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Ako upraviť náš domov
kým príde mačiatko
Ešte pred tým ako k nám domov príde vytúžená mačička, je potrebné urobiť zopár
krokov, aby nedošlo k neželanému úrazu

 Balkóny a okná
Tie je potrebné zabezpečiť ochrannou sieťkou
alebo ozdobným pletivom. Pre všetky mačky sú
okná veľkým lákadlom. Mačky radi sledujú
dianie vonku. A preto aby sme mali istotu, že sa
im nič nestane je potrebné ich zabezpečiť
sieťkou. To isté platí aj pre balkóny.
Zabezpečený balkón pletivom môže mačičke
slúžiť aj ako výbeh. Na balkón jej môžeme
umiestniť kvetináč s nasadenou trávou alebo
obilím, prípadne nejedovaté rastliny ako napr.
kocúrnik obyčajný, levanduľa, mäta, šalvia a
pod., ktorých vôňu mačky zbožňujú. Aby mala mačička voľný prístup na balkón môžeme tam
namontovať priechodné dvierka pre malé zvieratá, ktoré dostaneme kúpiť v chovateľských
potrebách. Väčšina dvierok je uzamykateľných. Mačke môžeme namontovať aj zopár
poličiek, kde bude mať mačka dobrý výhľad a určite sa na nej bude vyhrievať na slniečku. Na
podlahu balkóna môže dať menší koberec.

 Otvory a úzke priestory
Aj tie je potrebné zabezpečiť, aby sa v nich mačiatko alebo mačka nezasekli a neuviazli v
nich. Najlepšie je ich úplne uzatvoriť, aby do nich nebol prístup a mačku zbytočne nelákali.
Mačky sú veľmi zvedavé a radi preskúmavajú všetky škárky v byte.

 Elektrické káble a zásuvky
Tie sú lákadlom najmä pre malé mačiatka. Káble radi ich hryzú a do zásuviek radi strkajú
labky alebo tváričku. Aby mačiatko nezasiahol el. prúd je potrebné všetky zásuvky prekryť

detskou poistkou a elektrické káble schovať najlepšie do plastovej hadice alebo ich inak
zabezpečiť

 Nevhodné predmety
Tým môžu byť rôzne ostré nástroje, malé predmety, ktoré by mačka mohla prehltnúť, zhodiť,
rozbiť a poraniť sa. Prípadne rôzne nádoby z jedovatý obsahom, ktoré by sa po rozbití nádoby
mohli dostať mačke na laby a ona by si to v snahe očistiť pooblizovala a otrávila sa /čistiace
prostriedky, lepidlá, lieky, a pod./. Je ich potrebné skladovať na mieste, kde sa mačka určite
nedostane, napr. zamknutá skriňa alebo priestory kde mačku nepúšťame, napr. pivnica, garáž.

 Rastliny
Mnoho našich krásnych izbových rastlín je pre mačky jedovatých. Najvhodnejšie je ich
vymeniť za umelé, alebo pestovať len rastliny, ktoré nie sú jedovaté, alebo ich úplne odstrániť
z bytu. Tam kde na začiatku za kvetmi nedokázalo vyskočiť mačiatko, dospelá mačka vyskočí
určite. Takže najlepšie je rastliny odstrániť včas.

 Pripravená výbava pre mačiatko
Pri príchode nového mačiatka alebo dospelej mačky do nového domova je okrem
zabezpečeného bytu, potrebné mať pripravenú všetku potrebnú výbavu ako sú: Misky na vodu
a jedlo, škrabadlo, prepravka, brlôžtek- miesto na spanie, mačacia toaleta, podstielka, hračky,
strava – suché krmivo, konzervy, mäso. Podrobnosti >>>

