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Divjad, ki je zaradi širjenja pozidanih, urbanih površin 
v gozdnate predele vse bliže mestu, se lahko ob 
pokanju prestraši in zaide tudi na cesto, kar ogroža 
življenje ljudi in živali.

Ognjemet zlahka povzroči požar. Tudi zato ga je 
nevarno prižigati v bližini travnatih površin,  
povezanih z gozdom ali kmetijami.  

Pes sliši vsaj 5-krat bolje od človeka
Ko nastopi obdobje decembrskega pokanja, se je dobro 
odpraviti s psom na sprehod po čim manj obljudenih poteh 
in takrat, ko je zunaj najbolj mirno. Psa imamo ves čas 
privezanega. Če naletimo na pokanje, ostanemo čim bolj 
mirni in nadaljujemo svojo pot. Pri tem pazimo, da imamo 
povodec trdno v rokah, saj nam lahko ob pokanju pobegne 
tudi najbolj miren pes. 

Praznični december, ki 
je za nas eden najlepših 
mesecev v letu, je za živali 
zelo stresen. Ker imajo 
veliko bolje razvit sluh 
od človeka, so v mesecu 
bučnih praznovanj in rabe 
pirotehničnih sredstev 
pogosto prestrašene, na 
begu in poškodovane. 
To ne velja zgolj za pse, 
mačke in druge hišne 
ljubljenčke, temveč tudi 
za rejne in prosto živeče 
živali. 

V slovenskih zavetiščih 
prav v decembru sprejmejo največ poškodovanih in 
pobeglih živali. Psa med opravki ne puščamo privezanega 
pred trgovinami, saj si bo ob morebitnem pokanju v paniki 
snel ovratnico. Na tak način decembra pobegne veliko psov. 
Nekateri končajo v zavetiščih, drugi so poškodovani, le redki 
srečneži pa najdejo pot domov.

Psi, ki so nameščeni v pesjakih, bodo ob decembrskem 
hrupu iskali varno zavetje. Če pesjak ni dovolj dobro zaprt, 
psa v tem času namestimo v klet ali podoben zaprt prostor. 
Notranji psi pa bodo najbolj zadovoljni, če bodo med 
pokanjem čim bolj oddaljeni od oken in če jih bomo v tistem 
času zaposlili z igro. Nekateri potrebujejo celo pomirjevala, 
ki jih predpiše veterinar.

Živali na kmetiji potrebujejo mir 
Krave, konji, kokoši in druge živali, ki bivajo v hlevu in 
na prostem, se na decembrski hrup odzivajo na različne 
načine. Kokoši lahko znesejo manj jajc kot sicer, znesena 
jajca pa so pogosto čudnih oblik in iznakažena. Nenaden 
hrup je stresen tudi za krave, ki lahko v tem času zaradi 
vznemirjenja dajejo manj mleka. 

Za vso živino velja, da se lahko ob nepričakovanem pokanju 
požene v dir, včasih celo poškoduje ograjo, se pri tem rani 
in razkropi po terenu. Živali na kmetijah v bližini cest so še 
v toliko večji nevarnosti, saj lahko na begu pred pokanjem 
zaidejo v promet in ogrozijo tudi življenje ljudi

Kaj pa divje živali?
Če se spomnimo na ptice, najbrž pomislimo, da so hrupa že 
navajene, saj bi jih sicer ogrožalo vsakršno grmenje. A ptice 
so dobro navajene na vremenske spremembe in pojave. 
Narava jim ne povzroča velikih težav. Človek, ki s pokanjem 
petard poseže v naravni ritem, pa lahko naredi veliko škode. 
Ptice se lahko ob pokanju prestrašijo in poškodujejo. Prav 
tako nanje vplivajo škodljive snovi, ki so v pirotehničnih 
sredstvih in med prazniki zastrupljajo zrak. V stiku s temi 
snovmi se lahko ptice celo zadušijo. 

Petarde? Ne, hvala!
Pokanje ogroža tako živali kot ljudi. Medtem ko se sami 
lahko potolažimo z besedami, da so to »zgolj« petarde, 
žival ostane brez pojasnila, zapade v zelo hudo stisko in se 
poškoduje ali celo izgubi življenje. 

Ali ne bi bilo lepo, ko bi decembra živalim pokazali, kako 
zelo jih imamo radi? Namesto petard raje pokajmo šale, 
gradimo snežake, krasimo stanovanja in dvorišča ter se 
veselimo s svojo družino in prijatelji brez neprijaznega 
hrupa.

Svetlobne izdelke 
za posebne priložnosti dobimo v različnih trgovinah po 
Sloveniji. Zabavamo se lahko na primer s svetlobnimi 
paličicami, obroči, grafiti in svetlečimi baloni, ki jih pritrdimo 
nase ali na ograjo. Za tako praznovanje novega leta nam 
bodo naši repati in pernati prijatelji še posebej hvaležni. 
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