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Šunų horoskopai

ŠUO  AVINAS 
03 21 – 04 20
Visada ir visur stengiasi pirmauti! Jį veikia karingojo Marso planeta, suteikianti nesuvaldomos energijos. 
Visuomet drąsūs, labai nepriklausomi ir impulsyvūs, tarp saviškių nuolat siekia lyderiauti. Neapkenčia bet 
kokios neteisybės, todėl be reikalo arba pavėluotai jų nebauskite. Bausmę jis turi suvokti. Drauge labai 
geraširdis: vos baigiasi konfliktas, jis vėl meilus ir žavus. 
Avino ženklo simbolis – Ėriukas, einantis tiesiai link tikslo, šio ženklo šunys reiklūs ir tikslūs it kokie 
viršininkai. Nepaisant šiokio tokio užsispyrimo, labai nuoširdūs ir be jokių abejonių tiki absoliučiu jūsų 
draugiškumu. Pamiršta visas nuoskaudas, vos tik jį paglostai… 
Trūkumai: stokoja atsakomybės, mėgsta nuotykius, nori išbandyti savo jėgas. Gerosios savybės: gina ne 
vien šeimininką, bet ir kitą šunį ar kokį sutvėrimą – įgimtas noras padėti, rizikuoti ir kovoti už teisybę. 
Šunyčiai Avinai aktyvūs nuo gimimo (ima šmirinėti anksčiau nei kitų ženklų šunys). Prijaukinti juos 
galima meile ir švelnumu, o ne fizinėmis bausmėmis. Vis dėlto net mažylis stengsis vadovauti jums, todėl 
iš anksto parodykite, kas gaujos vadas. Jie – drąsuoliai, tačiau labiausiai bijo… prarasti jūsų meilę. Puola 
į neviltį, kai nepastebite, gali tapti žiaurus ir sunkiai valdomas šeimininkui jo išsižadėjus. 
Kadangi mažyliai labai aktyvūs, reikia juos nuolat kuo nors užimti. Jie niekada nebūna tingūs, smalsus 
protas ir energija neleidžia jiems šiaip sau stumti dienas. 
Avinai nekenčia komandų, jei jas duoda žmonės, kurių jie nemyli. Įsakinėti reikia ramiu, tačiau ryžtingu 
balsu, jei šuo atliko komandą – iškart pagirti. 
Sveikata gana stipri, tik dažnesnės traumos dėl per didelio aktyvumo ir pervargimas nuo krūvio. Jiems 
būtina gerai maitintis ir ramiai išsimiegoti. Silpna vieta – dantys. 
Šunys Avinai geriausiai sugyvena su Dvyniais, Liūtais, Šauliais, Vandeniais, blogai – su Vėžiais, 
Ožiaragiais, Skorpionais, Žuvimis. Su Jaučiu ir Mergele santykiai šaltoki, o du šunys Avinai gali kautis 
dėl valdžios. 
Suaugęs (trejų, ketverių metų) šuo Avinas – išmintingas, energingas, rimtas jūsų draugas ir gynėjas. 

ŠUO JAUTIS
04 21 – 05 22
Tai ramūs, kantrūs, taikūs šunys. Kol Jautukai dar maži, dažnai be reikalo būna užsispyrę, išrankūs 
maistui, lėtoki. Jie tiesiog alpsta iš malonumo kai yra lepinami. Suaugę šunys linkę persiėsti todėl dažnai 
yra nutukę.
Dresuojami šie šunys švelniai skatinant, glostant, būtina vengti šiurkštumo į kurį Jaučiai atsako 
užsispyrimu ir atsisakymu dirbti. Teisingai dresuojant, jie sugeba kantriai ir atkakliai visko mokytis. Šunį 
Jautį sunku įsiutinti, bet jei taip atsitiks, tegul priešai saugosi, jis neišsigąs net ir didesnių bei stipresnių už 
save! Jie puikiai jaučia aplinkinių nuotaikas ir labai jautriai reaguoja į jų pasikeitimus. Tai labai mylintys 
vaikus šunys, bet su sąlyga, kad jums jis bus svarbiausias ir mylimiausias “vaikas”. Jei šeimoje nerami 
atmosfera, Jaučiai linkę dažnai nepavojingai sirguliuoti, nes jų imuninė sistema jautriai reaguoja į 
pergyvenimus.
