
Posvojitev dveh mačk ima mnogo prednosti, ki veljajo samo pod pogojem, da se med seboj 

razumeta in imata dovolj prostora, da lahko sobivata udobno. Ena od prednosti je ta, da druga 

drugi omogočata fizično aktivnost, družbeno interakcijo in druge oblike stimulacije. Mačke, 

ki bivajo skupaj imajo več možnosti za izražanje "mačje narave" z druženjem in igranjem, kar 

pomeni, da bodo manj destruktivne in kazale manj problematičnega/nezaželenega vedenja. 

Mački, ki nima družbe, bo moral lastnik posvečati več pozornosti, medtem ko se bosta dve 

mački ukvarjali bolj ali manj druga z drugo. To ne pomeni, da se z mačkama sploh ni treba 

ukvarjati, predstavlja pa izjemno prednost, saj vsi vemo, da doma preživimo vedno manj časa 

zaradi službenih in ostalih obveznosti. V času vaše odsotnosti jima ne bo dolgčas, saj bosta 

imeli druga drugo. 

Pozitiven učinek posvojitve več mačk lahko izniči t.i. "kohabitacijska tesnoba", če mačke 

niso kompatibilne. Za odrasle mačke, ki so v preteklosti živele brez mačje družbe je v mnogih 

primerih bolje, da tako živijo tudi v prihodnje. 

Mačke se med seboj lahko izjemno razlikujejo, glede na raven družabnosti in aktivnosti, 

predvsem zaradi starostnih razlik in izkušenj z ostalimi mačkami. Te razlike je treba 

upoštevati, ko se odločate za posvojitev druge muce. Mladiči običajno nimajo težav s 

sprejemanjem drugih mladičev, pogosto sprejemljiva opcija je tudi združitev mladiča in 

odraslega, zrelega mačka/mačko. Združevanje dveh odraslih mačk je velikokrat 

problematično, seveda pa ni nemogoče. V vsakem primeru se o karakterjih mačk, ki jih želite 

združiti posvetujte s človekom, ki vam bo mačko oddal. 

Pomembno je, da imata mački dovolj prostora. Ograjen zunanji prostor bistveno poveča 

življenjski prostor, imeti morata tudi vsaka svoj kotiček za skrivanje in počivanje, saj se tako 

sami odločata koliko interakcije želita imeti druga z drugo. 

V primeru, da boste drugo mačko posvojili, ko bo od posvojitvije prve minilo že daljše 

obdobje, vedite, da zelo verjetno ne bosta takoj najboljši prijateljici, ampak bo spoznavanje in 

sprejemanje trajalo dlje časa. Vsekakor je najboljša opcija, da se odločite za posvojitev dveh 

muck hkrati. Svetujemo vam, da posvajate iz zavetišč in društev za zaščito živali, kjer mačke 

običajno že bivajo v skupinah in se med seboj poznajo. Tako bo prihod v nov dom veliko 

lažji, predvsem pa manj stresen. 

Za konec pa še ključen razlog za posvojitev dveh mačk: V svoje življenje ne boste 

prinesli le dvojne količine brezpogojne ljubezni in hvaležnosti, temveč rešili dve življenji 

namesto enega.  
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