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OSKRBA MAČJEGA NOVOROJENČKA T.I. DUDARČKA  
 

Neonatalna faza oz. faza novorojenčka označuje življenje mačjega mladiča od rojstva pa do 

2-3 tedna starosti. V tem obdobju so mladiči popolnoma odvisni od matere, saj še nimajo 

popolnoma razvitih čutil sluha in vida, prav tako ne morejo sami uravnavati telesne toplote. 

Mačja mati jim v tem obdobju nudi popolno zaščito, toploto in prehrano, ki jo potrebujejo za 

zdravi razvoj. 

V prvem tednu življenja mačji mladiči prespijo 80% dneva, ter se hranijo na 2-4h. Ker še 

nimajo popolnoma razvitega živčno - mišičnega sistema, se v tem obdobju le plazijo, sesajo 

in oglašajo. Odzivajo se na vonj (prepoznajo mamo in zaznajo sesek), dotik in bolečino. Pri 3 

dnevu starosti so sposobni samostojno držati glavo pokonci, od 2 dneva dalje predejo. 

Matere so v tem času izredno zaščitniške do mladičev, do tujcev so lahko napadalne in če 

menijo, da so mladiči v nevarnosti jih prestavijo na varno lokacijo. Posebno pozornost 

namenjajo negi in čistoči mladičev, ter jih z lizanjem trebuščka in analnega predela 

stimulirajo k deficiranju. 

Zavrženi mladiči se zavedajo odsotnosti topline, torej matere. Na začetku so zaradi stresa 

zelo glasni, jokajoči, nato se počasi ohlajajo, postanejo lačni in posledično apatični. Ker ne 

morejo uravnavati telesne temperature se podhladijo, preidejo v stanje kome in umrejo. 

Zavrženi mladiči predstavljajo precejšnji izziv za najditelja, ki se jim odloči pomagati. 

Običajno najdemo mladiče podhlajene, lačne, nezaščitene in jokajoče. 

Najprej jih vedno poskusimo ogreti, da pospešimo prebavo, šele nato jim ponudimo primerno hrano. 

KOLOSTRUM – prvo materino mleko po rojstvu mladiča 
 
V neonatalnem obdobju mati pokrije vse prehranske potrebe mladiče. Za zdravi nadaljnji 
razvoj je ključnega pomena redno uživanje materinega kolostruma prvih 16 - 24 ur 
življenja. 
KOLOSTRUM je prvo materino mleko, ki je bogato s protitelesi, ki so pomembna za 
zaščito in razvoj imunskega sistema in beljakovinami, ki pomagajo pri razvoju mladiča. 
Mladiči morajo zaužijejo KOLOSTRUM prvih 24h po rojstvu, saj kasneje koncentracija 
protiteles v mleku začne upadati. Običajno začno piti že prvi dve uri po rojstvu, kar je 
pomembno, saj tako pridobijo protitelesa od matere, ki jih ščitijo pred boleznimi do 
približno 6 tedna starosti (pasivna imunost). 
Mladiči, ki niso prejeli kolostruma od matere so dovzetnejši za mačje bolezni in zato bolj 
ranljivi. 
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RAZVOJ IN OSNOVNI PARAMETRI MLADIČA  
 

TABELA OSNOVNIH PARAMETROV MAČJEGA MLADIČA 
STAROST TELESNA TEŽA (g) TELESNA 

TEMPERATURA ('C) 
RAZVOJNI MEJNIKI 

ob rojstvu 80 - 140 34,7 – 37,2 'C Plezanje, sesanje, oglašanje povezano 
s stresom in bolečino, razvit vonj 

1. teden  36,1 – 37,8 'C + držanje glave pokonci, predejo 

2. teden 200 - 300  
37,5 – 39,2' C 

ODPREJO OČI (10. dan), 
pokončno postavljena ušesa-razvoj 

sluha,  tresoča hoja 

3. teden v povprečju 
pridobijo 10 – 15g  

teže na dan 

NORMALNA HOJA, prvi zobki (sekalci, 
podočniki), sami začno urinirati/blatiti  

(med 3-4 tednom) 

4. teden NORMALEN SLUH, igra z drugimi 
mladiči, SAMI URAVNAVAJO TELESNO 

TEMPERATURO, postopoma jim 
ponudimo mačjo hrano, se umivajo 

5. teden 

6.  prvo cepljenje in antiparazitiki (lahko od 2. tedna dalje, odvisno od okuženosti) 

8. – 9. pripravljeni za posvojitev 

 

Popkovina se pri mačjemu mladiču posuši v prvih nekaj dneh in odpade po 4 -7 dneh. 