Jaučiai mėgsta namų jaukumą, ypač vertina komfortą, todėl patieskite jam minkštą guolį jaukioje 
vietelėje, jis tai įvertins ir nesikėsins į jūsų lovą. Jie gali valandomis būti šalia jūsų, ypač jei glostote ar 
kasote, masažuojate. Jums nustojus glostinėti jūsų Jautuką, jis bakstels snukiu ranką, reikalaudamas 
pratęsti malonumus.
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Tai šunys nemėgstantys staigių aplinkos pokyčių ir geriausiai jaučiasi kaime, kur daug laisvės, gamtos. 
Gamtos kvapai ir spalvos stiprinančiai veikia jų imunitetą, džiugina, kelia nuotaiką.
Tai labai rūpestingi tėvai savo šunyčiams, kalytės ypač tvarkingos ir švaruolės, sugeba kantriai mokinti 
savo šuniukus gyvenimo pamokų.
Policininkai ir kinologai tvirtina, kad Jaučio ženklo šunys – atkakliausi pėdsekiai, kruopščiai siekiantys 
tikslo, be to jie drausmingi ir prieraišūs.

ŠUO DVYNYS
05 23 – 06 21
Šunyčiai Dvyniukai ypač žingeidūs ir judrūs, juos nuo mažumės, žaidimo forma galima pradėti dresuoti. 
Nuo jų dantukų greitai nukenčia visa, kas pasitaiko jų akiratyje. Todėl kuo anksčiau pasirūpinkite 
žaisliukais savo šuniukui, jie turi būti ryškūs, skirtingų formų, faktūrų, skleidžiantys kuo įvairesnius 
garsus.
Tai ypatingai draugiškas, judrus ir smalsus šuo. Jis šaunus ir išradingas žaidimų ir kelionių draugas, bet 
sargas iš Dvyniuko nekoks, nes jis pernelyg myli žmones ir mėgsta įvairovę. Šis šuo toks žingeidus ir 
smalsus, kad net mėgsta dirsčioti į svetimus langus ir žiūrėti televizorių.
Ramybės ir tylos iš šio šuns labai sudėtinga išsireikalauti, nes tai prieštarauja jo prigimčiai. Tik nepalikite 
Dvynio vieno ilgam laikui, vienatvės jis nepakenčia, dažnai paliekamas vienas namuose net gali susirgti 
depresija. Jis puikiai sugyvena su visais naminiais gyvūnais.
Dresuojant tokį šunį būtina vengti monotonijos, reikia keisti veiklos pobūdį, užsiėmimo vietas, jie labai 
mėgsta pagyras, jiems trūksta kantrybės ir atidumo.
Iš prigimties Dvyniai yra tvirtos sveikatos. Jei jų gyvenimo būdas sėslus, neįdomus, jiems gresia susirgti 
nervinėmis, žarnyno ir plaučių ligomis. Mažai judant jiems gali prasidėti plaučių ir virškinamo trakto 
problemos, jų plaučiai turi “vėdintis” gausiai ir pastoviai. Šeimininkas turi pasirūpinti, kad jo šuo Dvynys 
laiku paėstu, nes labai susidomėjęs Pasaulio pažinimu šuo užmiršta save.
Dvyniai – judrūs ir įdomūs, išradingi, siekiantys įtraukti į savo žaidimus ir šeimininką, demonstruojantys 
visišką prieraišumą.

ŠUO VĖŽYS 
06 22 – 07 22
Vėžio ženklą valdo Mėnulis, keturiskart per 28 dienų ciklą keičiantis fazę. Lygiai taip kaitaliojasi ir šuns 
Vėžio nuotaikos. Tai jis džiaugiasi gyvenimu, tai puola į neviltį… 
Ypatingai švelnus ir dėmesingas šuo. Pasižymi vos ne magiška intuicija, jautriai reaguoja į šeimininko 
nuotaikas ir teigiamai veikia pastarojo sveikatą. Todėl Anglijos šunų mylėtojų klubų nariai tiki, kad Vėžio 
ženklo šuo savo buvimu neleidžia šeimininkams sirgti reumatu, radikulitu, migrena, palengvina 
skausmus. 
Šio ženklo šunys labai atsargūs. Jausmų jie dažnai nerodo, bet baimė prarasti šeimininką jiems sukelia 
melancholiją ir nuraminti gali tik Jūsų meilė ir dėmesys. 
