
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA
 MITI in DEJSTVA 
Živalska populacija silovito narašča. Vsako leto se rodi milijone neželenih pasjih in mačjih ljubljencev. Večino se jih 
obravnava kot "žive smeti", se jih zavrže in vse prevečkrat nehumano ubije. 
Povečuje se tudi število zapuščenih živali,  zavrženih zaradi težav s poslušnostjo, socializacijo,
zaradi neodgovornosti lastnikov, resničnih ali namišljenih spremenjenih razmer v življenju prej
ljubeče družine (selitev, dopust, prihod otroka..).  Še vedno pa je primarni razlog za skokovit
porast števila neželenih živali ter posledično povečano število evtanazij v tem, da lastniki svojih
živali ne sterilizirajo ali kastrirajo pravočasno. 

KAJ JE STERILIZACIJA IN KAJ KASTRACIJA? 
Poseg  odstranitve  razmnoževalnih  organov  živali
moškega  ali  ženskega  spola  je  skopitev.  Pri  živali
ženskega  spola  poseg  imenujemo  STERILIZACIJA,  za
žival moškega spola pa uporabljamo izraz KASTRACIJA. 
Skopitev  je  pomembna  in  potrebna  zaradi
preprečevanje nezaželenih in ponesrečenih brejosti ter
preštevilne  populacije  domačih  ljubljencev.  Izvedba
posega prinaša živalim in lastnikom/skrbnikom še veliko
drugih prednosti. 

SAMICE - STERILIZACIJA 
Ta  preventivni  kirurški  poseg  (sterilizacija),  se  lahko
opravi že pri starosti 2-4 mesecih, ko samica doseže 1,5
kg telesne teže. Čeprav se mnogi veterinarji še vedno
odločajo in poseg izvajajo na samicah starih najmanj 5 -
6 mesecev, so nedavne znanstvene raziskave pokazale,
da  se  mačke  bolje  odzovejo  na  anestezijo  in  sam
kirurški postopek v rani mladosti. 
V  dobro  naših  mačk  je  torej,  da  se  –  če  niso
namenjenemu  planskemu  vzrejanju  in  razstavljanju  -
poseg čimprej  izvede.  Tudi  če  boste  vašim samičkam
dovolili  izhod le  pod nadzorom in  jih  skrbno varovali
pred  neželjeno  paritvijo,  so  fizične  pridobitve,  ki
izhajajo  iz  zgodnje  sterilizacije  tako  pozitivne,  da  ni
nobenih  razlogov,  zakaj  se  posega  ne  bi  izvedlo.  S
(zgodnjo)  sterilizacijo  se  izognete  tudi  vedenjskim
problemom,  ki  so  povezani  s  spolnim  nagonom  pri
nesterilizirani živali ženskega spola. 

Fizične prednosti zgodnje sterilizacije  Ni potrebe in ni
znanstveno  utemeljenega  razloga,  da  bi  naši  hišni
ljubljenki  morali  omogočiti  imeti  »samo  eno«  leglo,
preden se jo STERILIZIRA.  Živali k razmnoževanju vodi
nagon in ne čustva. Samičke s tem, da ji ne omogočimo
imeti mladičke, ne oropamo materinskega čustvovanja.
Čakanje ne prinese nič – zgodnja sterilizacija veliko! 
Pri  hišni  ljubljenki,  ki  se  jo  sterilizira  pred  prvim
breznanjem, je zelo zmanjšano tveganje za razvoj raka
jajčnikov,  maternice  in  seskov  -  drugega
najpogostejšega in smrtnega raka pri mačkah. Mački se
tudi ne bo razvilo  vnetje maternice.  Vnetje maternice
ali  pyometra  lahko  resno  ogrozi  življenje  in  terja
urgentno  pomoč  veterinarja  in  takojšnjo  sterilizacijo.
Piometra  se  zelo  pogosto  pojavljajo  pri  starejših,
nesteriliziranih samicah. 
Zgodnja  sterilizacija  preprečuje  tudi  nenačrtovano in
neželeno brejost.  Če se vaša mačka obreji  premlada,
lahko  brejost  in  kotitev  ogrožata  njeno  zdravje.  Šest
mesecev stara  samica  prav  gotovo  ni  pripravljena na
materinstvo. 
Kar se tiče mita, da se sterilizirane samice vselej zredijo,
to ni nujno res. Res je, da so sterilizirani ljubljenci lahko
bolj  nagnjeni  k  debelosti,  toda  to  se  dogaja,  ker  ob
približevanju  samice  njeni  zreli  odraslosti,  le-ta  lahko
postane manj  fizično aktivna in posledično potrebuje
manj hrane, kalorij in energije. Fizična zrelost pogosto
nastopi  kmalu  po  sterilizaciji,  zato  se  pogosto  dolži
sterilizacijo, če se mačka zredi. Če svoje mačke ne boste
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preveč  hranili  in  ji  boste  omogočali  veliko  dnevnega
gibanja,  se  prav gotovo ne bo zredila.  V nasprotnem
primeru se bo zredila ne glede na to, ali  je bil  poseg
opravljen ali ne. 
Vedenjske pridobitve zaradi zgodnje sterilizacije 
V  času  breznanja,  ko  je  dojemljiva  za  samce,  lahko
samica  poskuša  pobegniti  iz  hiše.  Lahko  začne
označevati  teritorij  z  urinom,  zlasti  še,  če  so  v
gospodinjstvu ali bližnji okolici še drugi mački (samci ali
samice).  Nesterilizirana  samica  lahko  oboli  za
hormonsko-vedenjsko  motnjo,  poznano  kot  "lažna
brejost",  ko posnema vse fizične in vedenjske stadije
brejosti, čeprav ni oplojenih jajčec. Ta motnja je zlasti
pogosta  pri  mačkah,  ki  so  čustveno  zelo  odvisne  od
svojih  lastnikov  ter  se  lahko  pojavi  tudi,  ko  ni  bilo
parjenja. Nekatere samičke doživljajo lažno brejost po
vsakem breznanju. 
Zelo  moteč  stranski  učinek  tega,  da  imamo  pri  hiši
nesterilizirano samico je potreba po tem, da moramo
odganjati  njene  nezaželene  snubce.  Samčki  se  bodo
pojavljali na vašem pragu, se zadrževali na vrtu, se med
seboj  borili  in  nam pomarkirali  vogale,  drevje,  vrata,
okna, stopnišča. 
Breznajoče samice 'jočejo'  ali  celo zelo glasno kričijo.
Misleč, da je vaša ljubljenka v stiski ali da jo kaj boli, jo
zaskrbljeni peljete k veterinarju, kjer izveste, da je v fazi
breznanja in išče partnerja. 

