
A macskák ivartalanításáról 

 
  

Amikor magunkhoz fogadunk egy cicát, legyen az gazdátlan kivert árva, 

vagy fajtatiszta előkelőség, a megfelelő gondoskodás, etetés, ápolás hatására 

előbb-utóbb kifejlett - ivarérett - egyeddé válik, aki felnőttségének, 

fejlettségének előbb utóbb félreérthetetlen jeleit fogja adni. A nőstények tüzelni 

kezdenek, a kandúrok pedig megkezdik területjelölő, verekedő életmódjukat, de 

nézzük csak sorban.  

A kandúroknál az ivarérettség csalhatatlan jele, amikor jelölni, spriccelni 

kezdenek. Ennek célja, hogy megjelöljék saját területüket, tudtára adva a 

környékbeli kandúroknak: ez az én felségterületem, és ezt meg is védem. Ez az 

idő akár már 6 hónapos kortól eljöhet, ennek ellenére a kandúrok ivartalanítását 

életük 8. hónapjától végezzük, mert erre az időre érik el kellő fejlettségüket. 

Erre elsősorban az ivari szag megjelenése hívja fel a figyelmet, amit még az is 

észrevesz, aki ilyet még sohasem érzett, mivel a macska vizeletének szaga 

penetránsan bűzös.  

Mivel a kora tavasztól késő őszig terjedő fő párzási időszakban mindig 

találunk tüzelő nőstényt, ezért a kandúrok nemi aktivitása ekkor éri el a 

maximumát. Ilyenkor napokig képesek nem enni, és ettől, illetve a nőstények 

kegyeiért folyó küzdelemtől teljesen legyengülnek. A sok csavargás, és 

csatározás nemcsak kimeríti őket, hanem a harapások révén olyan – 

gyógyíthatatlan, és végzetes kimenetelű – betegségeket tudnak megkapni 

egymástól, mint a macska-AIDS (FIV), a macskaleukózis (FeLV), a macskák 

fertőző hashártyagyulladása (FIP). A macska kóborlása során egyébként is 

rengeteg veszélynek van kitéve (pl.: gázolás, kutyaharapás, ellenséges 

macskával való verekedés, emeletről való leesés, mérgezés stb.) ne pont mi 

gyarapítsuk ezeket a lehetőségeket. 

  Az ivartalanítás (kasztrálás, herélés) a kandúrok esetében nem hosszú, és 

nem bonyolult eljárás, a műtét nem jelent nagy beavatkozást, és állatunk sem 

sínyli meg azt. 24 óra elteltével akár már ki is mehetnek. Mivel nincs varrat, 

nincs varratszedés sem. Természetesen 12 órával az állatorvossal előre 

egyeztetett műtéti időpont előtt az állatot éheztetni kell, mert az altatónak 

hánytató hatása van, és emiatt fennáll a félrenyelés lehetősége. 

A nőstények esetében a tüzelésre legkorábban szintén 6 hónapos korban 

számíthatunk. A tüzelés időtartama 5-7 nap, majd az átmeneti nyugalmi 

időszakot követően nőstény macskánk 2-3 hetenként ezt a „produkciót” újra 

megismétli. Ezt sokan nem tudják. A nőstény macskák ivartalanításával 

(miskárolás, ovariectomia, ovariohysterectomia) megszüntetjük az ivarzással 

járó kellemetlen viselkedést, nyugtalanságot, nyávogást, és a nem kívánt 

vemhességet.  A tavaszi-nyári időszakban a nappalok hosszának 

megnyúlásával, és a fényintenzitás megnövekedésével állataink hormonálisan, 

és ivarilag is aktívabbá válnak (ez az ú.n. fotóperiódus hatás). A nőstény 



macskákra nagymértékben hat a nappalok hosszának változása. Ősszel, ahogy 

haladunk a tél felé, és ahogy a nappalok egyre rövidülnek, a kijáró macskák 

nemi aktivitása nagyon lecsökken, esetleg meg is szűnik. Ez elsősorban a kinti 

macskákra érvényes, a bentiek - mivel számukra este a mesterséges megvilágítás 

adott – még tüzelhetnek a tél folyamán is. A nőstény macskák jellegzetessége, 

hogy már a szoptatási periódus alatt vemhessé válhatnak. Tehát nem igaz az a 

hiedelem, hogy ha egy macskának kölykei vannak, akkor az egyáltalán nem 

eshet teherbe. Ha az elválasztást követően az anyamacskát nem ivartalaníttatjuk 

állatorvosunkkal, akkor macskánk egy újabb, nem kívánt szaporulattal 

örvendeztethet meg bennünket. 

A műtét – mivel az a hasüreg megnyitásával jár – természetesen idő-, és 

munkaigényesebb, valamint a lábadozási idő is jelentősen hosszabb, mint a 

hímivarú állatok esetében Sokan idegenkednek az ivartalanítás gondolatától, 

mert az állat számára kellemetlenségekkel jár a procedúra, de a beavatkozás, 

végleges, tehát egy életre megoldja a szaporodással járó kellemetlen gondokat, 

problémákat. 

A kijáró macskák sajnos alig érik meg életük hatodik évét (statisztikai 

adat), míg a csak lakásban tartott társaik akár 18-20 évig is elélhetnek minden 

gond nélkül.  

Összefoglalva: az ivartalanítás megakadályozza a további szaporodást, 

megelőzi a nem kívánt újabb szaporulatok megszületését, és ezzel újabb 

csavargó, és kóbor, vagy kivert állat megjelenését az utcákon, megelőzi a 

macskabetegségek tovaterjedését, nyugodtabb, és várhatóan hosszabb 

élettartamot biztosít kedvenceinknek. Ivartalanításuk után agresszivitásuk 

csökken, tisztává válnak, érzelmileg jobban kötődnek gazdájukhoz, és a 

jelölgetést is abbahagyják, mégpedig nagyon rövid idő (pár nap) alatt. Általában 

nem híznak el (természetesen lehetnek kivételek) és játékosságukat, 

intelligenciájukat is megőrzik.  
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