
52

FO
TO

G
R

A
FI

JE
: S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K

Si tudi ti komaj čakal prižig prazničnih luči, okrašene novoletne jelke in ognjemete, 
ki spremljajo praznovanje novega leta? December je za veliko ljudi najbolj vesel 
mesec v letu. Živali pa na praznično dogajanje gledajo malo drugače.

Aljin kotiček

Živali se bojijo pokanja pirotehnike
Živali slišijo mnogo bolje od ljudi, zato je glasno pokanje 
petard in raket zanje neprijetno, celo grozljivo. Ne ustrašijo 
se le poka. Težava je tudi v tem, da živali ne vedo, od kod 
zvok prihaja. Ne razumejo, da gre le za človeško zabavo. 
Zanje glasno pokanje pomeni pravo nevarnost. Nekatere 
se pokanja tako bojijo, da se poženejo v brezglavi beg, pri 
čemer se lahko poškodujejo ali celo umrejo.

Domačim živalim lahko pomagaš tako, da jim pripraviš 
miren, temen kotiček, kamor se lahko skrijejo. Če se pes 
ali druga domača žival stisne k tebi, ji to dovoli. Pri tem 
se z njo ne pogovarjaj in je ne poskušaj tolažiti. Ostani 
miren in se obnašaj, kot da pokanje raket in petard ni 
nič nenavadnega.

Alja Willenpart
Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si 

brez

Psi in druge domače živali
Nekateri psi v strahu začnejo uničevati pohištvo in druge 
predmete, glasno lajajo, tulijo in poskušajo pobegniti. Drugi 
se od strahu skrijejo in ne želijo nikamor. Mačke in druge 
domače živali se pred glasnimi zvoki prav tako skušajo 
skriti, od strahu lahko tudi povsem otrpnejo in se ne upajo 

Če tvoj pes živi v pesjaku, mu v prazničnem času uredi 
bivališče v varnem prostoru v hiši, na primer v garaži. Enako 
velja za mačke: če živijo zunaj, jim decembra omogoči umik 
v hišo ali stanovanje. Če se tvoja žival pokanja zelo boji, je 
ne puščaj same doma oziroma poišči varstvo zanjo.

Kaj pa rejne živali?
Tudi živali na kmetiji potrebujejo mir. Pokanja pirotehnike se 
tudi one bojijo in se mu želijo umakniti. In enako kot hišne 
tudi rejne živali pred glasnimi zvoki ne morejo pobegniti. 
Njihov strah se kaže tudi tako, da krave proizvedejo manj 
mleka, kokoši znesejo manj jajc, konji pa se lahko poženejo 
v brezglavi beg. Pomembno je, da tudi rejnim živalim 
omogočimo varno zavetje.

Pokanje je še posebno naporno  
za divje živali
Divje živali včasih še težje poiščejo zavetje pred pokanjem 
kot domače. Njihov dom je narava, ki kar naenkrat 
postane polna pisanih in glasnih raket, petard in drugih 
pirotehničnih sredstev. Ptice se ob nenadnih pokih 
prestrašijo, lahko odletijo v napačno smer ali se celo zaletijo 
v okna ali ograje. Z letenjem po nepotrebnem izgubljajo 

energijo, ki bi jo drugače porabile za iskanje hrane. Srne, 
zajci in druge divje živali se v strahu pogosto poženejo  
v beg in stečejo na cesto, kjer jih lahko povozi avto. 

Petarde in rakete so nevarne tudi za okolje. V zraku 
in na tleh pustijo strupene delčke, ki jih živali lahko 
vdihnejo ali pojedo.

OGNJEMET LETOS RAJE NARIŠI
Novo leto in druge praznike lahko praznujemo tudi 
brez pirotehnike. Poskrbi za živali in se odpovej 
pravim raketam in pokanju. Ognjemet doma raje 
narišite in vsi člani družine sodelujte v nagradnem 
natečaju. Risbo s svojimi podatki (ime, priimek, 
starost, e-pošta, naslov) pošlji najkasneje 31. 12. 2017 
na Društvo za zaščito živali Ljubljana,  
p. p. 4733, 1000 Ljubljana.  
Za več informacij obišči:  
https://www.facebook.com/PraznikiBrezPokanja/  
ali piši na info@dzzz.si.

premakniti. Vendar se pred glasnimi zvoki ne morejo 
popolnoma umakniti, saj pokanje pirotehnike slišijo tudi  
v najbolj skritem in tihem kotičku hiše.
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