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Kolejny rok bez miejskich fajerwerków i z akcją "Ursynów nie strzela w Sylwestra". Mimo
próśb i zakazów mieszkańcy nie są w stanie odpuścić tradycji. Ich zabawa jest cierpieniem
dla innych. - Pseudoargumenty, że jedną noc pies wytrzyma, świadczą o egoizmie i
niedojrzałości - mówi zoopsycholog-behawiorysta Anna Skrzypczak.
Specjaliści zwracają uwagę na to, że wybuchy fajerwerków są szkodliwe nie tylko dla zwierząt, ale i
dla dzieci, osób starszych, chorych i z nadwrażliwością sensoryczną. Nowoczesne metody pozwalają
na kompromisy, a odpowiednie suplementy niwelują uczucie strachu u najsłabszych. O negatywnych
skutkach głośnych zabaw noworocznych rozmawiamy z Anną Skrzypczak, ursynowskim
zoopsychologiem, autorką bloga psiedrogi.pl.

Dlaczego wybuchy fajerwerków są takim zagrożeniem dla zwierząt?
Wybuchy fajerwerków to dla zwierząt znacznie silniejsze wrażenia niż dla ludzi. Na efekt, który
podziwiają ludzie, składa się szereg bodźców: wizualny (silny rozbłysk), dźwiękowy (huk),
odczuwalne drgania powietrza i przedmiotów (np. ścian i stropów budynków), ostry odmienny
zapach. Dla wielu osób to drobiazg, ale zwierzęta dysponują zmysłami wielokrotnie czulszymi niż
ludzkie. Słuch oraz węch psów i kotów jest nieporównywalnie bardziej wrażliwy, niż nasze zmysły.
To, co dla nas jest po prostu hałasem czy podziwianym kolorowym pióropuszem rac, u zwierząt
powoduje niejednokrotnie silny stres, skrajne przerażenie, odruch ucieczki w panice, czasem nawet
niekontrolowaną próbę ataku ze strachu. Również zwierzęcy układ nerwowy nie jest przystosowany
do odbierania tak silnych i nagłych bodźców - mogą one doprowadzić do zawałów czy pojawienia się
lub pogłębienia fobii.
Ale fajerwerki, to nie tylko problem psów i kotów...
Zwierzęta w silnym stresie zrywają się do nagłych ucieczek (nawet po wiele kilometrów), ulegają
wypadkom, nie odnajdują drogi do domu... To, jak silnie reagują zwierzęta, najłatwiej zaobserwować
u naszych domowych pupili (psy, koty, gryzonie, ptaki). Jednak żyjemy otoczeni także dziką przyrodą
- ludzkie obchody końca roku uderzają również w wolno żyjące zwierzęta (ptaki, zwierzyna leśna).
Konsekwencje nagłego silnego stresu u dzikich zwierząt są dramatyczne: zatrzymanie akcji serca,
ucieczki na oślep w panice, wpadanie ptaków na budynki, zaburzenia orientacji w przestrzeni,
problemy z powrotami do gniazd i nor, a w dłuższej perspektywie: także zaburzenia procesów
rozrodczych (owulacji, stałości par).
W Nowy Rok i dni kolejne na ulicach miast można znaleźć liczne zwłoki ptaków zmarłych z
przerażenia lub od uderzenia w ściany bloków, zwłoki psów i kotów, które zginęły pod kołami,
uciekając na oślep w panice. Nie uważam, żeby jakakolwiek tradycja czy ludzka krótkotrwała radość
była warta aż takiej ceny.

