Dom po
mačji meri

Igra, igra, igra
Kljub svoji samostojni in samosvoji naravi mačka potrebuje
sodelovanje, druženje in povezovanje. Za igro z mačko si
ni treba vzeti treh ur dnevno. Dovolj je že, če si po šoli in
v večernem času vzameš 15 minut za igro s tvojo mačjo
prijateljico. Igrače s priboljški, zanimivosti na vrvici – vse
naj vama pride prav. Ko se želita umiriti, pa je najbolje,
da vzameš krtačo in svojo ljubljenko pocrkljaš z nežnim
česanjem od glave do repa.

Človek je od nekdaj živel tesno povezan
z mačko. Cenil je njene sposobnosti in
bližino ter ji puščal svobodo. Danes se
uči, kako ji ponuditi varno zavetje, pri
tem pa pogosto pozabi, da mora mačka
tudi v stanovanju izživeti divjo naravo, ki
so ji jo zapustili njeni predniki.

Ni ga čez mačjak

Četudi je sita, lovi
Pri nekaterih mačkah je bolj, pri drugih pa manj izražen. A
vendar je prisoten: lovski nagon. Poleg tega je mačka zelo
inteligentno bitje in prav je, da živi v okolju, v katerem ima
dovolj miselnih izzivov. Kako ji lahko pri tem pomagamo?

Oboževalka zgodb

Ni truda, ni hrane
Najbolje je, da mački damo možnost, da hrano poišče sama
oz. si jo izbori. Prva možnost je nekoliko bolj zapletena,
pa vendar: izbereš sobo, v kateri mački na različna mesta
skriješ del obroka, tj. briketov. Medtem ko skrivaš hrano,
mačke ne sme biti v prostoru. Ko opraviš, mačko spustiš v
sobo, ji ponudiš nekaj briketov in jo vodiš do prvega mesta,
kjer je skrit del obroka. Za začetek je dobro, da mačko vodiš
do vseh mest, kjer jo čakajo briketi. Pri tem lahko uporabiš
tudi igračo na vrvici, s katero drsiš po tleh ali jo dviguješ na
višja mesta, kjer mačko čaka hrana. Ko bo mačka usvojila
igro iskanja hrane, ne bo več potrebovala tvoje pomoči.

Na voljo imaš še eno, preprostejšo možnost: kupiš
posebne posode za hrano, ki so oblikovane tako, da
mačko spodbujajo, da si hrano izbrska sama. Večinoma
so narejene za suho hrano, tj. brikete in vse vrste suhih
priboljškov. Mačka si hrano iz posode dobi tako, da jo
obrača ali pritiska na posamezne dele posode. Nekatere
posode so narejene v obliki krogle z luknjicami, skozi katere
med kotaljenjem padajo briketi. Pri tem velja, da bo mačka
kroglo in s tem brikete kotalila po vsej sobi ali stanovanju.
Sterilno čistih tal torej v tem primeru ni pričakovati.
Podobno posodico oziroma igračo lahko narediš tudi
sam. Tulec od toaletnega papirja razreži na šest enakih
kolobarjev in jih zloži enega v drugega. V nastalo kartonasto
kroglo vstavi mačji priboljšek, igračo zakotali po prostoru in
opazuj, kakšen izziv in veselje prinese tvoji mački.

Odlično je, da mačji opazovalki in nadzornici v hiši
oziroma v prostorih, kjer se giblje, omogočimo plezanje
po praskalnih drevesih, sprehode po policah, kotičke za
opazovanje in počitek na različnih višinah in dovolj prostora
za počitek in spremljanje zunanjega življenja ob oknu.
Najbolj bo uživala, če bo lahko dogajanje v stanovanju
opazovala z višine, zato so stenske police nepogrešljive. Ko
se v dnevnem prostoru zbere vsa družina ali celo obiski, bo
mačka gotovo navdušeno opazovala dogajanje z najvišjih
mest, četudi se pride prej radovedno podrgnit ob vsakega
člana.

Mnogi svojo mačko v mladosti navadijo na sprehode
s povodcem. Če živiš v hiši, pa ji lahko privoščiš nekaj
nepredstavljivo boljšega: mačjak. Zanj uporabiš manjši
del dvorišča, do katerega mačka dostopa skozi okno ali
namensko odprtino. Mačjak mora biti pokrit in skrbno
zamrežen z vseh strani. V njem namestiš plezalne površine
iz naravnega okolja, na primer večje veje, po katerih lahko
mačka pleza in si brusi kremplje. V mačjaku se lahko mačka
ukvarja z vsemi oblikami življenja, ki so prisotne v naravi
(žuželke, rastlinje ipd.), in aktivira vse svoje čute.
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Nušin kotiček

»Za vedno si odgovoren za tisto, kar si udomačil,«
pravi Mali princ.
Vsem mačkam tega sveta želimo svobodno, varno in
radostno življenje. Hvala, ker nam pomagaš pri tem!
Nuša Ema Miklavec
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