Razmišljate
o posvojitvi
mačke?

Zavod Mačja hiša

Mačke so eden najbolj zaželenih ljubljenčkov pri nas in to z razlogom. So
čudovita bitja, ki popestrijo in izpopolnijo vsak dom. Če razmišljate, da bi
posvojili muco ali muca, prosimo premislite in prej upoštevajte naslednje:

HRANA
Odrasle mačke naj dobijo dva obroka polne, uravnotežene, kvalitetne hrane
na dan. Mačji mladiči morajo dobiti posebno hrano za mladiče trikrat dnevno.
Količina hrane, s katero hranite svojo mačko, je odvisna od hrane, velikosti in
teže mačke ter njene aktivnosti. Mački mora vedno biti na razpolago sveža
pitna voda.
Priporočamo specializirano suho hrano priznanih blagovnih znamk (Nutrivet,
Schesir, Acana,...), vendar pa svetujemo, da pred vsakim nakupom nepoznane
hrane oziroma znamke preverite sestavo. Izbirajte čim bolj naravno hrano z
veliko mesa, brez umetnih dodatkov, ter takšno, ki ni testirana na živalih.
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VETERINARSKA OSKRBA
Mačko bo potrebno prijaviti pri veterinarju, saj bo zagotovo kdaj potrebovala
veterinarsko zdravljenje ali poseg.

Sterilizacija/kastracija
Poseg sterilizacije oz. kastracije priporočamo najkasneje do 4. meseca
starosti, saj so mnoge muce že pri štirih mesecih lahko breje. V Veterini MH
muce steriliziramo/kastriramo od dopolnjenega 10. tedna in teže vsaj 1kg dalje.
Sterilizacija in kastracija sta potrebni, da se prepreči rojstvo neželenih mladičev
ter zmanjša prenos bolezni, potepanje in teritorialno obnašanje kot je
praskanje, pretepanje in markiranje. Vse muce in muci, ki jih posvojite preko
Mačje hiše, so pred odhodom v nov dom sterilizirane oz. kastrirani.
www.macjahisa.si

Cepljenja
Mačji mladički in odrasle mačke morajo biti cepljeni. Cepljenja mačko
varujejo pred steklino (če z muco prehajate državno mejo), levkozo (če muca
hodi tudi ven ali če imate v gospodinjstvu mačko, ki je pozitivna na virus
levkoze) in kužnimi boleznimi (mačja kuga, herpes virus in kalici virus). Mladički
so običajno cepljeni v 8. in 12. tednu starosti, oz. muce v pogojih zavetišč že
prej, odrasle mačke pa je potrebno cepiti proti kužnim boleznim prvič po enem
letu, potem pa na tri leta. Več o cepljenju vam bo svetoval vaš veterinar.

Zunanji in notranji zajedalci
Najbolj učinkovita sredstva za preprečevanje in zdravljenje notranjih in zunanjih
zajedavcev (bolh, klopov, glist,...) lahko dobite pri vašem veterinarju v različnih
oblikah (tablete, injekcije, ampule). O pogostosti zdravljenja se posvetujte z
veterinarjem.
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ČAS
Pripravljeni morate biti preživeti čas s svojim mačkom ali mačko. Čas je
potreben za igro in nego, mački pa je potrebno biti tudi družabnik. Potrebno je
tudi vedeti, da mačke ob primerni hrani in zdravstveni oskrbi lahko živijo tudi
več kot 15 let, torej morate biti pripravljeni na dolgoročno obvezo.

NARAVNO OBNAŠANJE
Sprejeti morate mačkino naravno obnašanje in ji ponuditi možnost za izražanje.
To lahko vključuje nekatere ali vse od naštetih:
• praskanje – mački je potrebno ponuditi praskalnik.
• lov – tudi notranja mačka vam lahko nosi ''darila''.
• opravljanje potrebe – mački je potrebno namestiti mačje stranišče in ga
čistiti 1-2 krat na dan.
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• žvečenje trave – mačke jedo travo za lažjo prebavo ali za sprožanje
bruhanja, to je povsem normalno početje. Priporočamo, da imajo notranje
mačje na voljo tudi mačjo travo.

