Vóór het aanschaffen van cavia’s

- Bij de huisarts kunnen toekomstige baasjes getest worden voor
eventuele allergie! Er zijn veel mensen allergisch voor cavia’s. Dus goed
om van te voren te weten of u er goed aan doet om cavia’s in huis te
halen!!
- Cavia’s moeten de ruimte hebben en moeten altijd een soortgenootje
hebben. Zonder soortgenootje kunnen ze echt letterlijk wegkwijnen. Een
kooi/hok moet minimaal ca 100 x 50 cm zijn voor twee cavia’s. Houdt er
dus rekening mee dat u plaats moet hebben voor deze leefruimte voor de
cavia’s.
- Cavia’s hebben naast droogvoer, dagelijks veel hooi en vers groenvoer
nodig. (zie de groentelijst bij adviezen. Witlof en andijvie zijn favorieten)
Af en toe eigen restjes groente geven is onvoldoende!
- Vergis u niet in de kosten die bij huisdieren komen kijken. Ook al zijn
het kleine beestjes en zijn de aanschafskosten niet hoog. Ze kunnen,
zoals ieder dier, van alles onder de leden krijgen, waarbij de
dierenartskosten al snel een aantal tientallen euro’s zal bedragen.
- Een cavia moet een cavia als soortgenootje hebben. Een konijn bij een
cavia zetten is zeer onverstandig. Ze hebben een compleet andere
energiebehoefte, waardoor ze ongezond eten, als ze elkaars voer binnen
krijgen. Daarnaast is één stamp van een achterpoot van een konijn dat
schrikt, genoeg om ernstig letsel bij de cavia te veroorzaken.
- Ook een langslopende poes of hond, of een dagelijks knuffelend baasje
is echt geen vervanging voor een cavia als maatje.
- De leefomgeving van de cavia moet veilig zijn. Geen tocht, niet te dicht
bij de verwarming. Geen prooi kunnen zijn voor langslopende katten of
overvliegende roofvogels. Maar ook kleine kinderen die speelgoed tegen

de kooi aangooien of eindeloos achter de cavia’s aanjagen, is zielig voor
deze stress-gevoelige dieren.
- Wilt u de cavia’s buiten houden, dan moeten ze óf al gewend zijn aan
buiten zitten óf u moet ze buiten gaan houden op een moment dat de
temperatuur zowel ’s nachts als overdag 10 graden of warmer is. Een
cavia zomaar van binnen naar buiten doen, terwijl het kouder is dan tien
graden, kan helemaal verkeerd aflopen!!!!
Heeft u nog vragen voordat u over wilt gaan op de aanschaf van cavia’s,
mailt of belt u dan gerust!
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