Miks steriliseerida /
kastreerida oma
lemmik?

Kassid ja koerad toovad 3-4 pesakonda aastas, omades keskmiselt 5 poega.
Loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu. Looma hülgamine ja abitusse
seisundisse jätmine on keelatud loomakaitse seadusega ning karistatav kas rahatrahvi või
vanglakaristusega. Kui Sinu lemmikloom saab järglasi, siis ei saa kunagi olla täielikult kindel, et
järglased satuvad hoolitsevasse ja vastutustundlikku perre. Võib-olla saab Sinu lemmiku
järglasest hulkuv loom? Hulkuvatel loomadel on keskmine eluiga palju lühem koduloomadest ning
neid ähvardab tänavatel auto alla jäämise, haigestumise ning inimeste vägivallatsemise oht.
Loomadel ei ole järglaste saamine emotsionaalne ning läbimõeldud otsus, nad
tegutsevad instinktide ajel. Emased loomad toidavad ning hooldavad poegi, kuni nad on
võimelised ise hakkama saama, hiljem ei pruugi loomad oma järglasi isegi ära tunda.
Selleks, et kassid ja koerad ei paljuneks, soovitame nad kastreerida/steriliseerida, teha
loomadele jooksuaja vastaseid süste või anda innaaja vastaseid tablette. Esimene variant
eeltoodutes on ühekordne kulutus ning omaniku ja looma jaoks kõige lihtsam. Pikemaajaline
tablettide andmine või süstimine suurendab emastel loomadel mädaemaka tekkimise ohtu.
Samuti nõuab tablettide andmine ja süstide tegemine väga täpset kursisolekut looma innaajaga.
Põhjendused ning kahtlused, miks omanikud ei taha oma loomi kastreerida/steriliseerida
on järgmised: loom peab saama vähemalt 1 pesakonna, muidu muutub ta kurjaks, lõikus on
looma sandistamine, looma elukvaliteet langeb, isased väljas liikuvad kassid saavad teiste käest
peksa, loomad muutuvad laisaks jne. Loomaarstid kinnitavad, et need väited ei vasta tõele.
Kastreeritud/steriliseeritud loomadel pole jooksuaega, nad ei erita lõhnu ega
häälitse jooksuajale omaselt, ei meelita ligi võõraid loomi, reeglina ei märgista, hoiavad kodu ning
püsivad oma territooriumil. Üldjuhul saavad

kastreeritud/steriliseeritud loomad omavahel

paremini läbi ja nende agressiivsus väheneb. Kastreeritud/steriliseeritud loomad võivad võtta
kaalus juurde, kuid kaal on kontrollitav kindlate söögikordade kehtestamise ning loomaga
aktiivselt aja veetmisega.

Kui sa ei soovi suurendada soovimatute loomade arvu tänavatel
ning varjupaikades, siis kastreeri/steriliseeri oma lemmik!
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