Vėžiai turi lengvai pažeidžiamą širdį, šiurkštus elgesys juos išmuša iš vėžių. Įsižeidęs šuo slepiasi 
nuošalioje vietoje ir tylomis kenčia, bet po kurio laiko jis vėl linksmai rodys savo dėmesį. Jų prigimtis itin 
savininkiška, jie gerai saugo namus, aplinką, daiktus. Pasirinkę namie savo vietelę, niekam neleis jos 
užimti, nes tik ten jaučiasi ramūs bei saugūs. 
Atsidūrę nors trumpam kitoje vietoje, liūdės namų, todėl suaugusių šunų kitiems verčiau neatiduokite, nes 
iš ilgesio gali rimtai susirgti. 
Vėžiai džiugiai bendrauja su kitais gyvūnais, juos globoja ir gina. 
Šunyčiai Vėžiai labai švelnūs ir mieli, mėgsta žaisti vieni. Jiems labiau nei kitų ženklų šunims reikalinga 
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rami aplinka ir žmonių draugiškumas. Jautrūs ir bailoki, todėl kiekviena proga rodykite dėmesį, bet 
pernelyg nelepinkite. Užaugę nepasižymi atkaklumu, bet tikslo siekia aplinkiniais keliais. Dresuodami 
nesitikėkite žaibiškų rezultatų, jie ateis netikėtai. 
Vėžiui dresuotojas turi patikti, būti gerbtinas asmuo. Šio ženklo šunys nepakenčia kritikos net kai jos 
užsitarnauja. Įžeistas šuo būna pasibaisėtinai atkaklus, o “spaudžiamas” arba išdidžiai tyli, arba isteriškai 
loja. 
Šio ženklo šunys – puikiausi tėvai. Jie be galo kantriai rūpinasi šunyčiais, pasiaukojamai juos saugo, labai 
rūpinasi jų švara. 
Nervingam šuneliui Vėžiui dažnokai skauda skrandį ar žarnyną, silpnoki jų inkstai bei šlapimo pūslė. 
Nereikėtų juos per dažnai maudyti, nes gali būti alergiški. 
Dažniau veskite į gryną orą – ten jis pasveiksta nuo visų bėdų. 
Vėžiai – smaguriai, mėgsta daug ir skaniai paėsti, tačiau kontroliuokite jų polinkį apsiryti. 
Jausmingas Vėžys sunkiai bendrauja su Dvyniais, Svarstyklėmis, energinguoju Avinu. Jis simpatizuoja 
Žuviai, Skorpionui, Jaučiui. Šiek tiek įtempti santykiai su Vandeniu ir Šauliu. 

ŠUO LIŪTAS 
07 23 – 08 22
Liūtas energingiausias iš visų Zodiako ženklų. Šuo Liūtas tikrų tikriausias gydytojas, puikiai jaučiantis 
Jūsų nuotaiką ir sveikatos būklę, savo energija galintis Jums padėti. Jo biolaukas nepaprastai stiprus, 
sukeliantis aplinkinių simpatijas. 
Šuo Liūtas puikus draugas, drąsiai ginantis nuo priešų. Tai lyderis, įsitikinęs, kad pagrindinė figūra – tik 
jis, todėl kitais įnamiais nesidžiaugia. Šio ženklo šunų karališkai išdidi laikysena, apgaulingai tingus 
žvilgsnis, o kailis – tankus. 
Be reikalo loti nemėgsta, o ir loja lėtai, išdidžiai. Aplinkinių rodomą dėmesį priima su kaip didingas 
lordas. 
Nekenčia tamsos ir vienatvės. Labai mėgsta šurmulį, draugiją, judėjimą, todėl mano esąs pilnateisis ir 
Jūsų švenčių ar vakarėlių dalyvis. Nuolat bando visus pajungti savo valiai, todėl dresuodami susidursite 
su sunkumais. Parodykite ryžtą, kad jis netaptų namų tironas. 
Mėgsta, kad viskas pavyktų iš karto, kliūtys jam kelia apatiją, todėl mokydami būkite tvirti ir nuoseklūs, 
kaitaliokite pagyras su griežtomis komandomis. Geriausia mokyti kartu su kitais šunimis – norėdamas 
būti geriausias, Liūtas pasitemps. Paskatintas gerai viską išpildys, bet jei įkyrėsite su ta pačia komanda, jis 
apskritai Jūsų neklausys.
Išmintingai mokomas Liūtas dažnai nugali varžybose, gauna prizus. 
