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Prawie każdy marzy o domku z ogrodem, o psie, czy kocie. Kiedy spełni już swoje marzenia, 
często okazuje się, że pojawiają się problemy, których wcześniej nikt nie przewidział. 
Niestety bez względu na to czy mieszka się w mieszkaniu, czy w domu z ogrodem problemy z 

czworonogami pojawiają się zawsze, w mniejszym lub większym zakresie. Wynika to z 
fizjologii zwierzaków, z ich temperamentu, charakteru lub sposobu życia i wychowania. Im 

więcej zwierzaków, tym większa radość, ale i problemy, obowiązki oraz niemiłe dla właścicieli 
niespodzianki. Ważne, aby właściciel dobrze prowadził swoich pupili, by był "przywódcą 
stada" i nie pozostawiał ich samym sobie. Wyobrażenia o posiadaniu domu z ogrodem, w 
przypadku posiadania zwierzaków są często złudne. Nie wystarczy czworonogi wypuścić do 
ogrodu, należy się nimi odpowiednio zająć. 

Dobrze jest, zarówno w domu, jak i w ogrodzie wytyczyć dozwolone dla zwierząt strefy. W 
ogrodzie powinno się wydzielić część działki na kojec w przypadku psa, a dla kota można 
wybudować wolierę. Takie rozwiązania pozwolą na ograniczenie zniszczeń, czy 
zanieczyszczeń, które na pewno pojawią się w przypadku samowoli pupili. Kojec może służyć 
do tymczasowego lub stałego przebywania psa i w zależności od liczby zwierząt musi 
spełniać odpowiednie wymagania. Powinien być on zlokalizowany na działce w miejscu 
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bardziej odosobnionym, ale z widokiem na furtkę, czy bramę wjazdową. Pies całkowicie 
odizolowany, będzie po prostu nieszczęśliwy i może ujadać, lub niszczyć swoją zagrodę. 

W kojcu powinna znaleźć się buda, optymalnie dopasowana do wielkości psa, w której warto 

jest wyłożyć wyściółkę ze słomy. Dobrze też, kiedy posiada ona przedsionek, chroniący psa 
od wiatru, czy opadów. Gotową, ocieploną budę można kupić, lub samodzielnie wykonać z 

desek, czy wodoodpornych płyt osb. Można wyposażyć budę w podnoszony dach, który 
ułatwi jej sprzątanie. Oczywiście dla każdego psa powinna być przewidziana odrębna buda. 

Dodatkowo wykonuje się wybieg - dobrym rozwiązaniem jest wykonanie podestu z desek 
montowanych na stelażu drewnianym lub stalowym w niewielkich 1-2cm odległościach. Na 
takim podeście łatwiej posprzątać wybieg. Reszta wybiegu może być już na gruncie ze 
żwirkiem, o drobnych oczkach, czy trawą. 

 

Kojce 2x2m, czy 2x1,5m, które spotykane jako gotowe w sprzedaży, nie są 
najlepszym rozwiązaniem. Producenci proponują czasami jeszcze mniejsze kojce, czy klatki 
ale dla samej wygody pupila lepiej jest przewidzieć na działce większą przestrzeń. Kojec 
powinien być wykonany z siatki o odpowiedniej wysokości, tak by pies nie wyskoczył, 
rozpiętej na słupkach stalowych. Koniecznym jest też wykonanie podmurówki zagłębionej w 
gruncie przynajmniej na około 80-100cm, tak by pies nie mógł się podkopać. 

Im większą część działki przeznaczymy dla naszego pupila tym lepiej będzie on znosił 
tymczasową "niewolę". Mniej będzie też sprzątania. Pomimo zapewnienia zwierzakowi 
odpowiedniej ilości przestrzeni, i tak powinno się zabierać go na spacery poza wybieg, czy 
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działkę, tak by mógł swobodnie się wybiegać. Niestety nadal na wsiach stosowane jest 
wiązanie psów na łańcuchu, co może doprowadzić do pojawienia się agresywnych zachowań. 
Dodatkowo taka niewola jest po prostu niehumanitarna, a zwierzak jest nieszczęśliwy - 
dlatego też łańcuch stanowczo odradzamy. 