SAMCI - KASTRACIJA 
Pri  okoli  šestih  ali  sedmih  mesecih  starosti  bo  vaš
samček postal spolno zrel.  Najbolje je poseg opraviti,
dokler  je  še mlad,  v  starosti  nad 10-12 tednov in ko
doseže 1,5 kg telesne teže. 
Kastracija  se  sicer  lahko  opravi  v  katerikoli  starosti  v
življenju  samčka,  vendar  pozna  kastracija  spolno  že
aktivnega samca včasih ne omili neželjenih vedenjskih
vzorcev, ki jih je osvojil kot aktiven samec. 
Kastracija se uvršča med preventivne kirurške posege.
KASTRACIJA ne spremeni videza samčka. Še vedno bo
imel  sekundarne  spolne  značilnosti,  ne  glede  na
starost, v kateri je postopek opravljen. Najverjetneje pa
bo manj agresiven, zlasti v odnosu do drugih samčkov. 
Kot pri steriliziranih samičkah, se tudi kastrirani samčki
ne  bodo  zredili,  če  jim  bomo  dajali  dobro,
uravnoteženo hrano in jim omogočili dovolj gibanja. 
Fizične koristi zgodnje kastracije 
Nekastrirani  samci  imajo  lahko  številne  zdravstvene
težave povezane s hormoni, ko se starajo. 
Razvijejo se jim lahko rak prostate, perianalni tumorji,
rak testisov, pojavijo se problemi urinarnega trakta.
KASTRACIJA zelo zniža tveganje za vse te zdravstvene
težave. 

