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Nušin kotiček

Nuša Ema Miklavec
Društvo za zaščito živali Ljubljana

Uma je tigrasta muca z navihanim pogledom. Čeprav 
zna nadvse prikupno zlesti v naročje in kar sije od 
zdravja, je že dva meseca v zavetišču za zapuščene 
živali. Poleg nje nov dom išče več kot dvajset drugih 
prikupnih muc in nič ne kaže, da jim bo kmalu uspelo 
najti stalne skrbnike. Kako je prišlo do tega?

Če naletiš na zapuščeno mačko, o tem takoj 
obvesti bližnje zavetišče. Če je poškodovana, 
pokliči Center za obveščanje (112).
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V zavetišču
Tako se je Uma s svojima bratcema in sestrico znašla v 
zavetišču, kjer so prav lepo poskrbeli zanje. Očedili so jih, 
jih veterinarsko pregledali in jim priskrbeli primerno hrano. 
Veterinar je ocenil, da so mladiči stari dva meseca. Zaradi 
svoje ljubkosti so v nekaj tednih odšli v nov dom prav vsi 
– razen Ume. Zavetišče je namreč medtem sprejelo veliko 
novih zavrženih mačk in Uma je vedno težje pritegnila 
pozornost obiskovalcev.

Leglo, iz katerega izhaja Uma, šteje dva mačja samca 
in dve samici. Vsi štirje mladiči so se nekega poletnega 
popoldneva znašli v kartonasti škatli na parkirišču 
nakupovalnega središča. K sreči jih je opazila 10-letna Tina 
in v hipu prepričala svojo mamo, da je njihovo življenje 
pomembnejše od sobotnih nakupov. 

Mačk, ki iščejo nov dom, je veliko več kot ljudi, ki so 
pripravljeni primerno skrbeti zanje.

Usoda muc
Čudovita muca, ki si zasluži topel in varen dom, danes zgolj 
životari v zavetišču samo zato, ker je bila nekomu odveč. 
Mogoče si je nekdo zaželel imeti ljubke mačje mladiče in se 
je po nekaj tednih odločil, da ne želi oziroma ne zmore več 
skrbeti zanje. Ali pa ni preprečil gonitve svoje mačke in se 
je nezaželenega mačjega legla čim prej znebil na nezakonit 
način. Tako v zavetiščih pri nas in po svetu letno pristane 
na tisoče mačk. Nekatere čaka še krutejša usoda: življenje 
izgubijo zaradi nesreč v prometu, zastrupitve ali bolezni. 
Mačka je človekova tesna sopotnica že več tisoč let in 
žalostno je, da je tak konec vse, kar ji privoščimo.

Vendarle obstaja rešitev
Naraščanje števila zavrženih mačk najučinkoviteje 
preprečimo s sterilizacijo mačjih samic oziroma kastracijo 
mačjih samcev. Po tem kirurškem posegu, ki ga opravi 
veterinar, se mačka ne more več razmnoževati in tako se 
izognemo vedno novim leglom mladičev.

Več o sterilizaciji in kastraciji
•   Sterilizacija oz. kastracija dobro vpliva na zdravje živali, saj 

zmanjšuje možnost razvoja  nevarnih bolezni in vnetij. 

•   Mačka se po posegu ne zredi, če ima kakovostno prehrano 
in se dovolj giblje. 

•   Dobro je spremljati akcije veterinarskih ambulant po vsej 
Sloveniji, ki ponujajo sterilizacijo in kastracijo po ugodnejši 
ceni.

Pomisli
Ena sama mačka ima lahko v letu dni od deset do dvajset mladičev. 
Predstavljaj si, kaj se zgodi, če se samo pri eni hiši pet mačk 
nenadzorovano pari z enim mačjim samcem. V enem letu lahko 
dobimo okoli 100 mačjih mladičev, ki so prepuščeni životarjenju 
na cesti in jih v najboljšem primeru doleti Umina usoda.

Kaj še lahko storiš?
Ko se v družini odločite, da ste pripravljeni medse sprejeti novega 
člana, se ponj odpravite v zavetišče za zapuščene živali. Mogoče 
tam srečate tigrasto Umo, mogoče pa njene sive, bele, oranžne in 
črne mačje prijateljice, ki si ravno tako zaslužijo brezskrbno,  
zdravo in ljubezni polno življenje.

                                                                     Povej naprej!

Zdaj veš, da:
•   s sterilizacijo in kastracijo živali, 

ki imajo lastnika, omogočimo vsaki 
zapuščeni živali več možnosti za 
posvojitev;

•   prostoživečim, tj. nikogaršnjim 
mačkam, s sterilizacijo in kastracijo 
omogočimo varnejše in znosnejše 
življenje ter dobro počutje, saj jim 
po posegu ni več treba neprestano 
skrbeti za mladiče.


