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Poskusi si predstavljati svet, kot ga vidi tvoj pes. 
Sprehodi se po stanovanju po vseh štirih in ugotovi, 
kako je tvoj dom videti s pasje perspektive. 

Barvanje in šemljenje naj ostane zabava za ljudi. Živali so čudovite prav take, 
kot so. Ne potrebujejo pustne maske, da bi bile prikupne, zabavne in posebne!
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PustnoPustno
Pust je pred vrati in priprave na pustno 
rajanje so v polnem teku. V kaj se boš 
našemil letos? Boš našemil tudi svojega 
ljubljenčka?

Prepričana sem, da se že zelo veseliš prihajajočega pusta. 
To je čas, ko si za nekaj dni lahko, karkoli si želiš. Pirat, 
Indijanec, princesa, najljubši risani junak, lev ... domišljija ne 
pozna meja. Zamaskirani v pustne maske boste s sošolci 
lahko od vrat do vrat zbirali sladkarije. Na pustnih zabavah 
bodo izbirali najboljše maske. Skratka – zabavno bo. Kaj pa 
o pustnem rajanju menijo živali? 

Pustne maske so 
namenjene ljudem
Živali šemljenja ne 
razumejo tako kot mi. 
Naši ljubljenčki so pokriti 
z dlako ali perjem in to je 
včasih edino oblačilo, ki 
ga poznajo vse življenje. 
Oblek zato niso vajeni 

in natikanje kakršnegakoli oblačila je zanje lahko zelo 
neprijetno. Oblačila so tesna in neudobna. Živali ovirajo 
pri gibanju, različni modni dodatki pa so zanje naravnost 
moteči.

Včasih je oblačenje nujno
Včasih je treba živali vseeno obleči. Govorim seveda 
o plaščku, ki ga v hladnih zimskih dneh uporabljaš na 
sprehodih s psom. Pred mrazom s plaščkom oziroma odejo 
zaščitimo tudi nekatere konje in druge živali. Namen teh 
oblačil je zagotoviti udobje živali in oblačenje je zato nujno. 
Oblačenje živali le za zabavo pa je neprijetno, moteče in 
nepotrebno.
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Živali se v pustni maski ne počutijo prijetno.
Živali dobro razumejo norčevanje in posmeh. Pogosto se nam 
našemljeni ljubljenčki zdijo prikupni in celo smešni. Žival ne 
ve, zakaj je nenadoma nenavadno oblečena. Ve pa, da se ji 
okolica smeji, zato se ob tem počuti še bolj nelagodno.

Barvanje kožuha?
Tudi barvanje kožuha ima lahko neprijetne 

posledice. To je še ena modna muha, ki smo si jo 
izmislili ljudje. Živali se čistijo tako, da ližejo svoj 
kožuh, barva pa je neužitna ali celo strupena 

in zato zanje neprimerna. Ima tudi značilen 
vonj. Živalski voh je zelo dobro razvit in 

vsak nenavaden vonj na kožuščku, pa 
naj bo to parfum ali vonj po barvi, je 

zanje moteč.

Telesna govorica
Živali se z nami pogovarjajo predvsem s telesno govorico. 
To so različni gibi in izrazi obraza, s katerimi nam sporočajo, 
kako se počutijo. Opazuj svojega ljubljenčka in videl boš, 
kdaj se ne počuti prijetno. Psi se na primer umaknejo, 
pogledajo stran, potisnejo ušesa nazaj in se oblizujejo. Če 
teh znakov ne upoštevamo, lahko tudi zarenčijo in pokažejo 
zobe – to pa je že zelo resno opozorilo!

Med zabavo bom počakal doma
Gotovo boš za pusta obiskal vsaj eno pustno zabavo. Morda 
si boš ogledal kurentovanje ali pa obiskal drugo pustno 
povorko. Taka oblika zabave je primerna le za ljudi. Gneča, 
glasna glasba, ropot ... za tvojega ljubljenčka je vse to 
neprijetno in celo grozeče.

Živali slišijo in vohajo mnogo bolje od nas in na glasnih 
prireditvah jih lahko kaj hitro začnejo boleti ušesa. Neznana 
glasna okolica je polna novih, neznanih vonjav. Psi svojo 
okolico tudi vidijo drugače. Ker so manjši od nas, v gneči 
vidijo predvsem noge tujcev, kamorkoli pogledajo. Poleg 
tega se ne morejo nikamor umakniti, kar še poveča njihov 
strah. 
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