
QUÈ ÉS “TALL D'ORELLA”?

És  una  associació  sense  ànim  de  lucre  integrada
per  voluntaris  que  col·labora  amb  l'Ajuntament
d'Inca,  amb la finalitat  de  reduir progressivament
el nombre d'exemplars i  controlar les colònies de
moixos de carrer mitjançant l’esterilització.

PER QUÈ HO FEIM?

Els  moixos  formen  part  de  la  fauna  urbana  del
nostre  municipi.  La  sobrepoblació  d'aquests
animals  es  fa  evident  a  determinades  zones  o
carrers.

Les  molèsties  que  es  deriven  d'aquests  grups
d'exemplars  (bregues,  meulos  en  època  de  zel,
males olors…) poden resultar desagradables.

No obstant  això,  optar  pel  sacrifici  és  un mètode
poc  humanitari  i  en  cap  cas  efectiu,  ja  que  poc
després  de  retirar  un  col·lectiu  apareixen  nous
exemplars  que  ocupen  la  zona  i  inicien  un  nou
cicle reproductor.

PER A QUÈ HO FEIM?

Per  estabilitzar  el  nombre d'animals  i  aconseguir
un equilibri: els moixos són necessaris pel control
de  rates  i  ratolins  i,  controlant  la  natalitat  a  la
colònia,  aconseguim  una  convivència  ideal  al
nostre  entorn  urbà.  Així  també  evitam  conflictes
deguts a la sobrepoblació.

Per evitar  renous originats  per bregues i  miols ja
que  els  moixos  es  tranquil·litzen  quan  són
esterilitzats.

Per  afavorir  el  control  sanitari  i  el  benestar  dels
animals.

COM HO FEIM?

Localització,  captura  i  esterilització  dels  animals.
Localitzam  on  hi  ha  una  colònia  de  moixos  sense
esterilitzar.  L’esterilització  és  una  intervenció
quirúrgica  molt  senzilla  que  es  fa  sota  anestèsia
general per un manescal.

Es marquen amb un petit tall a l’orella en forma de
V per tal de diferenciar-los dels que encara no han
estat  intervinguts.  Una  vegada  esterilitzats  els
exemplars més salvatges són retornats a les seves
respectives colònies.

Després  de  l'operació  els  moixos  deixen  de  ser
fèrtils,  de  manera  que  s'evitarà  el  naixement  de
cries  indesitjades  que  probablement  siguin
abandonades.  L'esterilització  no  implica  cap
perjudici  per  als  animals,  que  es  recuperen  d'una
manera ràpida.

Implantació  de  pautes  d'alimentació  en  les
colònies.  Es recomana oferir als animals pinso i  no
restes de menjar que fan olor i embruten; utilitzar
sempre  el  mateix  recipient,  així  s'evita  acumular
diferents envasos per la zona.

Vigilància de la salut dels animals.

Foment  de  l'adopció.  L'Associació  Tall  d'Orella
Mallorca  s'encarrega  d'entregar  en  adopció  els
exemplars  més  dòcils,  que  es  lliuren  testats
prèviament (test FELV-FIV).

VOLEU AJUDAR?

Aquesta és una feina de tots.  Gràcies per la vostra
col·laboració!

¿QUÉ ES “TALL D'ORELLA”?

Es una asociación sin ánimo de lucro integrada por
voluntarios  que  colabora  con  el  Ayuntamiento  de
Inca,  con  el  fin  de  reducir  progresivamente  el
número  de  ejemplares  y  controlar  las  colonias  de
gatos callejeros mediante la esterilización.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Los  gatos  forman  parte  de  la  fauna  urbana  de
nuestro  municipio.  La  sobrepoblación  de  estos
animales se hace evidente en determinadas zonas
o calles.

Las  molestias  que  ocasionan  estos  grupos  de
ejemplares  (peleas,  maullidos  en  época  de  celo,
malos olores…) pueden resultar desagradables.

Sin  embargo,  optar  por  el  sacrificio  es  un método
poco  humanitario  y  en  ningún  caso  efectivo,
puesto  que  poco  después  de  retirar  un  colectivo
aparecen nuevos ejemplares que ocupan la zona e
inician un nuevo ciclo reproductor.

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

Para  estabilizar  el  número  de  animales
consiguiendo  un  equilibrio:  los  gatos  son
necesarios  para  el  control  de  ratas  y  ratones  y,
controlando  la  natalidad  en  la  colonia,
conseguimos  una  convivencia  ideal  en  nuestro
entorno  urbano.  Así  también  evitamos  conflictos
debidos a la sobrepoblación.

Para  evitar  ruidos  originados  por  peleas  y
maullidos,  puesto  que  los  gatos  se  tranquilizan
cuando han sido esterilizados.

Para favorecer el control sanitario y el bienestar de
los animales.



¿CÓMO LO HACEMOS?

Localización,  captura  y  esterilización  de  los
animales.  Localizamos  dónde hay  una  colonia  de
gatos  sin  esterilizar.  La  esterilización  es  una
intervención quirúrgica muy sencilla  que se hace
bajo anestesia general por un veterinario.

Se  marcan  con  un  pequeño  corte  en  la  oreja  en
forma de V para diferenciarlos de los que aún no
han  sido  intervenidos.  Una  vez  esterilizados  los
ejemplares  más  salvajes  se  devuelven  a  sus
respectivas colonias.

Después  de  la  operación  los  gatos  dejan  de  ser
fértiles,  de forma que se evitará el  nacimiento de
crías  indeseadas  que  probablemente  sean
abandonadas.  La esterilización no implica ningún
perjuicio para los animales y se recuperan de una
manera rápida.

Implantación  de  pautas  de  alimentación  en  las
colonias.  Se  recomienda  ofrecer  a  los  animales
pienso  y  no  restos  de  comida  que  huelen  y
ensucian;  utilizar  siempre  el  mismo  recipiente,
evitando  así  acumular  diferentes  envases  por  la
zona.

Vigilancia de la salud de los animales.

Fomento  de  la  adopción.  La  Asociación  Tall
d'Orella  Mallorca  se  encarga  de  dar  en  adopción
los  ejemplares  más  dóciles,  que  se  entregan
testados previamente (test FELV-FIV).

¿QUIERES AYUDAR?

Éste es  un trabajo  de todos.  ¡Gracias  por  vuestra
colaboración!

Aquesta  marca  a  l'orella  de  l'animal  és
imprescindible  per  poder  distingir  els
exemplars  ja  intervinguts  i  evitar  així
confusions  i  captures  innecessàries.
L'esterilització  es  practica  sota  anestèsia  i
no produeix dolor. 

Esta  marca  en  la  oreja  del  animal  es
imprescindible  para  poder  distinguir  los
ejemplares  ya  intervenidos,  evitando  así
confusiones  y  capturas  innecesarias.  La
esterilización  se  practica  bajo  anestesia  y
no produce dolor.
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