Aljin kotiček

Bližajo se prazniki, z njimi pa počitnice, ko več časa preživimo
doma. Na prvi pogled je to pravi čas za nakup ali posvojitev
živali, vendar v resnici ni vedno tako.

Zakaj se živali tako bojijo pokanja?
Pok petarde ali rakete je nenaden glasen zvok. Nič
nenavadnega ni, da se takega zvoka živali ustrašijo – tudi
mi se ga. Toda mi razumemo, od kod je zvok prišel in
kaj se dogaja. Živali tega ne razumejo, mislijo, da gre za
nevarnost. V težkih trenutkih si običajno poiščejo zavetje pri
ljudeh, ki jim zaupajo.
Vsaka žival je v novem okolju na začetku nekoliko negotova
in prestrašena. Ne počuti se varno. Prav tako nas še ne
pozna in nam ne zaupa. Če se česa ustraši, ne bo vedela,
kam se lahko umakne in h komu se lahko obrne po pomoč.
Zato je tudi bolj verjetno, da se bo ustrašila pokanja petard
in da se bo ta strah večal. To je eden od razlogov, zakaj
posvajanje živali v prazničnem času ni priporočljivo.

Prihod živali v naš dom je vznemirljiv trenutek. Zgodi se nekaj novega, v družino
sprejmemo novega štirinožnega družinskega člana. V naš vsakdan je treba po
novem vključiti še skrb za žival. To lahko za nekaj časa naše življenje postavi na
glavo. Vendar nismo edini, ki se moramo navaditi na novosti. Življenje se na glavo
obrne tudi naši živali. Ta pride iz svojega starega doma, kjerkoli je že to bilo, v nov
dom, med nove ljudi.

Počitnice so zato lahko primerno obdobje za posvojitev
nove živali, vendar je okoli novega leta drugače. V tem
času imamo običajno več obiskov in tudi sami obiskujemo
družinske člane in prijatelje. Povedano drugače – med
novoletnimi počitnicami se veliko dogaja.
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Kaj pa, ko se počitnice končajo?
Tudi če počitnice načrtujemo brez obiskov sorodnikov in
živimo v okolju, kjer ne pričakujemo ropota pirotehničnih
sredstev, pri posvojitvi živali ne smemo pozabiti na zelo
pomembno stvar. Ko se počitnice končajo, moramo nazaj
v šolo, naši starši pa v službo. Tako se lahko nenadoma
zgodi, da žival ostane sama doma.
To za žival ponovno pomeni veliko spremembo. V tednu
ali dveh se ravno navadi na svoj novi dom, kjer je njena
družina ves čas ob njej, nato pa nenadoma vsi izginemo
in sama ostane tudi po več ur. To je lahko zanjo zelo
neprijetno. Na prihod hišnega ljubljenčka se moramo
zato dobro pripraviti. Pomislimo tudi na to, kako jo bomo
navadili na življenje brez nas.

Pomoč ob praznični pirotehniki
Če se tvoj ljubljenček boji pokanja petard in raket,
mu lahko pomagaš na različne načine:

Naše stanovanje ji je
povsem tuje, mi pa smo
zanjo popolni neznanci. Žival ne
razume, kaj se je zgodilo in zakaj. Zato je zelo pomembno,
da si prve dni vzamemo čas in živali pustimo, da se počasi
navaja na svoje novo okolje.

Žival je domov bolje pripeljati v bolj
mirnem delu leta.
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Hišni
ljubljenčki
in pirotehnika

Vse to običajno spremlja
še pokanje petard in
raket, ki se ga večina
živali boji.
Zaradi vsega tega
se žival težje in
počasneje navadi na
nov dom, selitev pa
kaj hitro lahko pripelje
do pojava strahu in
negotovosti.

•Ž
 ivali med pokanjem pirotehnike ne puščaj
same. Vedno bodi ob njej.
•P
 som in mačkam, ki živijo zunaj, uredi
bivališče v hiši, kjer bodo bolj varni.
•Z
 agrni zavese, saj se živali lahko ustrašijo tudi
bliskanja, ki spremlja pirotehniko.

Nekaj znakov, da se tvoj ljubljenček boji pokanja
petard in raket: ob ropotu pirotehnike beži, se skriva
v najbolj tihem delu stanovanja, se stiska k tebi, psi
pa pri tem pogosto še lajajo ali cvilijo.

•Č
 e žival živi v kletki, jo premakni v tišji del
hiše, kjer ne ropota tako glasno.
•D
 oma ne uporabljajte raket in drugih
pirotehničnih sredstev!
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