 

 

 
 

 

 

URAVNAVANJE TELESNE TEMPERATURE 

 

Ob rojstvu imajo mladiči skoraj nič ali zelo malo podkožne 

maščobe, ki bi jih ščitila pred mrazom, slabše so odlakani, man 

se gibljejo in ker so majhni se še toliko hitreje ohladijo. Prav 

tako ne morejo sami uravnavati telesne temperature do 4 oz. 5 tedna starosti, zato je zelo 

pomembno, da jim z grelnimi telesi nadomestimo toploto, ki bi jo sicer prejeli od matere.  S 

termofori, električno blazino ali toplo plastenko/steklenico (ovito v brisačo, da preprečimo 

opekline) zagotavljamo neposredno toploto med 36-38'C, soba kjer so nameščeni mora biti 

ogrevana (vsaj 25'C ) in ne sme biti prepiha.  

Zagotavljanje ustrezne telesne temperature je pomembno za normalno delovanje 

prebavnega sistema, absorpcije hranilnih snovi ter njihov razvoj. 

MODROOKI 
Vsi mladiči se rodijo z modrimi in motnimi očmi. 
Barva oči se postopoma spremeni do 3 oz. 4 tedna 
starosti in preide v njihovo ''pravo'' barvo in se 
postopoma zbistrijo. 
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KAJ OGROŽA ''DUDARČKE''? 
 

NEPRIMERNA OSKRBA  

Neprimerna oskrba mačjega ''dudarčka'' lahko privede do hudih zdravstvenih zapletov in 
celo smrti mladiča. Pomembno je, da se informiramo kakšne so njegove zahteve, da mu sicer 
z dobrim namenom, še bolj ne škodimo.  
Najpogostejše napake so: 

 hranjenje s kravjim ali kozjim mlekom, kar povzroči drisko in dehidracijo, 

 pomanjkanje obvezne masaže trebuščka po hranjenju za normalno odvajanje, 

 neprimerna temperatura okolja in možnost podhladitve ali celo opeklin z grelnikom,  

 nepravilno hranjenje ali siljenje s hrano, kar lahko privede do aspiracijske pljučnice, 

 pomankanje higiene in tveganje za infekcijske okužbe mladiča. 
 

Mladiči imajo ob rojstvu sterilno črevesje, brez lastne bakterijske mikroflore. Le ta se razvije v 
prvih dneh življenja. Črevesna peristaltika je počasnejša. Zato lahko zdravila, sprememba 
hrane ali okolja in infekcije povzročijo velike spremembe v črevesju, kar se najpogosteje kaže 
z drisko. 
 

PODHLATITEV (HIPOTERMIJA)  

Podhladitev nastopi, ko telesna temperatura mladiča pade pod  35'C ( 1-3 dni stari mladiči) 

oz. pod 37'C (1-2 tedna stari mladiči). Kako hitro se zgodi je odvisno od starosti mladiča in od 

temperature okolice. Gre za resni problem, saj se z ohlajanjem mladiča upočasni njegova 

prebava, upočasni se delovanje imunskega sistema in organov, poveča se stres in mladiči so 

bolj dovzetni za infekcije.  

Vendar previdno z ogrevanjem podhlajenih mladičev. Ogrevamo jih postopoma,  da jih ne 
ogrejemo prehitro in s prevročim grelnim telesom kar lahko privede do opeklin, dehidracije in 
šoka. 
 
NIZEK KRVNI SLADKOR (HIPOGLIKEMIJA) 
Hipoglikemija se pri novorojenih mladičih pojavi v roku 24h, če ne prejmejo hrane, saj imajo 
omejene zaloge glikogena v jetrih zaradi ne popolnega delovanja  jeter.  Jetra se popolnoma 
razvijejo pri 8 tednih starostih. Hipoglikemija lahko še hitreje nastopi zaradi driske, bruhanja, 
podhladitve ali hude infekcije, ki vodi v sepso. 
 
