaj hrano za preživetje. Tako boste
preprečili, da bi se na novem domu kotili mladički, ki bi
lahko  ponovno  bili  nezaželeni  in  bi  se  začaran  krog,
brezdomnih muc ponovil. 

VARNO ZATOČIŠČE 
• dogovorite se s sosedi, kako bi mucam, ki bi ostale v
vaši  okolici,  omogočili  zatočišče  v  suhem,  varnem
kotičku, ki ga nujno potrebujejo vsaj pozimi (dohod do
varnih  garaž,  drvarnic,  pripravite  izolirane  kartonske
škatle,  ki  jih  namestite  pod  balkone  (z  dovoljenjem
lastnika  seveda).  V večini  primerov ljudje,  ki  so  imeli
precej pripomb, kadar so se v njihovi okolici sprehajale
nesterilizirane/nekastrirane,  morda  celo  bolne  muce,
NIMAJO več pripomb, kadar  vedo, da muce ne bodo
imele  mladičev,  da  so  redno  oskrbovane,  zdrave,
hranjene in zaščitene pred bolhami in paraziti. 

OPOZORILO:  opozorite in poprosite sosede, ki morda v
dobri nameri, mečejo ostanke svoje hrane skozi okna ali
jo  nastavljajo pred vhode,  naj  tega raje  ne počno.  S
tem,  bodo  na  mačke,  ki  naj  bi  jim  bila  ta  hrana
namenjena, priklicali  še več jeze stanovalcev, ki mačk
ne  marajo.  Pokažite  jim,  kje  ste  pripravili  kotiček  za
hranjenje  in  jih  poprosite,  da  v  dobro  mačk,  hrano
prinašajo le tja; 
•  mucam  vsake  pol  leta  razdelite  tablete  proti
notranjim parazitom in jih poškropite s 
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sredstvom  proti  bolham,  ki  učinkuje  dalj  časa  (do  3
mesecev)  in  ga  dobite  pri  veterinarju.  Če  se  pustijo
prijeti, preglejte še ušesa (garje) in skušajte po potrebi
poskrbeti  tudi  za  to,  saj  so nalezljive in se ob dotiku
prenašajo iz ene mačke na drugo. 

INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
•  odraslim  ter  svojim  in  ostalim  otrokom  prijazno
razložite,  da  muce  niso  igrače  in  možne  tarče
pobalinstva.  Povejte  jim,  da  so  mačke  živa  bitja,  in
niso  tarča  za  izražanje  nezadovoljstva  in  zdravljenja
lastnih frustracij. Povejte jim tudi, da so muce čuteča

bitja!  Da prav tako kot oni,  tudi  muce čutijo fizično
bolečino.  Veliko  mačk  prestaja  huda,  nečloveška
trpinčenja,  ki  vodijo  v  mučno  smrt,  s  strani  slabo
vzgojenih otrok in žal, tudi odraslih. 
Razložite otrokom in odraslim, da ni prav nič narobe, če
mačk ne marajo,  naj  se  jih  izognejo in  jih  pustijo  pri
miru! Velikokrat je potreben le pogovor in marsikdo po
njem spremeni odnos do mačk; 
•  Če ste priča mučenju živali, kontaktirajte Društvo za
zaščito  živali,  vsekakor  pa  ljudi  tudi  opozorite,  da  je
tako  početje  ne  le  nehumano,  temveč  tudi  kaznivo
(Zakon o zaščiti živali!). 

NE ZANAŠAJTE SE NA TO, DA BO ŽE NEKDO POSKRBEL ZA REŠITEV PROBLEMA. – VPRAŠAJTE SE, KAJ LAHKO VI
NAREDITE! – S SKUPNIMI MOČMI JIM LAHKO POMAGAMO! 
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