Šunyčiai Liūtukai labai mėgsta saviškių draugiją, triukšmingai žaidžia, tačiau pasivaikščiojimo metu 
užsižaidę gali nuklysti nuo namų. Suaugę dievina meilės nuotykius, todėl gali pasprukti iš namų. 
Liūtą valdanti Saulės energija suteikė jam daug gyvybinės galios. Jo sveikata nebloga, tik silpnoka 
imuninė sistema. Šie šunys linkę sirgti širdies, kaulų čiulpų, kraujo ligomis. 
Kalė Liūtė – griežta mama, gindama šunyčius gali virsti vos ne įniršusiu žvėrimi. 
Liūtai geriausiai sugyvena su Avinais, Dvyniais, Svarstyklėmis, Šauliu. 
Užsispyręs Jautis Liūtą erzina, ne kokie santykiai su Vandeniu, Skorpionu, Ožiaragiu, priešgyna Vėžiu. 
Du Liūtai konkuruos tarpusavyje. Skirtingi ir Liūto bei Žuvų charakteriai, todėl sunkiai randa “bendrą 
kalbą”. 
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ŠUO MERGELĖ 
08 23 – 09 22 
Mergelė – Zodiako Žemės ženklas, ją valdo Merkurijus, kuris ir gyvūnams suteikė proto bei išmonės. 
Išoriškai ramus šio ženklo šuo įdėmiai tiria aplinkinius, tiksliai juos įvertindamas. Apdairiai renkasi, su 
kuo bendrauti ir iškart atpažįsta nemylinčius gyvūnų. 
Nors su Mergele smagu bendrauti, bet ji nemėgsta per didelio jausmingumo ar švelnybių. Tačiau jeigu 
Jums nesiseks – jos nuoširdžiai užjaus ir bus itin dėmesingos. 
Šuo Mergelė labai švarus: jis apeis purvyną, nebendraus su nešvariu šunimi. Griežta dienotvarkė ir švara 
– jam svarbiausi dalykai, šuo Mergelė patyliukais piktinasi nevalyvu ar nesusivaldančiu šeimininku. 
Šio ženklo šuo palankus katėms, paukščiams ir kitiems gyvūnėliams, nepavydus. 
Maži šunyčiai augdami išsiskiria iš kitų savo tvarkingumu, sumanumu ir sugebėjimu prisitaikyti. Jie greit 
įgyja reikiamus įpročius. Tačiau niekad nebarkite jo prie gentainių! Mokykite taktiškai, ramiai, ir šuo 
viską atliks idealiai. 
Mokydami kiek begalėdami girkite, tačiau fiziškai nepervarginkite. Antraip Mergelė iš uolumo 
neapskaičiuos jėgų, pervargs, ner susirgs. 
Šio ženklo šunys toli gražu nėra geležinės sveikatos. Net kiek sunegalavę jie pasijunta nekaip. Tačiau 
gydomąsias procedūras išlaiko visų kantriausiai, vizitas pas veterinarą jam ne tragedija. 
Jautriausios kūno dalys: skrandis, žarnynas, kepenys, nervų sistema, limfmazgiai. Sunegaluoja ir 
pasikeitus klimatui ar vandeniui. Vis dėlto santūrios Mergelės gyvena ilgai. 
Šio ženklo šuo sutaria su Svarstyklėmis, Ožiaragiu, Jaučiu, Vėžiu, konfliktai kyla su Šauliu, Dvyniu, 
Žuvimis, komplikuoti santykiai su Skorpionu. 
Mėgstantys ištikimus draugus, švarius bei išmintingus šunis, kuriuos lengva auklėti bei dresuoti – 
pasirinkite Mergelę! 

ŠUO SVARSTYKLĖS 
09 23 – 10 22 
Šio ženklo šuo linksmas, draugiškas, geranoriškas ir neagresyvus. Veneros poveikis jį verčia ieškoti 
harmonijos (šunų augintojai tvirtina, kad šio ženklo šuo “užglaisto” šeimyninius konfliktus ir charakterių 
skirtumus). Nemėgsta triukšmo ir riksmų.Tačiau jis pats, nors ir Svarstyklės, nepasižymi pusiausvyra. Jo 
nuotaikos staigiai keičiasi, tad nenustebkite, jei ką tik linksmai šokinėjęs ūmai taps abejingas. Priežastys 
subtilios: gal parodėte jam mažai dėmesio? 