DEHIDRACIJA 
Dehidracija nastopu zaradi povečane izgube vode in elektrolitov iz telesa, ki je posledica 
neješčnosti, podhranjenosti, driske, bruhanja ali podhladitve.  
Ali je maček dehidriran ugotovimo tako, da mu na vratu s prsti dvignemo kožo (turgor kože). 

 Pri zadostno rehidrirani živali se koža takoj vrne v prvotni položaj.  

 Če se koža počasi vrne v prvotno obliko je mladič blago dehidriran in poleg mleka 
potrebuje elektrolitski dodatek (cca. 1 ml, 3x na dan) ali  podkožno infuzijo.  

 Če se kožna guba dlje časa ne poravna gre za hujšo dehidracijo in mladič potrebuje 
veterinarsko oskrbo. 
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INFEKCIJSKA OBOLENJA  
Infekcijska obolenja najbolj ogrožajo mladiče prva 2 tedna življenja v primeru, da ti niso 
zaužili dovolj kolostruma in ob odstavitvi med 6-8 tednom. Gre predvsem za virusne in 
bakterijske infekcije prebavil in dihal.  Ob odstavitvi  mladiči postopoma izgubljajo zaščitna 
protitelesa, ki so jih prejeli od matere (maternalnih protiteles) in so, če jih ne cepimo, 
dovzetni predvsem za virusna obolenja npr. virus mačje kuge, herpes in calici virus.  
 
PARAZITARNA OBOLENJA 
Bolhe, klopi in  notranji zajedavci ( trakulje in gliste), ki jih pridobijo iz okolja ali od matere so 
lahko v večjem številu tudi smrtni. Pijejo jim kri, povzročajo stres, prenašajo bolezni in 
odvzemajo hranilne snovi, kar lahko vodi v slabokrvnost in podhranjenost. Za zdravi razvoj je 
potrebno čim hitreje odpraviti parazite s primernimi sredstvi. Sprej za bolhe že od 2 dneva 
starost, razgliščevanje od 2 tedna dalje. 
 
2 mesečni mladič ima 15 ml krvi v telesu, približno 70 bolh mu popije 1 ml krvi na dan. 

 

OPREMA ZA PRAVILNO OSKRBO IN NEGO ''DUDARČKA'' 
 

 mačji box / škatla z mehko odejo, brisačo, plišasto igračko za pripravo ''mačjega gnezda'' 

 grelno telo ( električna blazina, termofor, plastenka/steklenica s toplo vodo) 

 mleko v prahu za mačje mladiče 

 steklenička za hranjenje (flaška), brizga 

 kuhinjska tehtnica ( gramska, za redno tehtanje mladiča) 

 papirnate brisače, robčki, vata za masažo trebuščka in higieno 

 list za beleženje pridobljene teže in popitega mleka mladiča 

 digitalni termometer za spremljanje telesne temperature (po potrebi) 

Pri vzgoji mačjega ''dudarčka'' je pomembno, da si beležimo podatke. Predvsem prve tedne 

je dobro dnevno spremljati količino popitega mleka in pridobivanje telesne teže. Več 

podatkov kot imamo, bolj spoznamo navade mladiča in hitreje zaznamo morebitne težave. 

Tako bomo hitro zaznali odstopanja povezana z zmanjšano 

ješčnostjo in morda preprečili najhujše.  

Najpomembnejše je, da vzdržujemo higieno okolja kjer imamo 

mladiče. Pred in po rokovanju z mladiči si vedno umijemo roke, saj 

tako preprečimo prenos virusov in bakterij na mladiče. Pribor s 

katerim hranimo mladiče po vsakem hranjenju vedno temeljito 

umijemo in razkužimo v vreli vodi. 

Če imamo druge živali, predvsem mačke, obvezno preprečimo 

druženje  z njimi in do drugega cepljenja mladičev proti nalezljivim 

boleznim izvajamo strogo ločeno karanteno. 
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PREHRANSKE POTREBE IN HRANJENJE MLADIČA 

 
Zaradi pomanjkanja telesne maščobe, je pomembno redno hranjenje mladiča s primernim 

mlekom za mačje mladiče. Z rednim urnikom hranjenja zagotovimo normalen nivo glukoze in 

energije za metabolizem in normalno delovanje ledvic ter posledično odvajanje. 