Brak kojca, nawet przy najlepiej wyszkolonym psie wiąże się z nieoczekiwanymi 
zniszczeniami na działce. W szczególności dotyczy to rabat kwiatowych, czy grządek, ale 
także nowo posadzonych drzewek, starych drzew, czy krzewów. W przypadku psa jest to 
znaczący problem, bowiem samiec zawsze będzie znaczył swój teren, a rośliny "podlewane" 
przez psa po jakimś czasie zginą. Innym problemem może być kopanie, czy przekopywanie 
działki i często dzieje się to gdy na działce pomieszkują krety. 

Jeśli chodzi o krety to już od lat wprowadzane są różne metody ich "eksmisji", zazwyczaj 
jednak mało skuteczne. O tych drastycznych nie będziemy wspominać, ale są też naturalne 

metody by krecika wyprosić z działki. Prostym sposobem są nasadzeni z odpowiednich roślin, 
których te zwierzęta nie lubią. Należą do nich an przykład: 

• czosnek, 

• czosnek ozdobny, 
• wilczomlecz, 

• nostrzyk, 

• czarny bez. 

Ciekawostką jest również to, iż czosnku nie lubią też króliki, mszyce i mrówki. Zwalcza on 
ponadto pleśnie i grzyby. Innymi znakomitymi roślinami są aksamitki i nagietki, które 
przegonią z działki nicienie, niszczące korzenie roślin oraz ślimaki, na które dodatkowo 
wpływa także trybula której też nie lubią mrówki. Na działkach przy lesie często pojawia się 
problem nieproszonych gości i tak dla odstraszenia saren, przy grządkach, czy przy 
ogrodzeniu można rozłożyć zwykłe mydełka zapachowe, których sarny nie lubią. Szczury 

wodne nie tolerują liści czarnego bzu i orzecha włoskiego. 

Wracając do czworonogów domowych, warto wspomnieć także o kotach. Koty wypuszczane 
swobodnie na działce również mogą poczynić wiele szkód. Przede wszystkim polować będą 
na ptaki, które pożyteczne są w przydomowym ogródku. Swoje trofea dodatkowo koty 
znosić mogą do domu, lub na próg drzwi, co nie jest zbyt przyjemną okolicznością dla 
domowników. Podobnie może być z psami, gdy na działce hodujemy kury. Nawet najlepiej 
ułożony i spokojny pies, od czasu do czasu może poczuć siłę swojego psiego instynktu i na 
kurę zapolować. Dlatego też zarówno psa, czy inne domowe zwierzęta jak np. kury powinno 
się izolować i dla ich wygody i bezpieczeństwa wydzielić im odpowiednie zagrodzone miejsce 
na działce. W przypadku kur ważnym jest, aby dodatkowo zabezpieczyć ich wybieg przed 
lisami, które nie tylko polują przy leśnych działkach, ale często są powszechną zmorą na 
wsiach. 
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Dobrym rozwiązaniem jest woliera, którą można też zastosować w przypadku kotów. 
Woliera to wybieg, w którym stosujemy siatkę (stalową lub z twardego tworzywa), o małych 
oczkach (oczka siatki około 1-2cm) i dodatkowo zamykamy jej górną część. Jest to rodzaj 
kojca, ale z zasiatkowanym "sufitem", lub z zadaszeniem. Pamiętajmy o tym, że w przypadku 
woliery warto wykonać podmurówkę. Dzięki temu, koty nie podkopią się i nie wydostaną ze 
swojej bazy, a w przypadku kur zastosowanie takiej woliery da im bezpieczeństwo, bowiem 
lis nie będzie mógł, ani wskoczyć do zagrody, ani się do niej podkopać. 

