MAČKEin
INljudje
LJUDJE
Mačke
poskrbimo za pravo okolje
Neposredno okolje, kjer živijo naše mačke, ima lahko velik vpliv na njihovo vedenje in zdravje. In to tako naši
domovi, kjer muca prebije celo življenje, kot tudi prostori, kamor pride za krajši čas, denimo veterinarska klinika ali mačji hotel. Tako so, denimo, idiopatsko vnetje mehurja in bolezen zgornjih dihal povezali z neprimernim
okoljem. V takem okolju se lahko pojavljajo tudi vedenjske težave, kot je, denimo, označevanje z urinom. Če
napravimo okolje bolj primerno, lahko takšne težave odpravimo.
KAJ MISLIMO Z IZRAZOM »OKOLJE«?

živem, s pomočjo izostrenega čuta voha in z zaznavanjem
feromonov. Velik del sporazumevanja poteka s pomočjo
označevanja (praskanje, drgnjenje ob površine, označevanje z urinom in blatom), z določenim položajem telesa,
repa, oči, uhljev in brk ter z glasovnim izražanjem.

To obsega tako »neživo« kot tudi »živo« okolje. Po eni strani
pomeni to prostor, kjer mačka prebiva, denimo stanovanje oz.
mačjak, in vse predmete v tem prostoru. Tako tiste, namenjene neposredno mački, denimo njeno stranišče, posodico
za hrano ipd., kot tudi drugo, denimo pohištvo, gospodinjski
predmeti in zunanje okolje, kamor mačka zahaja. To so lahko

5 TEMELJNIH POTREB ZA ZDRAVO OKOLJE MAČKE

Tako pri izključno notranji mački, ki lahko skozi okno gleda
na vrt, tudi ta razgled štejemo med njeno neposredno okolje.

1. Priskrbite ji varno skrivališče. To so lahko škatle iz
kartona, mačji transporterji, police na omarah in podobna
mesta na visokem.
2. Ponudite ji hrano, vodo, stranišče, praskalnik, področje za igranje, mirovanje in spanje na več ločenih mestih. Od vsakega vsaj 2 možnosti na različnih
mestih.
3. Ponudite ji možnost za igro in lov na plen. Hranite jo
na enega ali več opisanih načinov: Skrijte hrano na več
mestih. Raztresite suho hrano. Priskrbite ji posebne posode oz. »didaktične« igrače, iz katerih si mora sama pridobiti hrano (puzzle feeders). Z muco se igrajte na enega
ali več opisanih načinov: Premikajte igrače, navezane na
vrvico, ki je pritrjena na palici, pred njo, tako kot se giblje
majhen plen. Dovolite ji, da ujame plen na koncu vrvice.
Po igri jo nagradite s priboljškom. Uporabljajte pero ali
krznene igrače, ki so podobne plenu. Dajte ji tudi veliko,
mehko igračo, ki jo lahko objame in ugrizne vanjo.

VEDENJSKE ZNAČILNOSTI MAČKE, KI VPLIVAJO NA
NJENE POTREBE GLEDE OKOLJA
Opisali bomo nekaj značilnosti prosto živeče mačke.
1. Mačka lovi sama. Od 10 do 20-krat na dan zaužije majhen plen. »Lovski pohod« se pogosto konča neuspešno.
Ves čas se mora izogibati grožnjam iz okolja, ki ogrožajo njeno preživetje. Mačka je teritorialna žival. Predvidljivost, domačnost, rutina in nadzor ji olajšajo življenje.
Običajen odziv ob strahu je pobeg na varno. Bori se le v
skrajnem primeru, če pobeg ni možen. Običajno ne pokaže zunanjih znakov šibkosti, bolečine ali bolezni.

4. Z mačko ravnajte na pozitiven način, dosledno in
predvidljivo. Nikakor se ji ne vsiljujte! Naj mačka začne,
izbere in uravnava druženje z vami. Spustite se na njeno
raven, ne glejte ji v oči in počakajte, da se vam približa.
Dovolite ji, da vam povoha roko, preden se je dotaknete.
Božajte jo nežno, po vrhu glave in po licih. Nežno se pogovarjajte z njo. Ko se odmakne, jo pustite pri miru. Ugotovite, kaj je kateri mački bolj všeč (denimo krtačenje,
dvig s tal, sedenje v naročju, božanje, igra).

2. Prožen socialni sistem. Živi sama, če se preživlja z lovom na majhen plen. Kjer je več hrane na voljo (kmetija,
hranjenje s strani človeka), lahko živi v skupini. Skupina
je običajno sestavljena iz samic in njihovega podmladka.
Določeni posamezniki se raje družijo med seboj. Skupaj
počivajo, spijo in se igrajo. Prav tako se negujejo in drgnejo eden ob drugega. Do neznanih mačk se vedejo sovražno.
3. Izostrena čutila. Jih uporablja za uspešen lov, prepoznavanje poznanih živali in ozemlja ter zaščito pred grožnjo. Sluh je občutljiv za visoke frekvence - zvoke, ki jih
oddaja plen. Mačka se znajde v okolju, tako neživem kot
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5. Pri mačkinem okolju upoštevajte velik pomen njenega čuta voha. Zato poskušajte ohraniti vonjave domačega okolja: Izogibajte se uporabi čistil, detergentov,
odišavljenega peska ipd. Obuvala in nakupovalne torbe
puščajte pri vhodu v stanovanje. Uporabljajte sintetične
feromone (denimo Feliway). Nove predmete podrgnite s
krpo, ki je bila v stiku z dišavnimi žlezami mačke ob prijaznem druženju s človekom. Mački priskrbite mesta za
brušenje krempljev. Ne čistite področij, ki jih mačka označuje z obrazom. Mačja ležišča perite izmenično.

Za nekatere mačke je dovolj, če so v istem prostoru kot človek. Z drugimi se lahko pogovarjamo ter igramo z igračkami. Nekatere nas pustijo, da sedimo poleg njih. Spet druge
rade ležijo na nas, ne da bi se jih dotikali. Še bolj intenzivno
druženje je, če nam mačka dovoli, da jo božamo in ljubkujemo ter krtačimo. Največ pa nam dovolijo tiste, ki jih lahko
dvignemo in držimo v naročju. Našteli bomo nekaj pozitivnih
in negativnih znakov, ki nam pokažejo, ali mačka uživa ob
druženju z nami ali ne.
Pozitivni znaki – mačka je sproščena in se želi družiti
z nami:
• Prijazno približevanje z navpično dvignjenim repom
• Počasno mežikanje
• Predenje
• »Gruljenje« - posebno oglašanje, ki zveni podobno kot
»mrrrrr«
• Drgnjenje obraza ob nas
• Suvanje z glavo v nas
• Skok v naročje
• Ostajanje v naši bližini
• Prevalitev na hrbet in kazanje trebuha (kar ne pomeni, da
se je smemo tam dotakniti!)
Negativni znaki – mačka je napeta in/ali se ne želi
družiti z nami:
• »Otrditev« telesa
• Preneha presti

Pomnite, da je vsaka mačka osebek zase in tudi odnos med
vsako mačko in njenim človekom je enkraten in poseben.
Zato je težko dati neka splošna navodila za ravnanje z mačkami in druženje z njimi. Potrebno se je poučiti o potrebah
mačk na splošno, nato pa se prilagoditi vsaki mački posebej.

• Trzanje levo in desno s spuščenim repom
• »Pihanje«
• Nam skuša pobegniti iz rok, se »izvija«
• Se nam izmika
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