STAROST (tedni) KALORIJE 
(kcal / 100g / dan) 

TEKOČINA 
(ml / 100g / dan) 

POGOSTOST 
HRANJENJA /dan 

1 < 38 ob rojstvu, nato 28 18 (povprečno) 6   

2 28 13 - 22 4  

3 27 13 - 22 3  

4 25 13 - 22 3 

Tabela zahtev po hranjenju in kalorijah mačjega mladiča na 100g t. t.  

 

Pomembno je, da mladiča naenkrat ne nahranimo preveč. Kapaciteta trebuščka do 1 teden 

starega mladiča je nekje 100 g oz.  4 ml, kolikor naj tudi znaša posamezni obrok. 

Manjše in šibke mladiče, ki ne morejo pojesti zadostne količine mleka v enem obroku je 

potrebno hraniti pogosteje, na 2-4h, z manjšo količino hrane.  

Dnevne potrebe hranjenja mladiča glede na starost : 

Rojstvo – 1 teden : 2 – 4 ml mleka na hranjenje ( približno 24 ml /dan) 

1 teden: 3 - 6 ml mleka na hranjenje ( približno 32 ml /dan)  

2 teden: 6 - 8 ml mleka na hranjenje ( približno 54 ml /dan)  

3 teden: 8 - 10 ml mleka na hranjenje ( približno 80 ml /dan)  

4 teden: 10 - 13 ml mleka na hranjenje ( približno 104 ml /dan) 

 

KAKO POTEKA HRANJENJE  
 

Pred in po hranjenju si vedno dobro umijemo roke. 

Mlečno mešanico za mačje mladiče vedno pripravimo po navodilih proizvajalca!  

Vsa oprema mora biti čista in razkužena. Vodo s katero pripravimo mlečni dodatek obvezno 

zavremo, da uničimo morebitne patogene bakterije. Vedno pripravimo količino mleka, ki jo 

mladič poje v 24 urah. Mlečno formulo, ki je ostala od predhodnega hranjenja, lahko 

shranimo v hladilniku za naslednje hranjenje, vendar ne dlje kot 24h. 

Mleko mora biti primerno ogreto na temperaturo telesa ( 37 'C), da ni prevroče saj se mladič 

lahko opeče ali premrzlo kar mu povzroči drisko.  

 

Kako vemo ali je mleko primerno ogreto?  

Preden začnemo s hranjenjem si kapnemo kapljico pripravka na zapestje. Če občutimo blago 

toploto in nas ne zapeče, je mleko primerne temperature. 
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Pri hranjenju si lahko, predvsem na začetku, pomagamo z 1 – 2 ml 

brizgo zaradi večjega nadzora nad zaužito količino mleka. 

Če hranimo s flaško, moramo paziti na primerno velikost odprtine 

in moč sesanja.  

 

Kdaj je odprtina na flaški primerne velikosti? 

Če flaško obrnemo mora mleko počasi, po kapljicah, samodejno 

kapljati iz flaške.  

 

Ko začnemo s hranjenjem, je najbolje, če sedimo in si v naročje 

damo brisačo na katero položimo mladiča ali ga zavijemo v 

brisačo, da mu je toplo.  

Mladič naj leži na trebuščku in ga nikoli NE OBRAČAMO NA HRBET, 

zaradi nevarnosti aspiracije mleka v sapnik. Prav tako NIKOLI NE 

STISKAJMO FLAŠKE, DA POSPEŠIMO PRETOK MLEKA zaradi nevarnosti 

aspiracijske pjučnice. 

Flaško držimo nekolik višje, pod kotom, da ima mladič malo 

iztegnjeno in dvignjeno glavico, ko sesa. S tem preprečimo 

požiranje zraka. 

Na začetku mu po potrebi pomagamo locirati dudo in mu jo 

nežno vstavimo v usta.  

Ko začne sesati čutimo blago moč sesanja, mladič se umiri, 

osredotoči se na sesanje, ušesa mu v ritmu sesanja migajo, 

zraven lahko godrnja ali prede. 

