Mačací problém

Vo viacerých mestách a dedinách sa objavuje problém premnoženia voľne žijúcich
mačiek.
Premnožené mačky môžu prenášať parazity a infekčné ochorenia, pretože väčšinou nie
sú vakcinované, často trpia podvýživou, preto sa často kŕmia v kontajneroch, nemajú
„svojho človeka“, ktorý by sa o ne staral.
Mačka je tvor s výraznou reprodukčnou schopnosťou. Jedna dospelá mačka môže mať v
dobrých podmienkach asi 3 vrhy ročne, s priemerným počtom 4-5 mláďat. To je
12-15 mačiat ročne. Ak je reprodukčne schopná povedzme 6 - 8 rokov – je to
približne 90 mláďat za život.
Takže si predstavte, že keď sa človek ujme jednej mladej mačky – samice, tak
povedzme o 2 roky má na dvore 12 – 15 mačiek, každý ďalší rok viac a viac. A treba
brať do úvahy, že aj tieto mačiatka prídu do reprodukčného veku a začnú sa množiť
tiež. Takže počet mačiek teoreticky rastie exponenciálne.
Samozrejme, že len teoreticky. V praxi totiž väčšia časť mačiat uhynie na infekčné ochorenia, pri autoúrazoch, po
poranení psami, ulovia ich líšky, alebo ich „starostliví“ ľudia jednoducho zlikvidujú. Takže tie počty mačiek, ktoré
prežijú, zďaleka nie sú tak dramatické, ale je to za cenu mnohých úhynov a utrpenia.
Jedným z opatrení, ako tomuto utrpeniu predísť, je kontrolovať množenie mačiek. Injekčné metódy hormonálnej
„antikoncepcie“ (syntetické progestagény) majú vážnejšie zdravotné riziká (diabetes, hnisavý zápal maternice) a
hormonálne implantáty (tzv. chemická kastrácia) účinkujú asi len 6 mesiacov a cenou sa blížia chirurgickej kastrácii,
ktorá je však trvalá. Preto za najvhodnejšiu metódu považujeme chirurgickú sterilizáciu. Pri chirurgickej sterilizácii
samičiek sa trvalo odstránia vnútorné pohlavné orgány- len vaječníky alebo vaječníky aj s maternicou. Na našom
pracovisku preferujeme aj odstránenie maternice. Zákrok trvá asi 45 minút aj s prípravou, mačka môže byť v ten istý
deň prepustená do domáceho prostredia. Pred a po operácii zvieraťu podávame antibiotiká a lieky proti bolesti. Je to
zákrok, ktorý väčšinou prebieha bez komplikácií. Vhodný vek pre kastráciu mačky (samičky)
je od 4-5 mesiacov nahor.
Za najvhodnejšie obdobie pre kastráciu mačiek – samíc, považujeme práve zimné
obdobie, kedy sú mačky v období tzv. reprodukčného kľudu, teda nemajú ruju, nie
sú ani gravidné. Preto odporúčame majiteľom, alebo tým, ktorí sa o nejakú mačku
starajú a nechcú, aby mala potomstvo, ktoré „ktovieako“ skončí, aby dali svoje
mačičky chirurgicky sterilizovať u svojho veterinárneho lekára.
Veterinárna prax EJMI Bojnice počas zimných mesiacov november, december,
január a február poskytuje na chirurgickú kastráciu mačiek 25%-tnú zľavu.
V prípade záujmu sa môžete informovať na telefónnom čísle 046/5430623.
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