Psy, czy koty trzymane we wnętrzu również mogą sprawiać wiele kłopotów, zwłaszcza, gdy 
pozostaną same w domu. Warto przewidzieć w takich sytuacjach dodatkowe pomieszczenie, 
w którym można na czas nieobecności domowników zwierzaki odizolować. Może to być 
pomieszczenie gospodarcze, lub kąt wydzielony na przykład w kotłowni, czy pokój do tego 
przeznaczony. Często też w domach montuje się alarm i wtedy zwierzaki będące w domu 
powinny być zamykane tam gdzie alarm nie będzie działał na ich ruch. 

Innym problemem w posiadaniu czworonogów w domu, czy mieszkaniu jest ich zapach i 
sierść. Rasy długowłose będą szczególnym utrapieniem i dlatego też najlepiej jest od 
początku po przeprowadzce wskazać zwierzęciu gdzie może przebywać, a gdzie ma zakaz 
wstępu. W szczególności dotyczy to pomieszczeń sypialni, ale także kuchni, gdzie i zapach i 
sierść są nie wskazane. Dla zmniejszenia niepożądanych zapachów montuje się specjalne 
neutralizatory zapachów nowej generacji w postaci żelów. Dodatkowo dostępne są specjalne 
preparaty usuwające nieprzyjemny zapach moczu dla poszczególnych zwierzaków, które 
stosuje się miejscowo przy nieprzewidzianych wypadkach. Innym rozwiązaniem jest zakup 

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl 

http://www.mgprojekt.com.pl/


odkurzacza z filtrem wodnym i dodatkowym filtrem hepa oraz z turbo szczotką, który 
właściwie pozwoli oczyścić z sierści podłogi w domu. Taki odkurzacz przyjazny jest dla 
alergików, bo skutecznie usuwa sierść, kurz i oczyszcza powietrze. 

 

Również ważna jest dieta i zastosowana karma, którą w specyficznych warunkach ustala się z 
weterynarzem. Przy psach, które biegają w ogrodzie czy kojcu dodatkowo warto przewidzieć 
miejsce na czyszczenie ich łap, czy nawet płukanie sierści z błota, zwłaszcza gdy pada, a psa 
chcemy wprowadzić do domu. Dobrym rozwiązaniem jest miejsce w garażu, czy 
pomieszczeniu gospodarczym przy domu, gdzie montuje się natrysk lub kurek ze złączką z 
wężem oraz ze spustem podłogowym i tu obmywa się psa. Dla kotów w zależności od ich 
liczby dobiera się odpowiednio kuwety. Kuwety można stawiać w łazience, czy w 
pomieszczeniu gospodarczym, ale najlepiej aby to były pomieszczenia w części domu 
niedostępnej dla gości. Kuwety należy często opróżniać i czyścić oraz stosować specjalne dla 
kotów żwirki antybakteryjne i najlepiej zbrylające się: bentonitowe, naturalne z wiórek 
drzewnych, czy silikonowe, które mogą też być dodatkowo zapachowe. Zwykłego piasku nie 
stosuje się gdyż nie zapewnia odpowiedniej czystości i pozostawia nieprzyjemne zapachy w 
pomieszczeniu. 

Posiadanie zwierzaków w domu, wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale również i 
obowiązkiem, mimo tego daje domownikom wiele radości. Należy wtedy tak dostosować 
swój rytm oraz dom i ogród, aby wszyscy domownicy i ci „duzi” i ci „mali” razem wspólne 
domostwo szczęśliwie zamieszkiwali. 

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl 

http://www.mgprojekt.com.pl/


 

 

Dowiedz się więcej - Zwierzęta w domu - Blog Budowlany MG Projekt  
MG Projekt Pracownia Architektoniczna s. c.  

Under Creative Commons License: Attribution  

Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook 

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl 

http://www.mgprojekt.com.pl/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/?p=4655%23ixzz3fmQs2K2g
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
http://ec.tynt.com/b/rw?id=d-Pcim0bur4OV_acwqm_6l&u=mgprojekt
http://ec.tynt.com/b/rf?id=d-Pcim0bur4OV_acwqm_6l&u=mgprojekt