PREKOMERNO HRANJENJE je nevarno saj privede do driske in 

dehidracije mladiča.  

Znak prekomernega hranjenja je sprememba rumene barve blata. Blato 

sprva postane bolj zelenkasto in hitreje pasira skozi prebavni sistem. Če 

je bolj sivkasto in zaudarja gre za neustrezno mlečno formulo, ki je 

mladič ne prebavlja ustrezno. Pomembno je, da po potrebi zmanjšamo obrok ali obrok razredčimo z 

1/3 več vode ali zamenjamo mlečno formulo. 

Če je barva blata izrazito siva ali bela in zaudarja je potrebno obiskati 

veterinarja. 

POMANJKANJE HRANJENJA je življenjsko ogrožajoče. Mladiči, ki so 

podhranjeni so nemočni in sprva močno mijavkajo. Če pomanjkanje 

hranjenja traja par dni postanejo apatični, dehidrirani, shujšani in se 

začno ohlajati, kar privede do smrti. Takšnega mladiča je potrebno 

najprej primerno ogreti, ga postopoma nahraniti in mu nuditi primerno 

rehidracijo. Zato je pomembno, da si dnevno beležimo količino 

zaužitega mleka in spremljamo težo mladiča. 

 Če med hranjenjem prihaja mleko skozi nosnice ali začne mladič 

kašljati, takoj nehajte s hranjenjem in preverite velikost odprtine na 

flaški. 
Primer nepravilnega hranjenja 
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STIMULIRANJE BLATENJA IN URINIRANJA 

Do 3 tedna starosti je obvezno, da mladiče po vsakem obroku 

stimuliramo za odvajanje urina in blata. Običajno to stori 

muca z lizanjem mladičev po njihovih splovilih in trebuščkih. 

Ta akt spodbudimo tako, da po hranjenju nežno masiramo ali 

podrgnemo mladičev trebušček in analno področje s toplo, 

lahko rahlo vlažno krpo, vato ali papirnatim robcem, dokler se 

mladič ne polula in pokaka. S tem tudi poskrbimo, da je predel 

okoli splovila vedno čist in suh, da ne pride do vnetja kože. 

Normalno blato je pastozne konsistence in rumene (gorčica) barve. Ni nujno, da mladič blati 

vsaki dan, mora pa urinirati po vsakem obroku.  

 

NAVAJANJE NA MAČJI  WC 

Med 3 in 4 tednom, ko mladič začno sam hoditi in odvajati, ga počasi navadimo na odvajanje 

na pesku. To storimo tako, da mladiča po hranjenju postavimo v posodo s peskom ( wc, ki je 

prilagojen glede na njegovo velikost), kamor se bo verjetno polulal. 

 

NAVAJANJE NA MOKRO HRANO 

Mladiče počasi navajamo na mačjo hrano med 4 -7 tednom starosti. Odvisno od 

posameznega mladiča. S privajanjem na hrano začnemo postopoma tako, da jim med 3 – 4 

tednom mešamo toplo mešanico mleka s spasirano konzervo za mačje mladiče ali zmešamo 

toplo vodo s pasirano konzervo. Postopoma jih začnemo redkeje hraniti po flaški ali jim, 

preden je čas za hranjenje, damo na razpolago mokro hrano ter jih tako stimuliramo k 

prehodu na mokro hrano. Od 5 tedna dalje jim ponudimo tudi brikete za mačje mladiče. 

Od 5 tedna dalje začno piti vodo iz posodice. 

Pomembno je, da jim pri prehodu na mokro hrano redno kontroliramo težo, saj imamo tako 

večji nadzor ali je uvajanje na mokro hrano res uspešno. 

 

SOCIALIZACIJA MLADIČA OD 3 DO 9 TEDNA STAROSTI 
 

Obdobje socializacije imenujemo tudi ''kritično obdobje'' saj odločilno vpliva na mladičev 

razvoj in obnašanje v odrasli dobi. Izkušnje iz tega obdobja imajo pomemben vpliv na mačji 

temperament in osebnost. Zato je pomembno, da se socializacije lotimo postopoma in na 

pravilen način. 
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RAZVOJ ČUTIL 

SLUH: Mačke slišijo podobno kot ljudje. Med  3 in 4 tednom začno prepoznavati zvoke okoli 

sebe. Do 9 tedna prepoznajo posamezni zvok. 

