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Skrb za mačje stranišče
in preprečevanje/odpravljanje težav pri izločanju

Večini mačk najbolj ustreza drobnozrnat, neodišavljen posip (npr. posip, ki se grudi). 
Mačje stranišče je priporočljivo očistiti 1- do 2-krat dnevno oz. po vsakem izločanju, če je mačka občutljive na-
rave. Posip, ki se grudi, je potrebno v celoti zamenjati vsaj enkrat tedensko oz. pogosteje, če ga uporablja več 
kot ena mačka. Navadne (cenejše) posipe pa je potrebno zamenjati vsak drugi dan oz. pogosteje, če stranišče 
uporablja več kot ena mačka. Stranišče je potrebno ob vsaki menjavi peska oprati s toplo vodo in milom ter ga 
temeljito osušiti, preden vanj natresemo nov posip. 

Idealno število mačjih stranišč je eno na vsako mačko ter 
eno dodatno. Priporočljivo je, da jih namestimo na dve lo-
kaciji, če pa imamo v gospodinjstvu več mačk, namestimo 
stranišča še na več različnih lokacij. 

Prostor, kamor bomo postavili mačje stranišče, moramo 
skrbno izbrati. Biti mora lahko dostopen, mački pa omogoča-
ti zasebnost. Mačjih stranišč ne nameščamo v bližino glasnih 
gospodinjskih naprav. Preprečiti moramo, da bi si mačke 
med seboj onemogočile vhod/izhod v/iz stranišča. Starejšim 
mačkam pa je priporočljivo tudi olajšati dostop do stranišča 
(nižji rob, odstranitev nihajnih vrat ...).

Večini mačk najbolj ustreza stranišče, globoko 10 cm, ven-
dar pa se mačke med seboj razlikujejo. Najraje imajo stra-
nišča, ki so vsaj 1.5-krat daljša od dolžine njihovega telesa, 
veliko mačjih stranišč na tržišču pa je premajhnih za večje 
mačke. 

Mačke nikoli ne smemo potisniti v stranišče, če ji želimo dati 
zdravila oz. z njo početi nekaj, kar ji ni všeč.

Nekatere mačke svoje izločke povohajo in zakopljejo, druge 
ne. Oboje smatramo kot normalno vedenje.

Izločanje izven mačjega stranišča je pogosto znak za zdra-
vstvene težave. Prej kot odpravimo težavo, bolj verjetno je 
da bo mačka spet začela uporabljati stranišče.

Pozorni moramo biti na vsako spremembo. Če gre mačka 
na stranišče pogosteje kot navadno, če je velikost grudic 
manjša oz. večja in če pije več vode kot običajno, to kaže na 
zdravstvene težave.

V primeru težav z izločanjem obiščite veterinarja.

Izločanje urina in blata - uporabna dejstva
Povprečna notranja mačka gre na vodo dvakrat na dan (+/- 
2), na blato pa enkrat. 

Zunanje mačke gredo na blato pogosteje in sicer od 3- do 4-krat 
dnevno. Na vodo gredo enako pogosto kot notranje mačke.
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