Hvað er TNR – Fanga-Gelda-Skila
TNR stendur fyrir Trap-Neuter-Return og er mannúðleg og áhrifamikil leið til að stemma stigum við
fjölgun villi- og vergangskatta. Aðferðin hefur verið notuð í áratugi í Bandaríkjunum og Evrópu eftir að
rannsóknir á aðferðinni reyndust skila árangri í því að bæta líf villi- og vergangskatta, bæta sambúð
þeirra við manninn, og fækka þeim með tímanum. Auk þess hefur aðferðin reynst spara
sveitarfélögum góðar upphæðir sem annars hefðu farið í kostnað við að greiða meindýraeyðum fyrir
að fanga og hýsa dýrin og síðar aflífa þau.
TNR aðferðin er notuð víða í heiminum við hinar ýmsu aðstæður. Aðferðin er nákvæmlega eins og hún
segir – villikettir eru fangaðir í fellibúr (Trap) farið með þá til dýralæknis sem geldir högna og tekur
læður úr sambandi (Neuter) dýrin fá svo að jafna sig inni í 1-7 sólahringa, lengri tími fyrir læðurnar,
áður en þeim er sleppt aftur á sinn upprunalega stað (Return).
Kettlingar sem finnast úti eru teknir inn og þeir „mannaðir“ og vandir að heimilisaðstæðum og síðan
fundið framtíðarheimili. Sumir kettlingar þurfa á læknisaðstoð að halda þegar þeir finnast og fá alltaf
hjúkrun þar til þeir eru heilbrigðir og tilbúnir á heimili.
TNR aðferðin kemur í veg fyrir got og oft þjáningar kettlinga vegna algengra sýkinga, vosbúðar, kulda
og hungurs og eykur lífsgæði læða umtalsvert þar sem mikil streyta fylgir því fyrir þær að gjóta 2-4x á
ári og vera í stöðugum ótta með afkvæmi sín. Að auki eru þær gjarnar á að fá legbólgur þegar got eru
svona tíð og það getur dregið þær til dauða á kvalafullan hátt.
TNR miðar að því að leyfa villikisunum að klára lífsferil sinn úti í stað þess að aflífa kisurnar.
Helstu ástæður fyrir því að nota TNR aðferðina:
• Stemma stigum við fjölgun villikatta
• Bæta lífsgæði villikatta
• Bregðast við kröfum umhverfisins að fækka villiköttum á mannúðlegan hátt
• Vernda líf kattanna, ekki um aflífanir að ræða
• Aðferðin virkar

Trap-Neuter-Return Fækkar villiköttum
Villiköttum fækkar með tímanum á þeim svæðum sem nota TNR aðferðina

Trap-Neuter-Return Eykur lífsgæði villikatta






Villikettir lifa heilbrigaðara og friðsamara lífi eftir TNR. Minni líkur á legbólgum hjá læðum og
krabbameini hjá báðum kynjum.
Heilsa kattanna batnar, þeir þyngjast og feldurinn þykknar
Minni streyta fyrir læður að þurfa ekki að sjá um kettlinga
Minna um áflog og átök milli fressa, lykt af þvagi fressa ekki eins sterk, fress halda sig frekar á
sama stað – eru ekki á þvælingi.
TNR þyrmir lífi villikatta á mannúðlegan hátt, þeir fá að klára lífsskeið sitt úti í því umhverfi sem
þeir þekkja sem heimili sitt.

Allir geldir villikettir eru merktir eins þar sem TNR er notað, klipptur er lítill bútur af efsta parti vinstra
eyra. Þannig er auðvelt að sjá að þetta er villiköttur sem hefur verið fangaður geldur og skilað og að
það er hugsað um hann þar sem hann heldur til í formi skjóls, fóðurs og eftirlits.