Iš Svarstyklių elgesio išmintingas šeimininkas gali sužinoti apie artėjančią audrą ar oro pasikeitimus. 
Šitas šuo vengia bereikalingų kautynių su gentainiais ir abejingai praeis pro agresyvų šunį, jei nėra realios 
grėsmės. 
Niekad ilgam nepalikite Svarstyklių vieno – manys, kad jo nebemylite. Mėgstamiausia vieta – prie jūsų 
kojų, kol skaitote ar žiūrite televizorių. 
Mielos, švelnios Svarstyklės – jautrūs tėvai. Švelni ir griežta motina pedantiškai prižiūri šunyčius. 
Mažieji šunyčiai šiek tiek nepasitiki savo jėgomis. Šį nepasitikėjimą pašalins jūsų dėmesys ir 
padrąsinimai. 
Dresuoti šio ženklo šunis lengva, tačiau tonas turi būti ramus, lygus. Antraip auklėtinis suglums ir 
apskritai atsisakys mokytis. 
Dresuotojo asmenybė jiems labai svarbi, ypač lemtingas pirmasis įspūdis. Girkite, skatinkite! Jei įtars, 
kad netikite jo sugebėjimais, gali net susirgti. Ypač venkite fizinių perkrovų, leiskite pailsėti, ir sėkmė 
būtinai ateis! 
Iš prigimties Svarstyklės – itin sveiki šunys. Tiesa, mėgsta aptingti ir po to kenčia. Neduokite riebaus 
maisto. Jautriausia vieta – kepenys. Linkę sirgti odos ligomis, todėl parinkite jiems tinkamą šampūną. 
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Diplomatiškos Svarstyklės sutaria su visais Zodiako ženklais, geriausiai – su Mergele, Šauliu, Vandeniu, 
Liūtu. Kartkartėmis konfliktuoja su Skorpionu, Vėžiu, Ožiaragiu, tačiau ir į jų širdis suranda raktelį. 
Jei ieškote neagresyvaus, malonaus ir taikaus draugo, įkurdinkite savo namuose Svarstykles.

ŠUO SKORPIONAS
10 23 – 11 22
Labai ištikimas, aistringai Jus ginantis ir saugantis draugas, jeigu… pelnysite visišką jo pasitikėjimą. O tai 
nėra lengva – turite išmokti jo nebarti ir neskriausti tuomet, kai šio ženklo šuo šventai įsitikinęs, jog 
pasielgė kilniai ir pasiaukojančiai (aplojo kaimyną įtaręs, kad šio ketininimai įtartini, urzgė ant svečio, nes 
šis pernelyg ilgai “vogė” jūsų brangų laiką ir pan.). 
Šuo Skorpionas – labai emocingas, turtingo vidinio pasaulio. Tai šuo – “poetas”, tik kur kas stipresnio 
būdo už poetišką žmogų ir gana agresyvus su savo gentainiais. Jausmų rodyti nemėgsta, tačiau širdies 
gilumoje labai myli savo šeimininką ir visus pastarajam brangius žmones. 
Skorpionas, kaip ir Avinas, mėgsta būti lyderiu, tačiau savo gentainius “valdo” ne išorės jėga, bet 
paslaptinga intuicija. Labai nemėgsta būti apšauktas ar baudžiamas prie svetimų (kai jūs vieni, į bausmę 
reaguoja kitaip, susitaiko su tuo…). Dresuoti nesunku – jis taip nori įtikti savo šeimininkui, kad pasiryžęs 
eiti per ugnį bei vandenį. Skorpionui itin svarbu jo autoritetas. 
Stipriai suerzinti Skorpionai tampa agresyvūs, po tokio streso gali susirgti. Jie – geri keliautojai, nebijo 
tolimų, sunkių kelionių, tačiau namuose nori turėti savo kampą ir kartkartėmis pabūti vieni: taip jie saugo 
savo jautrią nervų sistemą po dienos stresų. Jautriausi organai – skrandis, kaulų sistema, nosiaryklė (gali 
susirgti nuo staigių temperatūros svyravimų). Šie šunys – alergiški, todėl negalima šerti aštriu, 
prieskoniais pagardintu maistu nuo savo stalo, citrusiniais vaisiais ar produktais, kuriuose pasitaikytų 
chemijos dalelių. 