VID: Mačke imajo večje vidno polje, bolje zaznavajo premikanje kot ljudje in bolje vidijo v 

temi. Za normalen razvoj vida potrebujejo dnevno svetlob. Kritično obdobje za normalni 

razvoj oči je med 4  in 5 tednom, takrat potrebujejo dostop do dnevne svetlobe. Mačke vidijo  

v rumeni, modri in zeleni barvi in vidijo manj podrobnosti kot ljudje. Do  2 – 4 meseca 

dosežejo razvoj vida odrasle mačke. 

VONJ: Za mačke je zelo pomemben zaradi prepoznavanja okolice in pridobivanja informacij 

preko vomeronasalnega organa. Vonj imajo dobro razvit že ob rojstvu. Sicer bolje vonjajo od 

ljudi, vendar slabše od psov. 

SOCIALNI RAZVOJ 

Ko mladiči začno raziskovati okolico in ostale v leglu, je pomembno, da jih med 3 -6 tednom 

predstavimo tudi drugim živalim in ljudem. Raziskave kažejo, da so mladiči, ki med 5 -7 

tednom spoznajo različne ljudi v odrasli dobi manj zadržani do tujcev. Pomembno je, da v 

tem obdobju mladiča rokujejo ali se igrajo z njim različni ljudje. 

OBOGATITEV OKOLJA IN IGRA 

Socialna igra z drugimi mladiči se začne že v  leglu od 3 tedna dalje (grizenje, prerivanje, 

kotaljenje). Ko se med 6 – 8 tednom začno igrati in ''resneje raziskovati'' okolico je 

pomembno, da jih postopoma izpostavimo objektom, stvarem in zvokom, ki jih bodo srečali 

v odraslem obdobju.  

Iz škatle z odprtinami lahko naredimo zanimivo igralno-raziskovalno okolje, uporabimo wc 

rolico, škatlo za čevlje, kinder-jajčko, umetno miško, plišastiga medvedka… Skratka, ni 

potrebno, da kupujemo drage igrače za popestritev okolja.  

V tem obdobju jim prvič postrižemo krempeljčke, jih krtačimo, prvič kopamo, predstavimo 

jim sesalec, glasnejšo glasbo, žogo,…  

Ključno je, da jim nove zvoke in stresne situacije predstavimo postopoma (vsak dan malo) saj 

je izpostavitev krajši čas, manjšemu stresu ključna, da se lahko maček v odrasli dobi 

samozavestno in umirjeno spoprime z različnimi stresnimi situacijami. Prevelika količina 

stresa naenkrat, pa lahko kasneje pri mačku povzroči živčnost, anksioznost in agresijo. 

Pod nadzorom in na umirjen način jih predstavimo otrokom. Pred tem je pomembno, da 

otroke poučimo kako se rokuje z mačjimi mladiči in igra z njimi, da igra ne bo pregroba in bo 

veselje obojestransko.  
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NEONATALNE BOLEZNI MLADIČEV 
 

OBOLENJE ZGORNJIH DIHALNIH POTI 

Velika večina zavrženih mladičev ima obolenje zgornjih dihal, ki je 

posledica virusnih (herpes, calici virus) ali/in bakterijskih infekcij. 

Blaga oblika obolenja se kaže z izcedkom iz nosu ali/in oči  (ki je lahko 

prozoren do rumeno-zelen, torej gnjojen) in kihanjem. Hujša oblika 

se kaže s povečano telesno temperaturo, zmanjšanim apetitom, 

dehidracijo, zlepljenimi ali poškodovanimi oči (ulkus). 

Ker gre za izjemno nalezljivo obolenje, ki se širi z nosnim ali očesnim 

izcedkom, direktnim kontaktom in pripomočki za hranjenje je 

pomembno, da obolele mladiče obvezno ločimo od zdravih in 

skrbimo za higieno rok in stvari.  

Glede resnosti obolenja in zdravljenja se posvetujemo z veterinarjem. 

