	
  

EL TEU GOS
TÉ POR

	
  

ALS

PETARDS?
Amb l’arribada del mes de Juny i a poques setmanes de la diada de Sant Joan, sou molts els propietaris de mascotes
que us preocupeu per com el vostre animal viurà aquella diada. Els petards per nosaltres signifiquen festivitat però per
la teva mascota pot significar “por”, “angoixa” i malauradament no n’hi ha prou amb intentar-lo calmar.
La fòbia als sorolls és molt comú, sobretot quan parlem dels sorolls que produeixen: petards, bengales i focs
artificials.

Símptomes que poden indicar que el teu animal té por als sorolls/petards:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amagar-se sota d’un moble
Sortir corrents, intentar fugirà d’aquí el motiu pel qual és tant important que el teu animal porti el microxip i
un collar amb una placa identificativa
Col·locar la cua entre cames
Tremolors
Caminar contínuament d’un costat a un altre del pis/casa/habitació
Conductes destructives en el moment dels petards/soroll
Bordar constantment
Saltar a través de les finestres en un intent de fugir (durant els petards)
Orinar/defecar sense control
Salivera i/o panteig (respiració molt ràpida amb la boca oberta) excessiu.

Així doncs, si el teu animal té por als petards, a continuació et donem alguns consells per intentar-lo ajudar al màxim
possible durant aquell dia.

	
  
Recomanem que alguns d’aquests consells els comenceu a posar en pràctica mínim una setmana abans de la diada ja
que així podreu valorar la conducte de la vostra mascota.

Proporcionar una zona de seguretat:
- Transportin o caixa on el gos es pugui amagar i col·locar-lo en una habitació interior de la casa, a poder ser.
- Cobrir amb mantes i deixar la porta oberta.
- Si tens alguna manta o peça de roba que utilitzis normalment fica-la a dins ja que així l’animal sentirà la teva olor.
Lo ideal és uns dies abans ensenyar al gos a utilitzar la zona segura, sinó es pot, el dia de Sant Joan estar una estona
amb ell mentre ell està a dins

Medicació/fàrmacs/feromones.
Molts de vosaltres també us preguntareu si hi ha alguna medicació que es pot donar per intentar calmar-lo durant
aquell dia.
La resposta és: SÍ, però des d’Animàlia us recomanem no esperar fins l’últim dia ja que moltes d’aquestes
medicacions tenen més efecte (i es pot valorar el nivell de comportament del teu animal) si els comencem a donar un
parell de dies abans.
Avui en dia, hi ha un altre tipus de medicació, anomenades FEROMONES que també són molt útils en dies senyalats
com Sant Joan.

El GRAN
dia...(consells)
- Treu a passejar la teva mascota unes hores abans que comenci la festa.
- Proporciona el seu menjar abans de la festa ja que així tindrà l’estómac ple durant la nit.
- A mesura que s’acosti l’hora, trasllada el teu animal a la “zona segura” i porta-li les seves joguines.
- Pots intentar posar música, encendre el televisor
- Col·locar el difusor de feromones i donar la medicació per tranquil·litzar-lo (si no és suficient amb els consells
esmentats anteriorment).

	
  
EVITAR
- Castigar ni premiar el comportament que presenti
- No deixar-los en terrasses tancats...Sembla que deixar a l’animal sense estratègies d’enfrontament (accés propietari,
zona de seguretat..) augmenta la severitat del quadre

Vine a Animàlia i pregunta’ns!

L’equip de veterinaris d’Animàlia
www.animalia.cat
animalia@animalia.cat