IDENTIFIKACIJA
Zelo pomembno je, da je vašo mačko mogoče enostavno identificirati. Mačja
hiša priporoča čipiranje kot najvarnejšo metodo zagotavljanja možnosti
identifikacije. Preko mikročipa, ki ga vstavi veterinar, bodo vašo mačko pri
veterinarju ali v zavetišču enostavno identificirali in vas kontaktirali v primeru, da
se izgubi, vam pobegne ali jo ukradejo. Sledljivost preko mikročipa je mogoča
tudi v tujini. Za zanesljivo identifikacijo, morajo podatki na mikročipu vedno biti
točni in ažurni. Spremembo podatkov na mikročipu lahko opravite na vsaki
veterinarski postaji.

POČITNICE
Upoštevati je potrebno, da bo za vašo mačko med vsako vašo odsotnostjo
nekdo moral skrbeti. Običajno je bolje, da mačka ostane v znanem okolju,
nekdo pa jo hodi hraniti, čistiti stranišče in se z njo igrati, medtem ko vas
ni. Največkrat svoje ljubljenčke prepustimo ljudem, ki jim zaupamo, torej
družinskim članom ali prijateljem. Edino tako ste lahko prepričani, da bo za
mačko res dobro poskrbljeno, hkrati pa zagotovite, da mačka osebo že pred
vašim odhodom pozna. Zelo pomembno je, da mačke NIKOLI ne pustite same
dalj časa (več kot en dan)!

OSTALI ČLANI DRUŽINE
Imate otroke ali druge ljubljenčke? Potrebno bo poskrbeti za seznanitev, brez
povzročanja nepotrebnega stresa. Otroci, še posebej majhni brez izkušenj z
mačkami, se morajo naučiti kako ravnati z mačko. Celo najbolj prijazna mačka
se bo namreč branila, če bo nekdo z njo grobo ravnal.
Preberite tudi: Mačke in otroci

TIP, STAROST, KARAKTER
Niso vse mačke enake. Ko se odločite, da želite v svoj dom sprejeti mačko, je
to šele prvi korak, zelo pomembno je, da izberete pravo mačko za vas. Spodaj
so navedeni nekateri dejavniki, ki jih je potrebno pri izbiri mačke upoštevati:
www.macjahisa.si

Spol in starost
Mačji mladički imajo več energije kot odrasle mačke in lahko potrebujejo več
pozornosti. Mlade muce je do šestega meseca starosti potrebno hraniti z
majhnimi količinami hrane trikrat na dan. Starejše muce so pogosto mirnejše
in bolj prilagodljive ter potrebujejo manj nadzora. Med samci in samicami je po
posegu kastracije oz. sterilizacije zelo malo razlik v obnašanju, zato je izbira
spola stvar osebne izbire.

Karakter
Mačji karakter se lahko zelo razlikuje od naročnih pa do popolnoma divjih
mačk. Vsak ima drugačne potrebe in želje, zato svetujemo, da v iskanju
primerne mačke ali mačka, skrbnicam Mačje hiše zaupate kaj si od mačke
želite in pomagale vam bodo izbrati pravo za vas.

Dolžina dlake
Dolgodlake mačke je potrebno česati vsak dan, medtem ko pri kratkodlakih
mucah to ni potrebno in jih češemo le občasno.
Če ste po prebranem še vedno pripravljeni posvojiti muco, se lahko obrnete na
skrbnice Mačje hiše, ki vam bodo pomagale pri izbiri. Vse muce, ki iščejo dom,
so objavljene na naši spletni strani www.macjahisa.si, kjer je za posamezno
muco objavljen tudi kontakt. Prepričani smo, da boste našli mačko, ki vam bo
popolnoma ustrezala in vam lepšala življenje še prihodnjih 10+ let.
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