MAČJA LEVKOZA ( FeLV ) 

Mačja levkoza je kronična bolezen mačk, ki jo povzroča virus mačje levkoze (FeLV). Za okužbo so 

najbolj občutljive mačke stare do 4 mesece. Mladiči se lahko okužijo že v maternici, med sesanjem ali 

ko jih mati umiva. Virus napade imunski sistem mladiča, zato so ranljivejši za ostala obolenja. Mladiči 

okuženi ob rojstvu običajno slabše napredujejo in lahko že zelo zgodaj umrejo. Okuženi mladiči so 

lahko shujšani, imajo vročino, so apatični in imajo blede sluznice zaradi anemije.  

Bolezen potrdimo s hitrim testo za mačjo levkozo (FeLV test). 

MAČJI INFEKCIOZNI PERITONITIS  (FIP ) 

Mačji infekciozni peritonitis (FIP)je fetalna virusna bolezen, ki ga povzroča mačji koronavirus (FCoV). 

V večini primerov povzroča le blage infekcije dihal in prebavil, FIP se razvije v 5-10% okužb. Zakaj se 

FIP razvije pri enih mačkah, drugih pa ne, še ni povsem razjasnjeno. Mačke se okužijo po oralni poti, 

običajno preko stika z okuženim mačjim straniščem ali preko sline, lahko pa se okužijo mladiči preko 

placente okužene matere.  Mladiči okuženih mater se rodijo lažji, slabše priraščajo, imajo težave z 

dihanjem in v nekaj dneh umrejo. Sicer se mladiči običajno okužijo kasneje, ko izgubijo maternalna 

protitelesa, po 6. tednu starosti, bolezen pa se lahko pojavi v dveh oblikah – suhi (kronični) in mokri 

(akutni) obliki. 

GLIVIČNO OBOLENJE – MIKROSPORIJA 

Mikrosporija je najpogostejše glivično obolenje mladičev in je tudi zoonoza. Povzroča jo gliva M. canis 

ter prizadene vse odlakane sesalce. Mladiči se okužijo od matere ali iz okolja. Prizadeta je koža, 

kremplji in dlaka. Pojavijo se okrogla, brezdlačna mesta z vneto, srbečo kožo. Zaradi še ne popolnoma 

razvitega imunskega sistema se bolezen lahko hitro razširi po celotnem telesu mladiča, kar oteži 

terapijo. 

Mladiče je potrebno obvezno ločiti, pri rokovanju z mladičev je potrebno nositi zaščitne rokavice in se 

glede terapije posvetovati z veterinarjem. Diagnoza se postavi z WOOD svetilko in gojiščno preiskavo. 
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UMRLJIVOST MLADIČEV 
 

Veliko dejavnikov je, ki vplivajo na umrljivost mačjih mladičev. Še posebej ranljiva skupina so 

mladiči, ki so se skotili in bili odvzeti materam preden so zaužili zadostno količino 

kolostruma. Tudi mladiči skoteni podhranjenim ali bolnim mačjim materam imajo večjo 

verjetnost, da so pridobili ali podedovali od matere fetalne bolezni. Vsi ti mladiči imajo zaradi 

zgodnjega stresa pri ločitvi in premalo zaužitega kolostruma slabše imunske sposobnosti v 

boju proti bakterijskim in virusnim obolenjem. 

Kljub našemu trudu, da rešimo te mladiče, jih pravilno hranimo in jim zagotovimo vso 

potrebno nego in skrb, ter potrebno veterinarsko oskrbo, nekateri od njih umrejo. 

Smrt ''dudarčka'' je zato vedno čustveno težka preizkušnja za njegovega skrbnika. Zelo 

pomembno je, da razumemo in sprejmemo, da kljub našemu naporu, morda vsem mladičem 

ne bo uspelo preživeti. Pomembno je, da se tega zavedamo in kljub temu poskrbimo, da 

vsakemu mačjemu mladiči nudimo toplino, ljubezen in skrb, ki jo v danem trenutku 

potrebuje. 
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Koristne povezave za nego mladiča: 

https://www.thedrakecenter.com/services/cats/kitten-care 

https://www.cats.org.uk/help-and-advice/pregnancy-and-kitten-care/care-of-newborn-kittens 
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