POMEN STERILIZACIJE IN KASTRACIJE

LASTNIKI HIŠNIH LJUBLJENČKOV
POZOR!
Vaša dolžnost je, da preprečite,
da bi se vaše živali nekontrolirano razmnoževale:

''Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali
kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.''
(11. člen Zakona o zaščiti živali)
Razlogi ZA sterilizacijo oz. kastracijo:

Zdravje živali in lažje sobivanje v skupnosti.
Sterilizirane in kastrirane živali so varne pred spolno nalezljivi boleznimi. V času
parjenja niso zvočno moteče za okolico, poleg tega pa ne uhajajo od doma in zato ne
ogrožajo varnosti v prometu. Sterilizacija in kastracija varujeta žival pred
nekaterimi oblikami raka.

V Sloveniji je več psov in mačk kot je ljudi, ki bi jih posvojili.

Mnoge živali, ki jih ljudje ne morejo oddati v nov dom, pristanejo na cesti in nato v
zavetišču. Preplašene in sestradane imajo 30 dni časa, da spet začnejo zaupati
ljudem. Če jih v tem času nihče ne posvoji, pa jih v mnogih zavetiščih evtanazirajo.

Cena sterilizacije oziroma kastracije je manjša od stroškov
vzdrževanja enega legla.

Če boste za sterilizacijo mačke odšteli 15.000 tolarjev in če bo ta žival živela 15 let,
ste za vsako leto njenega življenja odšteli 1.000 tolarjev, kar je manj kot sto tolarjev
vsak mesec!

Pobijanje mladičev je nezakonito.
Tisoče živali vsako leto protizakonito izgubi življenje v prvih urah svojega življenja.
Za njihove matere naj bi bilo dobro, da se parijo, saj tako terja ''narava''. A ista
''narava'' žene samico, da poskrbi za svoj naraščaj - če ji ga odvzamemo, ji s tem
povzročimo velik stres.

Sterilizacija in kastracija nimata neželenih učinkov.

Mačke še vedno lovijo miši in psi še vedno čuvajo svojo družino in posest. Kastrirani
psi so bolj vodljivi in manj agresivni, mački pa ne označujejo teritorija.
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