Jak przemówić rodzinie i sąsiadom do rozsądku?
Od lat mówi się coraz więcej o szkodliwości głośnych fajerwerków - szkodliwości dla zwierząt, ale też
dla małych dzieci, osób starszych i chorych oraz osób z nadwrażliwością sensoryczną. Niestety, jak
grochem o ścianę - prośby i argumenty uderzają o ścianę egoistycznej potrzeby hucznej zabawy.
Pseudoargumenty amatorów hucznych obchodów sylwestrowych, że niby "zwierzęta jakoś przeżyją",
"prawdziwy pies nie boi się", "dawniej psy przeżywały wojny, a teraz to wychuchane mięczaki",
"jedna noc nie zaszkodzi", "bo taka jest tradycja" i inne - świadczą jedynie o niedojrzałości, egoizmie
i brakach podstawowej wiedzy o zwierzętach, które nam wiernie towarzyszą i którym winni jesteśmy
troskę i opiekę.
Uważam, że tradycja powinna przede wszystkim nie szkodzić. Nie chodzi jednak o zaprzestanie
świętowania! Apeluję jedynie o ograniczenie się rzeczywiście do jednej nocy sylwestrowej, o rozwagę
i o kompromis.
Na jaki kompromis możemy pójść? Czy jest on możliwy?
W ostatnich latach coraz popularniejsze i coraz łatwiej dostępne są tzw. ciche fajerwerki - efektowi
wizualnemu nie towarzyszy huk detonacji. Jest to pewien kompromis, bo pozostaje radość z
obserwacji, a szkodliwe dla innych silne bodźce są zminimalizowane. Promujmy ciche fajerwerki,
zimne ognie i inne pomysłowe, a nieszkodliwe, formy powitania Nowego Roku! A może skuteczny
byłby argument ekonomiczny? Co roku idą z dymem miliony, w ciągu kilku godzin.
Oczywiście nie uda się wszystkich zmobilizować, więc z pewnością jakaś grupa będzie
odpalała race. Co zrobić, aby nasz pupil mniej się bał? Czy trzymanie w takiej sytuacji
psiaka w łazience jest dobrym pomysłem? Mam wrażenie, że często przez "kominy" w
łazienkach przedostaje się jeszcze więcej dźwięków, niż przez szczelnie zamknięte okna....

W dzień sylwestrowy należy tak zaplanować spacery, by móc wyprowadzić psa na krótki spacer po
południu, zanim zacznie się odpalanie fajerwerków, po spacerze podać niewielki posiłek i zapewnić
spokój. Kolejne wyjście na spacer powinno mieć miejsce dopiero nad ranem, kiedy całkowicie minie
fajerwerkowa kanonada.
Ponieważ pojedyncze race są odpalane już kilka dni przed sylwestrem i w kolejne dni po Nowym
Roku - w okresie okołosylwestrowym nie spuszczamy psów ze smyczy. Wybieramy, o ile to możliwe,
spokojniejsze trasy spacerowe. Używamy mocnych smyczy z porządnym uchwytem, dopasowanych
szelek lub obroży. Warto rozważyć podwójne zabezpieczenie: obroża + szelki podpięte jednocześnie
do smyczy lub szelki antyucieczkowe. Zaopatrujemy psa w czytelną adresatkę z aktualnymi danymi
(imię psa, dane kontaktowe do opiekunów, ew. zażywane stale leki).
W sylwestrowy wieczór i noc należy stworzyć psu zaciszne, możliwie ciche i bezpieczne
otoczenie:
zamknięte i zasłonięte okna to podstawa
nie brać psa na ręce ani na kolana, nie przytrzymywać psa na siłę - ograniczenie ruchu może
wzmóc stres zwierzaka
być blisko psa, można położyć blisko niego rękę lub delikatnie go dotykać, ale raczej nie
głaskać zbyt energicznie, ponieważ ruch ręki może być pobudzający, a w stanie zaniepokojenia
- dodatkowo aktywizujący; lepiej statycznie psa dotykać, ale nie ruszać dłonią
można mówić do psa spokojnie, śpiewać cicho i spokojnie kołysankę, puścić nagranie
relaksacyjne dla psów (dostępne w internecie)
u niektórych psów (warto wypróbować tę metodę wcześniej) sprawdza się działanie na czucie
głębokie, kompresoterapia, np. kamizelki uciskowe lub umiejętne (!) bandażowanie psa
specjalnymi taśmami, lub szerokim bandażem elastycznym. Jednak uwaga! Trzeba wiedzieć jak
to robić, aby nie zaszkodzić psu
wiele psów dobrze reaguje na masaż relaksujący (metoda GaSa lub T-Touch), który przy
pewnej wprawie opiekun psa może samodzielnie przeprowadzić w domu
NIE należy psa niepokoić własnym stresem, który łatwo się udziela - psy są bardzo wyczulone
na stres opiekuna, czyli: nie użalamy się, nie jojczymy nad psem. Zachowujemy spokój

