Een warme thuis
voor je cavia

7

weetjes
over cavia’s
1. Cavia’s zijn
actieve curieuzeneuzen.
Geef ze een ruime kooi
waarin ze kunnen dollen
met een speelkameraadje.

4. Cavia’s worden
gemiddeld tussen
4 en 8 jaar oud.
5. Cavia’s zijn sociaal.
Ze hebben een soortgenootje nodig,
anders zijn ze eenzaam.

2. Cavia’s kunnen nerveus zijn.
Geef ze een schuilhokje waarin
ze zich kunnen terugtrekken.
Zo komen ze tot rust.

6. Een cavia lijkt wel
een muziekinstrument op zich.

3. Het zijn loopkampioenen.

Hij knort, hij piept, het lijkt wel
alsof hij kan fluiten!

Ze rennen graag rond en houden
zo hun gewicht op peil.

7. Cavia’s zijn echte
kindervrienden.
Ze bijten of krabben zelden.

Huisvesting: 3 vuistregels
1. Voorzie voldoende ruimte.
Cavia’s zijn groepsdieren en hou je daarom beter niet alleen.
Voorzie ze van minstens één vriendje. De kooi is idealiter
min. 150 cm lang en 60 cm breed. Aangezien cavia’s
erg actief zijn voorzie je best ook een ren.

2. Hou de omgeving proper en veilig.
Als bodembedekking zijn houtvezel en hennepvezel geschikt.
In het schuilhokje kan je tevens wat stro voorzien.
Plaats de kooi op een rustige plaats, minstens 20 cm van de
grond. Vermijd direct contact met zonlicht of andere hittebronnen, koude, regen, tocht of (sigaretten)rook. Kamertemperaturen
tussen 18 en 24 °C zijn ideaal. Zorg ervoor dat de kooi in een
ruimte staat waar je zelf regelmatig bent, zodat de cavia’s je
vaak zien.
Je kan (gezonde) cavia’s het hele jaar door buiten houden.
Zorg er wel voor dat het buitenhok waterdicht en tochtvrij is én
dat er voldoende schaduw is bij zonnig weer. Wil je het hok nóg
beter isoleren? Dat kan door extra bodembedekking en stro te
voorzien! Controleer bij extremere temperaturen ook steeds
dat het drinkwater niet bevriest of te warm wordt.

3. Verwijder dagelijks oud bederfbaar
voer en uitwerpselen.
De hele kooi reinig je best 1x per week. Leg na het poetsen
opnieuw wat oud nestmateriaal in de kooi. Op die manier herkent
je cavia zijn geur (én dus ook zijn vertrouwde kooi) opnieuw.

In een ideaal caviaverblijf
zijn volgende
zaken aanwezig:
• Een speelkameraadje
• Drinkfles of drinkbak
• Voederbakje
(niet te licht want het kan
worden omgeduwd)
• Schuilhok
• Ren
• Knaagmateriaal
• Voldoende
bodembedekking

Je kan tamme
cavia’s vrij in huis laten
rondlopen
Zorg er dan wel voor dat er
geen andere huisdieren in
de kamer zijn, dat ze niet
kunnen ontsnappen en
voorkom dat ze knabbelen
aan elektriciteitskabels en
rondslingerende voorwerpen.

Op het menu
•
•
•
•
•
•
•

Basisvoeding: (kruiden)hooi (onbeperkte hoeveelheid)
Bijvoeding: kwalitatief droogvoer
Verse groenten zoals: witloof, spinazie, wortelloof…
Gras en paardenbloemen
Knaaghout (helpt om de tanden kort te houden)
Dagelijks vers drinkwater
Wortel en stukjes fruit, maar met mate!

Belangrijk!
Geef steeds droogvoer
dat speciaal gemaakt is
voor cavia’s, deze bevatten
de nodige dosis vitamine C.
Cavia’s kunnen deze vitamine
niet zelf aanmaken en moeten
deze vitamine dus dagelijks via hun
voeding binnen krijgen om tekorten
te vermijden.

Is het achterste van de cavia vuil of vind je
plakkerige/natte mest in de kooi?
Misschien heb je dan te snel van voer gewisseld of te
veel groenvoer gegeven. Laat je cavia langzaam
wennen aan groenvoer en geef hem onbeperkt hooi.
Soms eten cavia’s hun eigen keutels op, direct uit de
anus. Dit is een normaal proces dat dient voor de opname van belangrijke vitamines. Niets aan de hand dus!

Solo of in groep?
Cavia’s zijn groepsdieren en hou je dus best niet alleen.
Voorzie ze van minstens één vriendje. Een cavia alleen
verveelt zich namelijk snel en wordt eenzaam.

Ideale combinaties:

Koppeltje waarvan
het mannetje
gecastreerd is

2 vrouwtjes

Hoe zie je of je cavia
gezond is?
Een gezonde cavia herken
je aan zijn heldere ogen,
droge neusgaten en
glanzende vacht. Hou zijn
achterste schoon en vrij van
verkleving.
Controleer zijn tanden en
nagels (bijknippen indien
nodig). Lijkt er iets niet oké
(vb. tranende ogen,
te lange tanden, jeuk,
korstjes, verdikkingen, ...)?
Raadpleeg je dierenarts
dan zo snel mogelijk.
Meer info op:
avevewinkels.be/Advies/Dier

2 mannetjes
maar enkel als ze van jongs
af aan samenzitten
zonder vrouwtje

Boodschappenlijstje
Kooi met slaaphok

(Hoek)toilet

Eetbakje voldoende zwaar en knaagbestendig

Kam (zeker voor langharige cavia’s)

Drinkfles of drinkbakje

Snacks

Bodembedekking (hennepstrooisel of houtvezel)

(Kruiden)hooi

Knaagmateriaal (bv. knaaghout)

Droge samengestelde voeding

Aveve zet kwaliteitsvoeding op het menu:

Optima+ Select pellet
Guinea Pig

Optima+ Muesli
Guinea Pig

Optima+ Health pellet
Guinea Pig

• Geëxtrudeerde korrels:
smakelijker, beter verteerbaar
én ideaal knaagmateriaal
• All-in-one brok: voorkomt
selectief eetgedrag en restjes
• Met extra vitamine C
• Met omega-3 vetzuren
voor een gezonde huid
en een glanzende vacht
• Met veel vezels: bevordert
een goede spijsvertering
en een gezond gebit

• Rijke mengeling
met fruit en groenten
• Met extra vitamine C
• Verrijkt met luzerne:
bron van vezels en goede eiwitten
• Met omega-3 vetzuren
voor een gezonde huid en
een glanzende vacht
• Met veel vezels: bevordert
een goede spijsvertering
en een gezond gebit

• Geperste korrels
• All-in-one brokken voorkomen
selectief eetgedrag én restjes
• Met extra vitamine C
• Rijk in Timothee gras:
bron van vezels
• Grote pelletvorm:
bevordert een gezond gebit

Ontdek nog meer producten
op www.avevewinkels.be

VOLG ONS OP

