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Bliža se pust – čas, ko si za nekaj dni lahko, kar želiš. Ljudje ga že nestrpno pričakujemo, 
živali pa šemljenja ne poznajo in na pustne maske gledajo drugače od nas.

Zabavno  
ali strašno?
Pri izbiri pustne 
maske se lahko 
popolnoma prepustiš 
domišljiji. Za nekaj dni 
lahko postaneš, kdor 
koli ali kar koli želiš. 
Lahko si čarovnik, 
svoj najljubši junak 
iz risanke, postaneš 
lahko celo žival. Če se 
še nisi odločil, v kaj 
se boš našemil letos, 
je zdaj skrajni čas za 
to. Vendar poskrbi, 
da pri tem svojemu 
hišnemu ljubljenčku 
ne povzročiš 
nepotrebnega strahu.

Šemljenje je namenjeno ljudem, ne živalim. 

Nauči se prepoznati znake, s katerimi nam pes pokaže, 
da mu ni prijetno.
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Živali ne poznajo pustnih mask. Navajene so nas 
videti v naših običajnih oblačilih. Če se dobro 
zamaskiraš, te še tvoji najboljši prijatelji komaj 
prepoznajo. Vendar oni vedo, kaj se dogaja 
in zakaj si tako zamaskiran, živali pa tega ne 
razumejo. Ne poznajo nenavadnih mask, poslikav 
na obrazu, velikih klobukov in čudnih oblačil, ki 
jih nosijo maškare. Vsega tega se lahko ustrašijo. 
Zato previdno, ko si v maski. Najbolje je, da se 
zamaskiraš tako, da te tvoja žival pri 
tem lahko opazuje. Tako bo 
manj presenečena, ko 
te bo videla v tvojih 
nenavadnih pustnih 
oblačilih.

Živali so lepe točno take, kot so. Prav nič jih ni treba 
šemiti, da bi bile lepše!

Pa vendar jih včasih lahko oblečemo
Nekatere živali v mrzlih zimskih dneh potrebujejo topla 
oblačila. Vendar je to povsem drugače, kot če jih oblečemo  
v pustno masko. Plaščke potrebujejo predvsem psi: 
mladički, majhni psi, psi s kratko dlako in starejši ali bolni 
psi. Pomembno je, da jih plašček ne moti pri gibanju, da 
nima kapuce ali kakšnih drugih dodatkov. Pred mrazom  
s plaščkom zaščitimo tudi konje in nekatere druge živali.

Nauči se govoriti po pasje
Nekatere živali dobro skrivajo svoje počutje, druge pa nam 
jasno pokažejo, kadar jim kaj ni všeč. Taki so na primer psi. 
Imajo zelo bogato telesno govorico. Z različnimi gibi telesa 
in izrazi na obrazu nam povedo, kdaj se ne počutijo dobro. 
Ko se naučiš prepoznati te znake, lahko kaj hitro ugotoviš, 
ali pustna maska tvojemu psu ustreza ali ne.

Kadar se pes ne počuti prijetno, se začne oblizovati, 
glavo umakne stran od tebe, lahko tudi zazeha in pripre 
oči. Ušesa skrije h glavi, opaziš lahko tudi belino v očeh. 
Prepoznaš katerega od teh znakov pri kužku na fotografiji?

Pustna zabava
Če se nameravaš odpraviti na pustno zabavo, naj tvoj 
ljubljenček raje počaka doma. Na zabavi bo veliko ljudi v 
maskah, ki se jih tvoja žival lahko ustraši. Prav tako take 
dogodke običajno spremlja glasna glasba. Živali slišijo mnogo 
bolje od nas, zato jih lahko kaj hitro začnejo boleti ušesa. Tudi 
v gneči se ne počutijo dobro. Skratka – oba se bosta imela 
lepše, če tokrat tvoj štirinožni prijatelj ostane doma.

Maske so za ljudi, ne za živali
Ljudje v pustnih maskah uživamo. Všeč nam je, ko se 
pretvarjamo, da smo nekdo drug. Še posebej navdušeni pa 
smo, če se nam uspe tako dobro zamaskirati, da nas nihče 
ne prepozna. Pri živalih je drugače. Ne razumejo pustnih 
mask in se v njih po navadi ne počutijo dobro. Posebej jih 
moti, če morajo nositi kaj na glavi in če se zaradi nenavadnih 
oblačil ne morejo dobro premikati. Prav tako ne razumejo, 
da gre le za zabavo. Če se jim posmehujemo, se počutijo 
neprijetno.