Šunys Skorpionai mėgsta vaikščioti daug, ilgai ir lėtai. Rujos metu neramūs, gali pabėgti, bet vėliau 
būtinai ieškos namų, nes jiems baisiausia – keisti šeimininką. Šio ženklo atstovai – geri, bet griežti tėvai 
savo šunyčiams. Kalaitės kartais pirmąją savaitę net šeimininkams neleidžia prisiliesti prie šuniukų. 
Geriausiai Skorpionai sutaria su Vėžiu, Žuvimi, Ožiaragiu, prastai – su Avinu, Liūtu, Mergele. Su kitais 
ženklais ilgainiui sudaro paliaubas. Du Skorpionai šunys nelabai sutars, mat kiekvienas nori užkariauti 
šeimininko širdį. 
Manoma, kad būtent Skorpionai – legendiniai šunys, kurie, dingus ar mirus šeimininkui, gali ilgai sirgti ar 
net mirti iš ilgesio… Todėl tiems, kurie nori ištikimo, visa širdimi atsidavusio, poetiško, kiek keistoko, bet 
visuomet pasiruošusio jus apginti draugo, patariama įsigyti šunį Skorpioną. 

ŠUO ŠAULYS
11 23 – 12 21 
Šio ženklo atstovai nuolatos ieško naujų įspūdžių ir įvairiausių nuotykių. Jie nepaprastai judrūs ir 
smalsūs. Tačiau tas smalsumas grynai praktinio pobūdžio – jie ieško naujų pažinčių, gardesnio kąsnelio ar 
kokio bičiulio, su kuriuo galėtų smagiai leisti laiką. Paprastai šuo Šaulys nėra piktas, nors mėgsta loti ar 
urgzti. Urzgimas dažniausiai reiškia, kad kažkas kėsinasi į jo nepriklausomybę, o šito Šaulys nepakenčia. 
Tačiau šeimininko, galinčio jam pasiūlyti įdomų pasivaikščiojimą ar netikėtumų kupiną kelionę, jis 
paprastai klauso aklai. 
Nepaisant polinkio į netikėtas avantiūras, Šauliai būna puikūs sargai ir medžiokliai. Dresuoti nesunku – 
kiekvienas naujas pratimas – jiems nuotykis, todėl mokymų metu stenkitės duoti tikslias, džiugias 
komandas ir kuo dažniau girkite. Šie šunys labai ištvermingi. Tibetiečiai tiki, kad lapkričio mėnesį gimę 
gyvūnai ne tik patys gali užkopti į aukščiausią viršukalnę, bet ten užtempti ir žmogų, be to, jie niekada jo 
nepalieka bėdai ištikus. Gerai išauklėtam Šauliui galite drąsiai palikti saugoti namus – nepasitrauks net ir 
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tada, jei gyvybei grėstų pavojus. 
Šaulys puikiai sutaria su kitais namų gyvūnais, tačiau mėgsta lyderiauti. Net mažyčiai šuniukai Šauliai 
stengsis kuo dažniau į save atkreipti dėmesį – jie ekscentriški, todėl labai svarbu nuo mažumės juos 
įpratinti prie griežtų komandų: “sėdėt”, “gulėt” ir pan. bei nurodyti jų vietą. Antraip jie krės netikėčiausias 
eibes, kad būtų dėmesio centre. 
Šaulys – amžinas keliautojas, karys. Todėl šio ženklo šunys tinka dirbti policijoje, kariuomenėje, nes 
laikui bėgant tampa itin disciplinuoti. Kasdien bent pusvalandį pamuštruoti šio ženklo šunį būtina, antraip 
jis išglebs, puls į melancholiją, gali net susirgti. 
Šaulys pasižymi nebloga sveikata ir ištverme. Tačiau jam netinka monotoniškas, sotus gyvenimas. Šiam 
gyvūnui būtinas neriebus, įvairus maistas, ilgi pasivaikščiojimai, maudynės. Antraip jis gali sirgti plaučių, 
širdies ligomis. Nelabai stipri ir šuns Šaulio kaulų sistema – duokite daugiau produktų, prisotintų kalcio ir 
kt. mineralinių medžiagų. 
Kalės griežtai ir tvarkingai prižiūri savo šuniukus, tačiau palyginti anksti leidžia jiems būti 
savarankiškiems. Jos pajunta simpatiją tam, kuris neįkyriai padeda prižiūrėti mažylius. 
