
Patarimas:
Aptvarą rinkitės pagal šuns dydį. Jame augintinis turi 
turėti pakankamai vietos vaikščioti. 
Pasirūpinkite, kad nuolat turėtų švaraus vandens ir 
būtų pavėsyje.

Kiekvienam atsakingam šeimininkui rūpi, kad augintinis būtų saugus ir namuose ir kieme. 
Tačiau, kaip užtikrinti, kad kiemas būtų nepavojingas smalsiems mūsų keturkojams?
Patariame, ko reikėtų vengti ir į ką derėtų atkreipti dėmesį savo kieme bei sode.

Augintiniui 

saugus kiemas

Lysvės ir

gėlynai

Dažnas augintinis mėgsta pasikapstyti purioje žemėje, kiti netgi rausia duobes. Tad kaip 
apsaugoti savo gėlių ar daržovių lysves?
Aptverkite draudžiamas vietas arba kieme palikite augintinį specialiame aptvare, kuriame augintinis jausis 
saugiai ir patogiai. 

Pavojingi 

augalai

Augintiniai yra smalsūs tyrinėtojai. Jie aplinką tyrinėja ne tik uostinėdami, bet ir ragaudami. 
Labai svarbu žinoti, kokie sodo augalai gali būti toksiški gyvūnams.
Štai jie: amariliai, krokai, lelijos, tulpės, narcizai ir gebenės.
Svarbu, kad augintiniai jų negraužtų. Pasirūpinkite tuo.

Patarimas:
Pasėkite vazonėlyje varpinių augalų: avižų, kviečių, 
rugių arba miežių – jų daigeliai sveiki ir labai gardūs 
šunims ir katėms. 

Teritorijos 

žymėjimas

Ir šunys, ir katinai dažnai žymisi teritoriją. Kartais jie tai daro nepageidautinose vietose, tad 
kyla klausimas kaip to išvengti?
Puikūs pagalbininkai tokiose situacijoje – specialūs purškikliai. Juos naudokite tose vietoje, kuriose 
augintiniui leidžiate atlikti gamtinius reikalus. Svarbu, kad augintinis žinotų, kurioje vietoje leidžiate tai 
daryti. 

Patarimas: 
Nepageidaujamus kvapus kieme ir sode saugiai ir 
greitai pašalins specialios priemonės URINE OFF.

Vieta 

žaidimams

Jeigu turite galimybę, skirkite nedidelį plotelį sodo šuns linksmybėms, nedrauskite šioje vietoje 
netgi rausti. Žaidimams su augintiniu rinkitės mėtomus ar tąsomus žaislus. Jie skatina 
augintinio aktyvumą ir stiprina ryšį su šeimininku.
Didesniame kieme galima įsirengti Agility sporto aikštelę. Aktyviam augintiniui patiks šuoliuoti per 
specialias kliūtis ar landžioti tuneliu.  

Patarimas:
Nepamirškite už teisingai atliktas komandas 
paskatinti augintinį skanėstais.

Pasirūpinkite augintinio saugumu ir paklusnumu – taip galėsite 
džiaugtis nepriekaištingo grožio sodu ir laimingo augintinio draugija.
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* nepalikite šuns be priežiūros ilgą laiką. 


