Kastrujte

svoje kočky i kocoury, propagujte kastraci
ve svém okolí. Jen tak zabráníme narození a utrpení
nechtěných koťat !

Nemnožte
nás,
nechceme

!
Je velmi smutné, že kočičí populace se reguluje ubitím, utopením, upálením nebo vyhladověním koťat. Je
to kruté a navíc krátkozraké řešení. Kočka, která příjde takto o svá koťata se nechává znovu nakrýt a
přivádí na svět další chudáky, kteří se narodí jen proto, aby byli zabiti. Nelze souhlasit s tvrzením, že
kastrace je proti přírodě. Naopak proti přírodě a v rozporu se zákonem je takovéto zabíjení.
Přesmutný osud čeká I koťata vyhozená do okolí kravínů, kde se mají “mít dobře”. Někteří zaměstnanci
těchto zařízení je potom nemilosrdně topí v žumpách. Pokud zde koťata přežijí, produkují další populace
nechtěných koťat. Zbavit se zvířete takovým způsobem je také v rozporu se zákonem.
Další možností je předávání ještě malých koťat k různým lidem do různých zařízení v domnění, že o ně
bude postaráno a že budou umístěna. Předčasně odebraná koťata často onemocní průjmy, nebo zemřou
podchlazením a na začervení. Předčasně odstavené kotě může přežít, jen pokud se mu dostane
kvalifikované a odborné péče, což jistě stojí i nemalé finanční částky. Kotě má být u kojící kočky do věku
3 měsíců.
Má-li kočičí pár 2x ročně po 5 koťatech, je to za 1 rok 10 koťat, za 5 let 15 500 koťat a za 10 let
120 932 350 koťat.
Ostatní důvody pro kastraci:









Kastrace je nenáročná operace.
Výrazně se sníží možnost přenosu smrtelných kočičích nemocí (slinami při rvačkách).
Kočka není po kastraci smutná ani líná a stále chytá myši.
Kocouři se neperou, drží se doma. Snižuje se tak množství poranění. Neznačkují svoje
teritorium silně páchnoucí močí. (venku i v domě). Snižuje se pravděpodobnost, že skončí pod
koly aut. Dožijí se vyššího věku. Nekastrovaný kocour se dožívá průměrnéhé věku 2 let.
Není pravdou, že kočka musí mít alespoň jeden vrh.
Už 6-ti měsíční kočka může zabřeznout.
Kastráti nejsou před ostatními kočkami znevýhodněni. Jejich postavení ve smečce se nemění.
Kastrace je pro zvíře prospěšná i psychicky.

