tips voor blije

cavia’s
altijd samen
Samen eten, spelen, schuilen,
verkennen en slapen; cavia’s
worden gelukkig van een maatje.
Houd cavia’s daarom altijd
minimaal per 2 samen.
Het is hierbij belangrijk dat de
karakters bij elkaar passen.

GESCHIKTE COMBINATIES:

ongESCHIKTE COMBINATIE:

• Eén beer met één of meerdere
zeugjes. (Zorg er wel voor dat
het beertje gecastreerd is.)

Meerdere beren met één of
meerdere zeugjes. De beertjes
zullen helaas ruzie gaan maken
om de zeugjes.

Zoek je een cavia erbij?
Wij helpen je met matchen.

• Twee beren (Zorg ervoor dat er
geen zeugjes in de buurt zijn.)

• Twee of meerdere zeugjes.

kwetsbaar
Cavia’s zijn kwetsbare dieren. Ze worden snel ziek van
tocht en kunnen niet goed tegen hitte. Boven de 25
graden is het al warm voor ze en vanaf 30 graden is
het zelfs gevaarlijk.

Huisvesting binnen

Huisvesting buiten

Cavia’s kun je prima binnen houden. Let hierbij op
onderstaande punten.

Je kunt cavia’s ook buiten houden. Ze zijn buiten wel
kwetsbaarder. Let hierbij op onderstaande punten.
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Verblijf van minimaal 120cm x 60cm voor 2 cavia’s.
Ruimer is beter.
Minimaal één of meerdere schuilhuisjes.
Tochtvrij.
Niet in de zon of voor de verwarming.
Goede ventilatie. (Geen afgesloten plastic kooi).
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Goed nachthok waar het niet in waait of regent.
Niet in de zon of op de tocht.
Haal je cavia’s bij hitte naar binnen.
Begin na de lente met wennen aan buiten.
Niet steeds van binnen naar buiten naar binnen.
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geschikte bodembedekkingen
hennepvezel

• Zeer geschikt.
• Is stofvrij.
• Absorbeert vocht en
geurtjes goed.

houtvezel

• Absorbeert vocht,
maar stinkt snel.
• Minder goed voor
de luchtwegen.

fleece

• Zacht en stofvrij.
• Neemt geen vocht
op, dus leg er iets
absorberends onder.

papier / karton

• Stofvrij.
• Neemt veel vocht op.
• Verkrijgbaar in
korrels en snippers.

voeding
water

Dagelijks vers water in een waterbakje of waterflesje.

hooi

• Hooi is essentieel voor cavia’s. Zorg dat ze altijd
beschikking hebben over vers hooi.
• Door hooi worden de tanden van cavia’s niet te lang.

Groente

• Groente is heel belangrijk voor cavia’s. Na rustig
opbouwen mogen ze dagelijks royaal en gevarieerd aan
groenten krijgen.

brokjes

• Geef je cavia’s dagelijks onbeperkt beschikking over
goede kwaliteit brokken.
• Zorg dat er extra vitamine C aan de brokken is
toegevoegd (de betere merken caviavoer hebben dit).

fruit

• Fruit is lekker en gezond, maar bevat wel veel suiker.
• Bouw het geven van fruit daarom rustig op en geef niet
teveel.

verzorging
Let erop dat de nagels van je cavia’s niet te lang worden.
Knip ze regelmatig (ongeveer 1x per maand).
Gebruik hiervoor een speciaal schaartje.
Let erop dat je niet in het ‘leven’ knipt.

milligram Vitamine c per 100 gram groente
Rode paprika		
190
Gele paprika		
183
Peterselie		 133
Witlof			112
Boerenkool		
100
Vers gras		
106
Broccoli		93
Groene paprika		
89
Spruitjes		 85
Tomaat			19
Wortel			9
Sla			8
Andijvie		6,5
Komkommer		
5

Aardappel, Aubergine, Avocado, Bonen,
Champignons, Courgette, Knoflook, Peultjes, Prei,
Rabarber, Sperziebonen, Ui, Het groen van tomaten
(de steeltjes en kroontjes).
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vermaak
Cavia’s zijn slimme en
nieuwsgierige dieren
die graag ontdekken.
Zorg ervoor dat je
cavia’s zich niet gaan
vervelen.

Cavia’s maken zelf namelijk geen vitamine C aan,
maar hebben het wel hard nodig. Dagelijks heeft een
cavia ongeveer 20 mg vit. C nodig. Ze halen dit vooral
uit groenten en brok waaraan dit is toegevoegd.
Heb je het idee dat je cavia’s niet genoeg vit. C krijgen?
Dan kun je ze ook vit. C pillen geven. Voeg geen vit. C
toe aan water. Dit wordt namelijk snel afgebroken en
is onbetrouwbaar.
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