Šio ženklo šunys neblogai sutaria su Svarstyklėmis, Liūtu, o potraukis keliauti juos sieja su Mergele. Kiek 
sunkiau – su Vėžiu, Žuvimi, Skorpionu. Pykstasi su Ožiaragiu, pernelyg savarankišku Vandeniu, 
užsispyrėliu Avinu ir Jaučiu. 
Šuo Šaulys – smagus ir ištvermingas palydovas. Jei norite draugauti su nuotykių ieškotoju ir kartu su 
disciplinuotu gynėju, kuris bet kada gali netikėtai pralinksminti,- rinkitės Šaulį. 

ŠUO OŽIARAGIS 
12 22 – 01 20 
Šio ženklo gyvūnai – ne mažiau užsispyrę ir atkaklūs nei Avinai, tačiau jų atkaklumas skirtas ne 
priešintis, o siekti tikslo. 
Šunys Ožiaragiai savotiški filosofai. Jie ilgokai nepasiduoda dresūrai – mokytojas palankiu elgesiu ir 
įtaigumu juos turi įtikinti, kad mokytis jiems visapusiškai naudinga! Ypač dažnai reikia girti bei skatinti, 
bausmės leidžiamos tik kraštutiniais atvejais. Priešingai nei Svarstyklės šuo Ožiaragis bausmės gali 
nepamiršti ilgai, tyliai dėl jos išgyventi. Jokiu būdu nebarkite jo prie kitų; keli ramūs, griežti, įtaigūs 
žodžiai veikia Ožiaragį stipriau už rėksmingas komandas. 
Ožiaragis nelinkęs lyderiauti, tačiau su kitais gyvūnais nemėgsta dalytis, jo nuomone, jam priklausančiais 
daiktais ar žmonėmis. Jis – geras žaidimų draugas, bet nepakęs familiarumo. Įžeistas šio ženklo šuo gali 
ilgai tūnoti kur nors kampe, kol jo širdis atsileis. 
Ožiaragiai nėra atkaklūs lojikai, tačiau visada pajus, su kuo nesutaria jų šeimininkas ir tyliai to asmens 
nekęs. Todėl jei į namus užėjo jūsų atžvilgiu nepalankiai nusiteikęs žmogus, Ožiaragį kur nors 
uždarykite. 
Ožiaragiai dažnai būna trumpų distancijų nugalėtojai, o ilgoms jiems nepakanka ištvermės. Be to, jie itin 
linkę žavėtis priešinga lytimi, todėl rujos metu stenkitės, kad neišbėgtų klaidžioti. Dar vienas minusas: 
Ožiaragis, regis, dažnai be priežasties suirzta. Taip atsitinka dėl sutrikusio skrandžio. Būtina neperšerti, 
duoti pakankamai vandens ir laiku vesti pasivaikščioti. Be to, šie šunys itin jautrūs orų permainoms ir 
ekologiniam užterštumui; saugokite juos nuo cheminių medžiagų. 
Kalei Ožiaragei tikra šventė, kai gimsta šunyčiai. Ji – atsidavusi, labai rūpestinga ir prieraiši mama. Todėl 
iš jos atimkite tik gerokai ūgtelėjusius šuniukus, antraip gali rimtai susirgti. 
Maži šunyčiai labai guvūs ir smalsūs, atkaklūs šlepečių graužikai. Linkę peršalti. Dresuoti reikėtų nuo 
mažumės; mokytojas privalo įgyti jų pasitikėjimą ir vengti neteisingų bausmių. 
Ožiaragis nesutars su Vandeniu, Mergele, Skorpionu – juos skiria konkurencija. Jis sugyvena su 
svajingomis Žuvimis, Vėžiu, Jaučiu. Puikiai sutaria su savo ženklo gentainiu bei Dvyniais, kovoja su 
Liūtu. 
Ar jums patinka išmintingi, save ir šeimininką gerbiantys šunys, šventai saugantys namus ir labai 
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nemėgstantys konfliktų? Tuomet rinkitės šunį Ožiaragį. 

ŠUO VANDENIS 
01 21 – 02 19 
Gimęs po Vandenio ženklu šuo labai mėgsta laisvę. Pasiruoškite bet kokiems netikėtumams! Iš prigimties 
geraširdis jis netikėtai gali užsispirti: nevykdyti įprastų komandų ar neėsti maisto. 
Vandenis labai žingeidus ir per pasivaikščiojimą netikėtai gali kur nors nubėgti. 
