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Moderna revija, 
namenjena le muckom 
in njihovim lastnikom!

SEDEM VPRAŠANJ, KI BI 

SI JIH MORALI ZASTAVITI, 

PREDEN KUPITE ALI 

POSVOJITE MAČKO.

MUCEK

1. Imam dovolj časa za mačko? 
Mačke ne potrebujejo človeka ob sebi 24 ur na dan, kljub temu pa se moramo zavedati, da je 
tudi mačka navezana na dom in človeka. Če smo odsotni osem ali več ur na dan, posvojimo 
oz. kupimo mačko bolj mirnega, samozadostnega značaja, ali pa še boljše – kupimo si dve 
mački, ki si bosta delali družbo med našo odsotnostjo. Poleg tega se posvetujmo z družino, 
kaj se bo zgodilo s kosmatinko, ko bomo odšli na počitnice ali službeno potovanje. Mačko 
lahko hrani na primer sosed, vendar je to še najslabša rešitev, za mačko bo ugodneje, da jo, 
če jo lahko, vzamete s seboj, ali pa jo nekomu izročite v varstvo za čas vaše odsotnosti. Če 
mački tega ne morete zagotoviti, je rajši ne kupite. Preveč mačk namreč zaradi »pomanjkanja 
časa« lastnikov pristane na cestah.

2. Lahko mački nudim primeren prostor? 
Z vidika varnosti je najbolj zaželeno, da mačka biva izključno v stanovanju, v primeru, če se 
odločimo za mačko, ki bo imela možnost izhoda iz hiše, ji moramo zagotoviti te izhode kar 
najbolj varne. Če živite ob prometni ali hitri cesti, mačke ne spuščajte v zunanje okolje, prav 
tako ne, če imate slabe izkušnje z mačkami s katerim od sosedov. Nemalo »zunanjih« mačk 
pogine zaradi podtaknjenega strupa. Vsekakor je za mačko najbolj varno bivanje v stanovanju, 
kjer pa morate prav tako poskrbeti za njeno varnost. Nemalo sobnih rastlin je nevarnih za 
mačke, še posebej pazljivi pa morate biti, da mačke ne zaprete, na primer v pralni stroj.
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3. Sem mački pripravljen nuditi veterinarsko oskrbo? 
Veterinarska oskrba je na žalost precej draga, zato se morate zavedati, preden kupite mačko, 
da bo, če ne prej, v starosti po vsej verjetnosti potrebovala veterinarsko oskrbo. Kot dober 
lastnik mačke je vaša naloga mačko v primeru slabega počutja peljati k veterinarju, ne glede 
na morebitne stroške. V nasprotnem primeru se (to) obravnava kot mučenje živali.

4. Ali se zavedate, da je življenjska doba notranje zdrave 
mačke najmanj 15 let?
Ko »nabavite« mačko, se morate zavedati, da mačka odraste. Majhne mačke so zelo prikupne 
in igrive, vendar se vsaka mačka po prvem letu umiri in postane bolj pasivna, kar pa ne 
pomeni, da se tudi odrasle mačke ne znajo poigrati. Ko kupujete ali posvajate mačko, se 
morate zavedati, da bo le-ta odrasla in vas bo ob primerni oskrbi spremljala še vsaj nadaljnjih 
15 let.

5. Kakšen značaj mačke si želim? 
Prav tako kot ljudje in psi se tudi mačke razlikujejo po značaju, zato je pametno premisliti, 
kakšen značaj mačke si želite. Za družino z majhnimi otroki je primernejša posvojitev razigrane, 
živahne, a tudi nežne mačke, nasprotno pa starejšim ljudem bolj ustreza umirjen, samosvoj 
mačji značaj. Če želite mačko z že izoblikovanim značajem, vam priporočamo posvojitev 
odrasle mačke.

6. Dolgodlaka ali kratkodlaka?
Če želite dolgodlako mačko, se morate zavedati, da boste porabili veliko več časa za nego 
kakor pri kratkodlakih. Dolgodlake je potrebno krtačiti in razčesavati, saj se jim v nasprotnem 
primeru dlaka zavozla in se naredijo tako imenovani »dreadlocksi«. Poleg tega so dlake 
dolgodlake mačke veliko bolj vidne na pohištvu, obleki ... 

7. Ali veste, da je sterilizacija/kastracija vaše ljubljenke v 
večini primerov ne samo priporočljiva, ampak tudi skoraj 
nujno potrebna? 
Vam je že kdaj kdo omenil, da mora imeti mačka vsaj eno leglo, ki bo blagodejno vplivalo 
nanjo? To ne drži. Gre za mit, ki pa je na žalost zelo razširjen, in nemalo kdo mu verjame. 
Raziskave pa kažejo ravno nasprotno. Notranje sterilizirane mačke namreč živijo dlje časa kot 
nesterilizirane, poleg tega pa se boste s sterilizacijo rešili težav, povezanih z gonitvijo, kot na 
primer čudno mačje vedenje, ponavadi v povezavi z nenavadnim zoprnim mačjim oglašanjem. 
Nekastrirani mački pa tudi pogosteje škropijo kot njihovi kastrirani kolegi. Kastracija/sterilizacija 
ne pride v poštev, če imate namen vzrejati pasemske mačke. V tem primeru se obrnite na 
najbližje felinološko društvo, kjer vam bodo dali nadaljnje informacije. Vzreja nepasemskih 
mačk je nemoralna/neetična, saj so zavetišča polna zavrženih mačk.


