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Vključevanje nove mačke 
v gospodinjstvo, v katerem že bivajo mačke

Ko v gospodinjstvo, v katerem že bivajo mačke, vključujemo novo mačko, jo moramo najprej namestiti v ločen 
prostor, v katerem naj ji bodo na voljo lastna hrana, voda, stranišče in igrače. Takšna namestitev omogoča 
postopno prilagoditev mačk na obeh straneh vrat na nove zvoke in vonjave. Ko veterinar ugotovi, da sta obe 
mački zdravi, se lahko začne v dnevno rutino vključevati t. i. interakcijo »pod vrati«.

Interakcijo počasi nadaljujemo in stopnjujemo tako, da mač-
kama izmenjamo ležišči. V prostor k drugi mački damo tudi 
krpico, s katero smo (bodočo) mačjo sostanovalko brisali 
okrog gobčka. Mački lahko tudi božamo z isto krpico in tako 
prenašamo vonjave. Ko začneta kazati zanimanje druga za 
drugo, ju moramo nagraditi s pohvalo in priboljški.

Na tej stopnji se lahko začnejo tudi kratki, nadzorovani stiki 
obeh mačk. Prvo srečanje organiziramo tako, da imamo eno 
mačko v transporterju, druga pa si jo lahko pobliže ogleda. 
Pri odpravljanju prekomernega stresa pomaga tudi to, da 
obe mački hkrati nahranimo. V naslednji fazi jima dovoli-
mo, da prosto hodita po prostoru, v katerem ju združujemo, 
in da se povohata. Prijazno vedenje še vedno nagrajujemo. 

Čas, ki ju mački nadzorovano prebijeta skupaj, postopoma 
podaljšujemo.

Mačk ne puščamo samih brez nadzora, dokler več nadzo-
rovanih srečanj ne mine brez kakršnihkoli znakov agresije. 
Proces združevanja lahko traja več tednov. 

Starejše mačke potrebujejo miren prostor, odmaknjen od 
mladičev, kar precej časa. Prijazne, dobro socializirane mač-
ke pa se lahko zelo hitro navadijo druga na drugo.

Združevanje olajša uporaba feromonov, vendar le kot del 
procesa združevanja.
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