Czy są dostępne jakieś bezpieczne środki dla zwierząt na uspokojenie?
Dobrym pomysłem jest zawczasu przygotować swojego pupila na nadejście nocy sylwestrowej.
Odpowiednio wcześniej (kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy wcześniej) wdrożyć ćwiczenia
przygotowujące psa do łatwiejszego zniesienia huku i rozbłysków. Mam na myśli trening
odwrażliwiania psa na te konkretne bodźce. Trening musi być bardzo stopniowy, rozciągnięty w
czasie i rozsądnie zaplanowany i przeprowadzany, by zwierzak miał czas zaakceptować stopniowo
zwiększające się natężenie bodźców.
Są również dostępne łagodne suplementy pomagające załagodzić stres związany z fajerwerkami.
Wybierając preparat, należy sprawdzić jego skład. Do substancji naturalnych, łagodnie wpływających
na redukcję lęku należą: L-teanina, L-tryptofan, melatonina, wyciąg z melisy, rumianku, lawendy i
kozłka lekarskiego. Są to preparaty bezpieczne, dostępne bez recepty i można je kupić w większości
sklepów zoologicznych lub gabinetów weterynaryjnych. Należy jednak pamiętać, że ich podawanie
należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, ok. 10 dni przed sylwestrem, i kontynuować suplementację
aż do całkowitego ustania wybuchów (realnie aż do święta Trzech Króli).
Są jednak sytuacje, kiedy psiak czy kot nie reagują dobrze na trening (np. z powodu wieku, stanu
zdrowia lub przebytych traum), łagodna suplementacja jest zbyt słaba lub jest już koniec grudnia i
nie ma czasu na ćwiczenia. W takich sytuacjach z pomocą przyjdzie lekarz weterynarii, przepisując
swemu małemu pacjentowi odpowiedni lek wyciszający lęk i redukujący fobię. Obecnie powszechne
w użyciu weterynaryjnym są leki działające szybko i skutecznie, a przy stosowaniu doraźnym - także
całkowicie bezpieczne dla zdrowia psa lub kota. Należy udać się kilka dni wcześniej do lekarza
weterynarii na wizytę. Lekarz - znając stan zdrowia psa lub kotka, jego wagę, wiek i nasilenie
problemu lęku - dobierze właściwy preparat i jego dawkowanie. Przestrzegam przed podawaniem
zwierzętom leków na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem weterynarii!
Jedna uwaga. Czasem zalecane są środki zawierające składnik: acepromazynę (np. Sedalin) - nie są

one bezpieczne i nie należy ich stosować. Po ich podaniu pies zachowuje pełną świadomość - lek ma
działanie miorelaksacyjne (powoduje rozluźnienie napięcia mięśni, przy zachowanej
świadomości). Skutek: pies boi się tak samo, ale nie może tylko tego pokazać ani się schować, bo nie
panuje nad ciałem, nie może też poruszać kończynami. Zatem jego przerażenie jeszcze się zwiększa.
Jest duże ryzyko, że fobia się pogłębi, gdyż pies będzie dodatkowo zestresowany własną
bezwładnością.
Dziękuję za rozmowę.
Źródło:
https://haloursynow.pl/artykuly/ursynow-nie-strzela-w-sylwestra-zoopsycholog-o-szkodliwosci-fajerwerkow-wywiad,18987.h
tm

