
Kaj je sterilizacija ali kastracija? 

  

Že ko domov prinesete mladiča je prav, da razmislite o njegovi sterilizaciji oziroma kastraciji. 

S tema preprostima postopkoma pomagate preprečevati neželene brejosti in rojstvo neželenih 

mladičev, ki se jih vsako leto tudi pri nas skoti na tisoče. Skrbniki te živali na grd način zavržejo 

ali pa jih pokončajo. Kot odgovoren skrbnik temeljito razmislite o tej temi.. Poleg zmanjševanja 

števila zavrženih živali imata oba posega številne pozitivne vplive na zdravje in obnašanje 

vašega kosmatinca. 

 

  

Pozitivni vplivi sterilizacije: 

  

- zmanjša število neželenih mladičev 

- manjše tveganje za pojav raka na mlečni žlezi (pred prvo gonitvijo - za 95 %) 

- prepreči pojav raka na jajčnikih 

- prepreči pojav raka na maternici 

- prepreči pojav piometre (gnojno vnetje maternice) 

- prepreči navidezne brejosti 

- prepreči prenos genetsko in spolno prenosljivih bolezni (kolčna displazija, epilepsija, 

bruceloza,...) 

- zmanjša tveganje za pojav mastitisa (vnetje mlečne žleze) 

- zmanjša izgubo dlake, ki se sicer pojavlja med gonitvijo in po kotitvi (vpliv estrogena) 

- večja vdanost 

- mačke še vedno lovijo miši 

  

Pozitivni vplivi kastracije: 

  

- manjše tveganje za pojav raka na prostati 

- prepreči raka testisov 

- manjše tveganje za pojav obzadnjične kile 

- manjše tveganje za pojav rakavih obolenj spolovila 

- manjše tveganje za vnetja in druge bolezni prostate 

- manjše tveganje za vnetje prepucija 

- prepreči prenos genetsko in spolno prenosljivih bolezni (kolčna displazija, epilepsija,    

bruceloza,...) 

- manj potepanja 

- manj tveganja avtomobilskih nesreč 

- manj stresa zaradi gonečih psic v bližini 

- psi manj tulijo 

- zmanjšanje agresivnega vedenja 

- zmanjšano markiranje v hiši in okoli nje 

- bolj vodljivi in jih je enostavneje vzgajati 

 

 

 Tudi v  slovenski zakonodaji piše, da mora skrbnik psa ali muce zagotoviti, da do 

nezaželenih rojstev ne pride. Če mladiči ne ostanejo pri vas, pomeni, da niso 

zaželeni. ″Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije 

ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali). 

 


