LASTNIKI PSOV IN MAČK NE
SPREGLEJTE!
Vaša dolžnost je preprečitev nenadzorovanega razmnoževanja vaših živali!
“Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, kastracije ali
sterilizacije preprečiti rojstvo neželenih živali” (11. člen Zakona o zaščiti živali

RAZLOGI ZA KASTRACIJO IN STERILIZACIJO
1. V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov
•

vsako leto je zavrženih več kot 4000 psov in mačk, mnogo teh žalostno konča;

•

s sterilizacijo ali kastracijo preprečite nezaželena rojstva mladičkov, ki se tudi težko
oddajo dobrim lastnikom;

•

zmanjšate število evtanazij po zavetiščih (živali v zavetišču imajo na voljo le 30 dni, da
najdejo novega lastnika, če ne, jih čaka evtanazija);

•

več steriliziranih in kastriranih psov in mačk pomeni manj mladičev, ki tako lažje najdejo
primerne posvojitelje;

2. Parjenje je fizično težko preprečiti
•

psice se gonijo 2x letno, mačke 3-4x letno;

•

samci se lahko parijo vsakič, ko zavohajo gonečo se samico, zavohajo jo tudi do 3 km
daleč, so zelo vztrajni, da pridejo do nje;

3. Pobijanje mladičev je nezakonito
•

tisoče živali izgubi življenje v prvih urah svojega življenja na nezakonit način

•

nekateri trdijo, da naj bi bilo dobro za samice, da se parijo, ker je to »naravno«. Toda
»naravno« je tudi, da samica poskrbi za svoj naraščaj - če ji ga odvzamemo, ji
povzročimo velik stres. A se vam tako pobijanje res zdi naravno in etično?

Sterilizacija in kastracija nimata neželenih učinkov
4. Pozitiven vpliv na vedenje
živali se manj potepajo (manj smrti pod gumami avtomobilov), manjkrat izgubijo;
se manj pretepajo, samci manj markirajo teren, živali so bolj vdane in zadovoljne doma;

5. Pozitiven vpliv na zdravje
s sterilizacijo in kastracijo zaščitimo živali pred spolno nalezljivimi boleznimi in zmanjšamo
možnost prenosa drugih nalezljivih bolezni;
sterilizirane samice ne zbolijo za vnetjem rodil (lahko celo smrtno nevarnim obolenjem);
sterilizirane samice ne zbolijo za rakom na maternici, imajo manj možnosti za raka na mlečni
žlezi, kastrirani samci ne zbolevajo za rakom na prostati in na modih;

6. Stroški kastracije in sterilizacije so ugodni
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