
Katere mačke so prostoživeče? 

Prostoživeče mačke živijo na prostem, njihovo preživetje pa je v veliki meri odvisno od ljudi. 

Njihov obstoj je posledica neodgovornega ravnanja ljudi, ki so svoje mačke zavrgli ali niso 

poskrbeli za njihovo sterilizacijo. Ker se nekontrolirano razmnožujejo, nastajajo velike 

kolonije mačk, kar pri ljudeh povzroča vir nenaklonjenosti, in jih v veliki večini skušajo 

"odstraniti" na različne načine. Na tem mestu opozarjamo vse, ki se teh načinov poslužujete, 

da so takšna dejanja moralno sporna in strogo kazniva. 

Hranjenje prostoživečih mačk 

Marsikdo med vami hrani kakšno brezdomno mačko, morda kar celo kolonijo, s čimer seveda 

ni nič narobe, pod pogojem, da je poskrbljeno za to, da se mačke ne razmnožujejo. S 

hranjenjem prostoživečih in nesteriliziranih mačk, problem prevelikega števila brezdomnih 

muc le potencirate. 

Zakaj sterilizacija in kastracija? 

Edina humana in uspešna strategija na področju prostoživečih mačk je sterilizacija ali 

kastracija, označitev in vrnitev nazaj v okolje. Praviloma se lahko sterilizira tudi brejo 

mačko in mačko, ki nas je s kotitvijo že prehitela, pomembno pa je, da se dovolj hitro vrne 

nazaj k mladičem. 

S sterilizacijo oz. kastracijo ne preprečujemo le nezaželenih legel, temveč tudi širjenje spolno 

prenosljivih bolezni (aids, levkoza), ki se na ljudi sicer ne prenašajo, so pa neozdravljive za 

mačke. Nehajo označevati teritorij, niso zvočno moteče za okolico, nehajo se pretepati in 

potepati, kar pomeni, da ne ogrožajo varnosti v prometu. 

Ena nesterilizirana samica v 7 letih, skupaj s svojim potomstvom na svet spravi do 420 000 

mačk. Raziskave kažejo, da 80-90% mladičev prostoživečih mačk ne dočaka niti enega leta 

starosti. 

Prostoživeče muce, ki so že sterilizirane, boste prepoznali po odščipnjenem vrhnjem delu 

uhlja. 

Kaj storiti, če se v moji okolici pojavi prostoživeča mačka? 

Prvo in najbolj pomembno: Reagirajte takoj, ko opazite nesterilizirano mačko! Ne čakajte, 

da bo število le-teh postalo moteče. Nekontrolirano razmnoževanje ima naslednjo posledico: 

poveča se število brezdomnih mačk, ki jih je treba hraniti in sterilizirati, kar predstavlja velik 

strošek. 

Občina Kočevje vsako leto nameni sredstva, ki so namenjena sterilizacijam prostoživečih 

mačk. Kako akcija poteka? Popiše se število mačk na lokaciji, se jih odlovi, sterilizira in vrne 

nazaj na lokacijo. Za tiste, ki se ne pustijo prijeti, so v uporabi posebne kletke, ki jim pravimo 

živolovke. Pomembno je, da se sterilizirajo čisto vse mačke na lokaciji, sicer razmnoževanju 

nikoli ni konca. 

Za nasvete in pomoč pri sterilizacijah prostoživečih mačk se lahko obrnete na naše 

društvo (051 314 102, info@dzzz-kocevje.org). 
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(Ne)socializacija prostoživečih mačk 

Večinoma so nezaupljive, socializacija ni mogoča in za tako mačko je najbolje, da se po 

sterilizaciji vrne nazaj v varno okolje, ki ga že pozna in kjer bo redno hranjena – ta opcija je 

za mačko najmanj stresna. V primeru prijaznih muc se naše društvo potrudi z iskanjem 

novega doma. 

 