Vedenjske koristi zgodnje kastracije 
Kastracija  je  zlasti  učinkovita  kot  preventivna metoda
proti  številnim  pogostim  težavam  z  vedenjem.  En
aspekt nezaželjenega vedenja spolno aktivnega samca,
je  agresija  proti  drugim  samcem.  Ko  samec  doseže
polno  fizično  in  spolno  zrelost,  postane  vedno  bolj
zaščitniški do tega, kar ima za svoj "teritorij". Njegova
definicija  "njegovega"  se  tudi  spreminja  in  meje  se
lahko povečujejo. Največkrat se lastniki tega problema
niti  ne  zavedajo,  dokler  se  ne  pripeti  nesreča  ter  je
njihov ali drug samec hudo ranjen ali celo mrtev. "Toda
vedno  je  bil  tako  nežen",  je  pogost  komentar
vznemirjenega  lastnika  v  teh  okoliščinah.  In  res  je  –
dokler njegove lastnine ne ogrozi konkurenčni samec, ki
si jo sam lasti. Takrat teritorialni instinkt prevlada nad
socializiranim vedenjem, ki se ga je naučil ter bo branil
svoje ozemlje včasih tudi do smrti. 
Skupaj  k  temu  instinktu  spada  potepanje.  Spolno
aktiven samec mora nadzorovati meje svoje lastnine in
jih nenehno širiti. Vselej mora biti v pripravljenosti  za
kakšno dojemljivo samico in če se samica brezna tudi
kilometre  daleč,  jo  bo  našel.  Pogosto  se  samec  v
območju  breznajoče  samice  zadržuje  več  dni  in
pozablja, da sploh ima svoj dom. Lahko se pojavijo hudi
boji, kadar več samcev lovi isto samico, četudi je le-ta
zaprta  v  hišo.  Samec  je  izpostavljen  vremenskim
neprilikam,  nevarnostim  prometne  ceste,  največkrat
lačen, posledično mu slabi imunski sitem in postane še
bolj podvržen okužbam ob pretepih in boleznim. 
Raziskave  kažejo,  da  se  izmed  vseh  pozitivnih
vedenjskih  sprememb,  ki  sledijo  kastraciji,  potepanje
najbolj spremeni. 
Nekastrirani samec lahko začne markirati svoj teritorij.
Z  uriniranjem  na  vsako  primerno površino  znotraj  in
zunaj  doma,  označi  svoj  teritorij.  Markiranje  je  del
klicanja  in  privabljanja  samice,  ki  se  nekje  znotraj
njegovega  teritorija  pripravlja  na  breznanje  ali  pa  se
sam premika po soseščini in nakazuje svojo prisotnost.
Neprijetnosti markiranja se boste zavedli v trenutku, ko
bo samec pustil curek »dišečega« urina na vaši sedežni
garnituri, dragoceni preprogi ali pa ga usmeril visoko v
zid.  Samci  lahko  agresivno branijo  svoj  teritorij  tudi
pred ljudmi  ali  drugimi  živalmi.  Pretirano zaščitniško
vedenje do svojih dvo in štiri-nožnih družinskih članov,
se  kaže  z  renčanjem  ali  pihanjem  na  obiskovalce,  ki
pridejo v vaš dom. 
Sočasno z markiranjem se pri  spolno aktivnih samcih
pojavi tudi neprijetno, glasno klicanje ter zavijanje. 
Kastracija  naredi  vaše  življenje  in  življenje  vašega
samca veliko prijetnejše.  Kastracija eliminira nekatera
vedenja, s katerimi se ljudje težko sprijaznimo, vedenja,
zaradi  katerih  lahko  mačji  samec  pristane  tudi  v
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zavetišču ali na cesti. 

KAKŠEN JE KIRURŠKI  POSTOPEK PRI  STERILIZACIJI  IN
KASTRACIJI 
Posega sta dokaj preprosta in rutinska. Kadar je poseg
opravljen  pri  mladi  živali,  ji  sledi  največ  dan  ali  dva
neudobja.  Veterinar  bo  lastnike  seznanil  o  posegu,
dodal navodila o hranjenju in oskrbi mačke pred in po
posegu. 
Večina veterinarjev bo pred anestezijo mačko še skrbno
pregledala. Pregled pogosto vključuje še pregled srca,
in pljuč, krvni test in analizo urina. Ti testi so nujni, saj
mora  veterinar  vedeti,  da  mačka  nima  prikritih
zdravstvenih  težav,  kot  so  bolezni  ledvic  in  jeter,
diabetes  ali  kronična  infekcija,  ki  bi  pacienta  med
postopkom lahko resneje ogrozile. 
Pri  samičkah bodo odstranili  jajčnike in maternico ter
tako preprečili proizvajanje jajčec. 
Pri samčkih bodo odstranili testise in s tem tudi izvor
sperme. 
Po operaciji bodo žival še opazovali. 
Nekateri  veterinarji  zadržijo  žival  čez  noč  na
opazovanju,  večina  tistih  pa,  ki  so  jim poseg  opravili
zjutraj,  lahko  gre  pozno  popoldne  domov  počivat  in
okrevat. 

Lastnik bo ponovno dobil navodila o skrbi za ljubljenca
naslednjih nekaj dni. Skrbno se držite teh navodil in vaš
ljubljenec si bo opomogel v zelo kratkem času. 

KASTRACIJA  IN  STERILIZACIJA  STA  DOBRI  ZA  VAŠO
MAČKO, OKOLJE IN ZA VAS.
Zakaj  za  VAŠO  mačko?  -  Sterilizacija  in  kastracija
zmanjšata  tveganje  za  določene  bolezni  in  raka
razmnoževalnih  organov  pri  samcih  in  samicah.
Kastrirane ali sterilizirane živali živijo dlje. Pri samičkah
se prekine breznanje in torej nervoza, pri samčkih pa
markiranje in potepanje.  Zakaj za OKOLJE v katerem
živimo  mi  in  naši  ljubljenčki?  Brezdomne,  neželene
živali  so  resen  problem.  Uničujejo  lastnino,  širijo
bolezni  in  stanejo  veliko  denarja,  da  se  jih  nadzira.
Zakaj za VAS?  -  Običajno je cena posega manjša, kot
oskrba le enega legla mladičev. Prihranjeni vam bodo
čas,  finančni  stroški  in  skrb  za  oskrbo  mladičev,
predvsem  pa  vam  bosta  prihranjena  skrb,  čas  z
iskanjem novih domov za mladiče. 

Ni  opravičila,  da  moramo  preštevilne  živali
evtanazirati  zaradi  neodgovornega  skrbništva  in
neodgovornega parjenja. 
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