Jam viskas paslaptinga – tiek batai prieškambaryje, tiek jūsų svečiai, tačiau familiarumo jis nemėgsta. 
Jus mylintis Vandenis staiga gali tapti šaltas ir svetimas… Priimkite jį tokį, koks yra! Kartais jis nori 
pabūti vienas – netrukdykite. 
Šunys Vandeniai retai kada įsižeidžia, ištvermingi, neišlepę. Savo vietą pasirenka patys. Jei nenorite 
prarasti Vandenio pasitikėjimo, jo neapgaudinėkite, kad nepultų į apatiją. Šie šunys, kaip jokie kiti, moka 
išvengti agresyvios kovos ir likti nugalėtojais. Mat jie pasižymi dideliu jautrumu. Todėl Vandeniai – 
puikūs sargai, jie iš anksto pajunta pavojų. 
Šunyčiai mieli, labai savarankiški. Auklėti juos sunkoka. Jie lengvai įsisavina žinias, bet… yra šiek tiek 
nevalyvi. Kantriai mokykite švaros. Šunyčiai bando anksti palikti mamą ir pradėti savarankišką 
gyvenimą. 
Jautriausios Vandenio kūno dalys – raumenys. Mažus šuniukus kartais kamuoja spazmai, jie sunkiai 
pakelia karštį bei šaltį, todėl ilgi pasivaikščiojimai ir pratimai jiems būtini. 
Vandeniai, patenkinę smalsumą, praranda susidomėjimą objektu. Geriausiai jie jaučiasi su Avinu, 
Dvyniais, Vėžiais, Šauliais. Nesutaria su Ožiaragiu, Mergele, Žuvimis, nelabai – su Jaučiu, Liūtu, 
Skorpionu. 
Vandenis – atsidavęs ir patiklus, ištikimas draugas. Šunų augintojai tvirtina, kad Vandenio ištikimybė – 
beribė. 

ŠUO ŽUVYS 
02 20 – 03 20
Šio ženklo šunų būdas sudėtingas ir prieštaringas. Mat juos veikia Neptūnas ir Jupiteris. Šie šunys visada 
bus jums ištikimi, niekuomet neužmirš. Tačiau jie lengvai atsisako savo “dievų”, pajutę išdavystę – jų 
ištikimybė ne vergiška. 
Labai jautrūs, galintys susirgti neramioje, pernelyg emocingoje aplinkoje, net gali sutrikti nervai. Kad 
pailsėtų po streso, Žuvims reikalinga vienatvė, tyla, mažiau judrių žaidimų. 
Šunys žuvys mielai žaidžia, tačiau linkę pabūti vieni. Geriausiai jaučiasi po stalu, foteliu, kamputyje. Be 
reikalo neloja, nelengva išprovokuoti jų agresyvumą. 
Įgimta intuicija juos išmokė “plaukti pasroviui’, nemėgsta konkurencijos. Šiuos šunis lengva dresuoti, bet 
stenkitės, kad užsiėmimas patiktų. Pastabas duokite taikiu tonu, girkite nuoširdžiai. 
Šio ženklo šunys kupini užuojautos. Jie gerai veikia aplinkinių sveikatą ir atpažįsta slaptus priešus bei 
šunų priešus. 
Mažyčiai šuniukai silpnoki, švelnūs, jautrūs. Turėkite kantrybės mokyti juos būti drąsiais! Jie labiau linkę 
dienos metu snausti, o žaisti naktį. Nelabai paklusnūs, kai reikia priversti laikytis dienotvarkės. 
Šunų Žuvų sveikata priklauso nuo nervinės būklės. Jų energetika nestipri, užjausdami visus, tampa 
priklausomi nuo aplinkos poveikio. Ligos: žarnyno negalios, peršalimai. Tačiau slapti Žuvų sveikatos 
rezervai joms padeda išlikti. 
Šio ženklo šunys draugauja su Vėžiu, Skorpionu, Ožiaragiu. Ne kokie santykiai su Jaučiu, Avinu, Liūtu, 
Šauliu. Geresni – su Mergele, Svarstyklėmis, Dvyniais. 
Jei pasirinkote šunį, gimusį po Žuvų ženklu, turėsite jautrų draugą, visada jaučiantį jūsų ir visos šeimos 
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nuotaikas bei pasiryžusį išsklaidyti tvyrantį nerimą ar liūdesį. Tai tikras namų “ekstrasensas”, skaitantis 
jūsų norus bei mintis. 
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