Praskanje površin, ki temu niso namenjene
Kako mački preprečiti takšno početje
Praskanje je za mačke popolnoma naravno vedenje, ki služi krajšanju in brušenju krempljev na sprednjih tačkah ter označevanju lastnega teritorija. Mačke praskajo tudi zato, da si pretegnejo mišice.
Mačke je potrebno naučiti oziroma jim pokazati, kje v njihovem domu se sme praskati. Poleg tega je potrebno redno
skrbeti za mačje kremplje. S pravilno izbiro praskalnika lahko preprečimo nastajanje škode, povezane s praskanjem.
Izbira praskalnika
• Večini mačk bolj ustrezajo vertikalni praskalniki, nekaterim pa le horizontalni.
• Vertikalni praskalniki naj bodo trpežni in dovolj visoki, da
se ob uporabi mačka lahko dobro pretegne in tako zadovolji svojo potrebo po praskanju.
• Večina mačk za praskanje rada uporablja les, vrv iz sisala
in grobe tkanine.
Navajanje mačke na praskalnik
Praskalnik postavite tja, kjer se vaša mačka rada zadržuje, opazuje okolico (npr. bližina okna), spi ali počiva. Večina
mačk se namreč rada dobro pretegne in malo popraska, takoj ko se prebudi.

Pohištvo oziroma tiste površine vašega doma, kjer mačka
ne sme praskati, oblepite z dvostranskim lepilnim trakom.
Kadar uporabi praskalnik, jo obilno nagradite. Tako boste
počasi preusmerili njeno pozornost na praskalnik. Če ne gre
drugače, mačko zaprite v prostor, v katerem ni za praskanje
na voljo ničesar drugega kot samo praskalnik. Tako ga bo
prisiljena uporabiti, za kar bo nagrajena, hkrati pa se boste
izognili možnosti praskanja nedovoljenih predmetov in s tem
konfliktu.

Mački že takoj pokažite, kje v svojem novem domu lahko
praska. To velja tako za mladičke kot za odrasle mačke. Ker
rade praskajo vedno na istem mestu, pohvalite in nagrajujte
praskanje na mestu, ki ste si ga izbrali vi. Bodite dosledni in
mačko odvračajte od praskanja drugod. Ne dovolite ji, da si
krempeljce brusi na pohištvu.
Mačko vzpodbudimo k uporabi praskalnika tako, da jo takoj,
ko se zbudi, odnesemo do njega in jo vzpodbudimo k praskanju. Po praskalniku lahko potresemo mačjo meto ali ga
pošpricamo z mačjo meto v spreju. Lahko uporabimo tudi
baldrijanove kapljice. Pri nekaterih mačkah lahko za motivacijo uporabimo priboljške in igrače, ki jih dobijo šele, ko
uporabijo praskalnik oziroma ko se ob njem pretegnejo. Zelo
pomaga tudi pritrjevanje peres na vrh praskalnika ali nameščanje igračk, s katerimi se mačka rada igra. Mačko nagrajujemo za vsak nadaljnji korak - ko se praskalniku približa, ko
se ga dotakne in ko ga začne končno pridno uporabljati. Na
mačko nikoli ne kričite in je ne kaznujte!
Praskanje na nezaželenih mestih
Če vaša mačka praska na nezaželenih mestih, se pogovorite z nekom v svoji izbrani veterinarski ambulanti. Pomagali
vam bodo določiti tip praskalnika, ki bi vaši mački najbolj
ustrezal (horizontalen ali vertikalen), material, ki bi bil zanjo
najbolj privlačen in pa tudi mesto, kamor boste praskalnik
postavili. Lahko ga kupite ali pa izdelate sami.

Skrb za kremplje
Krajšanje kremljev mačke v veliki večini zelo lepo sprejmejo,
če je seveda pravilno izvedeno. Konice krempljev odščipnite
vsak teden ali vsakih 14 dni. Na redno striženje krempljev
začnite mačko navajati takoj, ko jo posvojite oziroma kupite.
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