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V atriju ali na vrtu lahko naredimo mačjak. To je z mrežo 
ograjen prostor, v katerega lahko mačka vstopi skozi okno 
ali manjša vratca. Tako lahko čas preživlja zunaj, vendar še 
vedno v varnem zavetju doma.Vsak je odgovoren za svojo žival. Pomembno je, da ves čas vemo, 

kje so naše živali in kaj počnejo. Samo tako lahko zagotovimo,  
da niso v nevarnosti in da ne ogrožajo ali motijo drugih.

mačke?
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Mačke 
so zelo priljubljeni hišni ljubljenčki. V preteklosti so bile 
cenjene predvsem zaradi lova na miši in druge živali, ki 
so kradle naše zaloge hrane. Zato so bile mačke skoraj 
pri vsaki hiši, vendar so se lahko prosto sprehajale okrog. 
Danes so mačke v prvi vrsti naši ljubljenčki, štirinožni 

družinski člani. Obdržalo pa se 
je prepričanje, da morajo 

biti prosto spuščene in 
prepuščene same sebi. 

Vendar se je življenjsko 
okolje mačk in ljudi zelo 
spremenilo. Človeška 
naselja so vse večja in vse 
bolj prometna. Tako okolje 

za živali ni varno. Poleg 
tega na mačke zunaj preži 

še kup drugih nevarnosti.

Mačkam mnogi 
skrbniki pustijo 
veliko svobode 
– pravzaprav kar 
preveč. Pogled na 
mačko, ki se sama 
potepa celo po 
najbolj prometnih 
cestah, ni nič 
nenavadnega. Tako 
življenje je lahko za 
mačko zelo nevarno.

Mačke se ne držijo le domačega vrta
Veliko ljudi misli, da njihova mačka dan preživi v bližini svojega 
doma. Morda se skriva v kakšnem grmu na robu dvorišča, 
poležava na terasi ali pa z ograje opazuje okolico. Večino 
časa je to res, vendar se sprehodi tudi mnogo dlje. Včasih gre 

celo več kilometrov stran od svojega doma. Pri tem pogosto 
prečka prometne ceste, kjer jo lahko povozi avto.

Nekateri ljudje na svoje vrtove ali v bližino hiše nastavljajo 
tudi strup za polže ali miši. Mačka lahko ta strup poje in 
pogine. Poškodujejo pa jo lahko tudi druge domače ali 

divje živali. Do pretepov lahko pride med mačkami, ki se 
ne poznajo. Pri tem poleg poškodb lahko dobi katero od 
smrtno nevarnih nalezljivih mačjih bolezni, kot sta mačji 
AIDS ali mačja levkoza. Do pretepa pa lahko pride tudi 
med mačko in kakšno večjo živaljo, kot je pes ali lisica. 
Mačke se ne zadržujejo le na dvorišču svojega doma. 
Pogosto gredo na obisk k sosedom, včasih celo vstopijo 
v hiše ali stanovanja drugih ljudi. Skrivajo se pod pokrove 
avtomobilov, tako da jih lahko ljudje nevede odpeljejo stran. 

Spretni plenilci
Mačke so tudi zelo spretni lovci. Tudi tiste, ki imajo doma 
dovolj hrane, se lotijo lova na manjše glodavce, plazilce, 
ptice in druge živali. Pri lovu so običajno zelo uspešne. 
Posebej nevarne so za mlade ptice, ki še ne znajo leteti in 
so zato lahek plen tudi za najbolj lene in nespretne mačke.

Neželeni mladiči
Zaradi prostega potepanja mačk je vsako leto v zavetiščih 
veliko zapuščenih mačjih mladičev. Mačka ima lahko 
mladiče dvakrat ali celo trikrat na leto. V vsakem leglu so 
povprečno štirje mladiči, lahko pa jih je tudi veliko več. 
Ker je dobre domove za toliko mladičev težko najti, jih 

mnogo pristane v zavetišču. Še pogosteje pa ostanejo 
kar na ulicah, prepuščeni sami sebi. Taki mladički le redko 
dočakajo eno leto starosti. Za mačke, ki živijo zunaj, je zato 
sterilizacija oziroma kastracija zelo pomembna. To je poseg, 
ki ga opravi veterinar, da mačka ne more imeti mladičev. 
S tem preprečimo neželene mladičke in poskrbimo, da je 
zapuščenih mačk manj.

Stanovanje, v katerem živi 
mačka, mora imeti zato 
dovolj plezal, praskalnikov 
in igrač. Z mačko se je treba 
ukvarjati kot s katerokoli 
drugo živaljo. Poskrbeti 
pa je treba tudi, da so vsi 
izhodi varno zaprti. Pri tem 
ne smemo pozabiti na okna 
in balkon. Najbolje je, da 
jih zaščitimo z mrežo. Tako 
preprečimo, da bi mačka 
pobegnila ali padla ven in 
se pri tem poškodovala. 

Notranje bivanje
Zdaj veš, zakaj ni dobro, da se mačke 
same in brez nadzora potepajo okrog. 
Vse več ljudi ima zato mačke izključno 
v stanovanju ali hiši. Seveda pa ni 
dovolj, da jo le zapremo v stanovanje 
in mislimo, da bo z njo vse v redu. 

Omogočiti ji moramo vse, kar 
bi sicer počela zunaj: plezanje, 
praskanje, lov, igro …


