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Ivartalanítás - a felesleges szaporulat megelõzése

Az ivartalanítást sok tévhit lengi körül, ilyen pl. az elhízás, vagy az, hogy az ivartalanítást csak az elsõ tüzelés, hovatovább
az elsõ alom megszületése után lehet elvégezni. Ez egy óriási tévedés! Már korábban is elvégezhetõ minden
károsodás nélkül ez a mûtét.
Naponta rengeteg kutyát-macskát ütnek el az autók, és sokat kell elaltatni az értelmetlen túlszaporulat miatt
hazánkban. A többi az utcán kóborol, vagy egy menhelyen tengeti életét. Ezeknek az életeknek nem kellett volna
megszületniük, hiszen annyi ember nincs, aki mindet örökbe tudná fogadni. Magyarországon több mint, 2.000.000 a kóbor
kutyák és macskák száma.

Mindannyian ismerjük a jelenséget, amikor a tüzelõ nõstény lakhelyénél megjelennek a kanok, és sokszor addig nem
tágítanak, míg a párzás meg nem történik. Két hónap múlva legalább négy kölyökkel kell számolnia a nõstény
tulajdonosának. Amíg ezek a kis állatok szeretõ, gondos gazdihoz nem kerülnek, õ a felelõs mindannyiukért. Tehát addig
etetni, oltatni, az orvosi kezelést biztosítani és foglalkozni kell velük. Ez pedig nem kis feladat. Sokan mindezt nem
vállalják, így a kölykök hamar az utcán találják magukat, vízbe fojtják, falhoz vágják õket, vagy már a vemhes
szukát teszik ki!
Mindkét nemet hajtják az ösztöneik, tehát nem csak a kanok keresik a nõstényt, hanem fordítva is. A kan kutyák nem
csak akkor okoznak kellemetlenséget, ha megszöknek, hanem akkor is, ha a párzás idõszakában bezárva tartjuk õket.
Ugatásuk, vonyításuk, agresszív, néha romboló magatartásuk sok gondot okozhat.
Egy felelõsen gondolkodó gazdának meg kell akadályoznia a szaporodást, hiszen tisztában kell lennünk vele, hogy a
menhelyeken és állatotthonokban végleges gazdira váró állatok száma óriási. Nehezen találnak gazdára, és a
szaporítás által újonnan született állatok csak rontják a már korábban megszületettek és utcára dobott állatok
esélyeit.
Ha mindezt belátta Ön is, akkor az ivartalanítás az egyetlen kézenfekvõ megoldás! Az ivartalanítás ma már
rutinmûtétnek számít, ráadásul az ivarzás elõtt ivartalanított kutyák életkora átlagosan egy-három, a macskáké
három-öt évvel hosszabb, és egészségesebbek is.
A mûtéten átesett kutya nem szenved többet az álvemhesség tüneteitõl. Sõt az ivartalanítás után csaknem nullára
csökken a halálos kimenetelû emlõ- és méhrákos megbetegedések esélye is. A kanok és kandúrok nem szökdösnek el
továbbra is, így nem hoznak létre újabb almot máshol, nem verekednek össze egymással, valamint nem sebzik meg
magukat éles kerítéseken, nem esnek áldozatául forgalmas utaknak és vasúti síneknek, nem okoznak közúti
baleseteket sem, melyekért a gazda a felelõs, és nem tûnnek el végleg, valamint a sintérek kezére sem kerülnek.
A súlygyarapodástól nem kell tartani. Az ivartalanítás után az állatok nyugodtabbak lesznek, így arra kell csak figyelni,
hogy ennek megfelelõen tápláljuk õket.
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