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Poskrbi za svojo
notranjo mačkonotranjo mačko

Notranje bivanje prinaša varnost, vendar potrebuje mačka za kakovostno življenje 
več kot le prazno stanovanje.

Mačke imajo pri nas prav poseben status. So domače živali, 
naši štirinožni družinski člani, ki jih imamo radi in za katere 
skrbimo. Hkrati pa so tudi edina vrsta hišnih ljubljenčkov, 
ki jo pogosto puščamo brez nadzora. Na podeželju, sredi 
gozda, v centru mesta …  

Zakaj notranje bivanje
Notranje bivanje pomeni, da mačka ves čas preživi v 
stanovanju ali hiši. Ven gre, podobno kot pes, le s svojim 
skrbnikom ali pa nikoli. Tak način življenja se morda na prvi 
pogled zdi nepravičen do mačke, vendar ni tako.

Notranje bivanje pomeni večjo varnost. Mačke, ki se 
nenadzorovano potepajo okrog, lahko povozi avto ali vlak, 
napade kakšna žival ali pa jo poškodujejo celo ljudje. Take 
mačke tudi pogosteje zbolijo za različnimi prenosljivimi 
boleznimi, njihova življenjska doba pa je mnogo krajša kot 
pri notranjih mačkah. Med prednosti notranjega bivanja 
torej spadajo daljša življenjska doba ter manj možnosti 
okužb in poškodb.

Mačke potrebujejo …
Seveda ni dovolj, da mačko le zaščitimo pred zunanjim 
okoljem in jo zapremo v stanovanje. To lahko hitro vodi v 
dolgčas, pojavijo se različne vedenjske težave, mačka pa 
lahko celo zboli. Če naša mačka biva izključno notri, je treba 
poskrbeti, da lahko počne vse, kar bi počela zunaj.

Stanovanje je treba tudi ustrezno zaščititi. 
Radovedne mačke lahko namreč kaj hitro pobegnejo 
skozi vrata ali pa padejo skozi okno. Na okna in 
balkon je zato pametno namestiti posebno mrežo,  
da se to ne more zgoditi.
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Življenjska doba mačke je med 15 in 20 let. Vendar le ena od 10 zunanjih mačk dočaka drugo leto starosti!

Mačke rade plezajo in se bolj varno počutijo na visokih 
mestih. Pomembno je, da imajo v stanovanju dovolj plezal 
in skrivališč. Rade se zadržujejo na omarah in poličkah, 
obstajajo pa tudi posebna igrala – »mačja drevesa« – po 
katerih lahko plezajo in si na njih tudi brusijo kremplje.

To je še ena pomembna lastnost mačk. Imajo ostre 
kremplje, ki jih brusijo s praskanjem po deblih dreves in 
po drugih površinah. Doma morajo imeti na voljo dovolj 
takih površin, drugače se lahko lotijo kavča in drugih kosov 
pohištva!Mačke, ki se same sprehajajo naokrog, lahko srečamo na 

vsakem koraku. Vendar je tako življenje za mačke pogosto 
zelo nevarno. Vse več skrbnikov se zato odloči svojim 
mačkam ponuditi izključno notranje bivanje.

Mačke so tudi zelo spretne lovke. 
Še danes igrajo pomembno vlogo 
pri lovu na miši in druge manjše 
živali, na primer na kmetijah. 
Potrebo po lovu doma lahko 
zadovoljimo z različnimi igrami. 
Vsak dan si zato vzemi nekaj 
časa za igro s svojo mačko. 
Igrata se lahko s posebnimi 
igračkami s peresi, ki jih 
mačka lovi. Mačke rade 
preganjajo tudi žogice  
in druge premikajoče  
se predmete.

Hrana in voda
Zanimivo pri mačkah je, da so pri hrani pogosto zelo 
izbirčne. To pa zato, ker so briketi lahko dolgočasni! 
Nekatere mačke rade iščejo hrano v različnih igračah in 
skrivališčih. Poskusi skriti nekaj priboljškov v žogico ali 
kakšno drugo igračo za hranjenje in opazuj, ali bo tak način 
iskanja hrane tvoji mački všeč.

Dobro je, če je posodica z vodo čim bolj oddaljena od 
posodice s hrano. Mačke namreč raje vidijo, da hrana in 
voda nista preblizu skupaj. Nekatere tudi raje pijejo tekočo 
vodo ali deževnico kot vodo iz posodice. Za take mačke 
obstajajo posebni napajalniki, ki jim pravimo mačja fontana.

Tako kot za pse tudi za mačke obstajajo oprsnice in 
povodci, s katerimi lahko svojo ljubljenko odpelješ 
na sprehod in ji tako 
popestriš dan. Če imate 
doma dovolj prostora, pa 
lahko za mačko na vrtu 
naredite pravi mačjak – 
veliko kletko, v katero 
lahko mačka prosto vstopi 
neposredno iz hiše. V tej 
kletki lahko varno pleza, 
opazuje okolico in počne 
druge »mačje« stvari.
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