Cavia informatie
Cavia’s zijn ontzettend leuke en sociale dieren, ze zitten dan ook het liefst met 2 of meer.
We geven je dan ook graag alvast wat basisinformatie om mee te beginnen.

Boodschappenlijst

□ Huisvesting

De leefruimte voor 2 cavia’s is minimaal 120 x 55 cm, voor iedere cavia
die erbij komt tel je 30 cm erbij. Denk hierbij aan een: Kooi, ren en/of
buitenhok. Cavia’s zijn geen goede klimmers dus let op met steile
trapjes. Hoe meer ruimte, hoe beter en leuker!

□ Attributen

Cavia’s houden van verstoppen & knagen. Kijk eens voor: Huisjes,
tunnels, slaapzakken, hooiruiven enz.

□ Voerbak
□ Drinken
□ Bodembedekking
□ Hooi
□ Vervoer box

Een stenen stevige voerbak is het beste, deze kunnen ze niet
omvergooien & eraan knagen.

□ Lekkernijen
□ Cavia brokken

Groente, fruit & snoepjes
Geef geen knaagsteen, dit is slecht voor de blaas en nieren.

Plastic drinkfles of stevige stenen bak (zorg voor genoeg drinkwater)
Zaagsel, hennepvezel, papier/houtkorrels enz. (Geen stro, dit prikt!)
Normaal hooi/kruidenhooi
Koop een katten vervoer box deze zijn een stuk groter en passen dus
meerdere cavia’s in.

Cavia brokken (i.v.m. vitamine C)

Huisvesting
Cavia’s vinden het heerlijk om veel ruimte te kunnen hebben. Je hebt dan de keuze om ze
binnen of buiten te huisvesten, let dan ook op wat jij ze het beste kan bieden.
Binnen huisvesten
Cavia’s kun je het hele jaar door binnen in huis houden want ze hebben dan geen last van de
weersomstandigheden. Let er dan wel op dat ze niet in de tocht staan of achter een raam,
dit kan erg warm voor ze worden. Je kan dan bijvoorbeeld een kooi met ren neerzetten of
zelf een leuke cavia flat met verdiepingen maken.
Buiten huisvesten
Als je, je cavia’s buiten wilt huisvesten heb je meestal meer ruimte voor ze. Zorg dan voor
een goed nachthok wat van de grond afstaat (i.v.m. kou) en wat geen wind en regen
doorlaat. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat als je er een ren aanmaakt hier geen dieren in
of uit kunnen zorg dus voor stevig materiaal. Ook is het belangrijk dat ze niet in de volle zon

staan en ze een plek hebben waar geen regen komt.

Voeding
Bij cavia’s gaat liefde door de maag, ze kunnen dan ook heel veel eten! Het menu van een
cavia bestaat uit: Brokken, hooi, groente/fruit en vitamine C.
Brokken & vitamine C
Het is belangrijk dat je speciaal cavia voer koopt, dit komt omdat cavia’s van zichzelf geen
vitamine C aanmaken en dit dus in de brokken zit. Ook zou je tabletjes vitamine C kunnen
geven als aanvulling. Ik raad zelf aan om geen gemengd voer te kopen, hier eten ze dan
alleen de lekkere dingen uit en de rest laten ze liggen. Op die manier krijgen ze dan niet hun
vitamines binnen.
Hooi
Hooi mogen cavia’s onbeperkt eten! Dit betekend dat ze de hele dag hooi tot hun
beschikking moeten hebben. Dit is goed voor hun tanden te laten slijten en de spijsvertering.
Groente & fruit
Cavia’s vinden groente en fruit heerlijk om te eten, het is een echte traktatie. Let er wel op
of je cavia’s al groente gewend zijn, bouw dit anders rustig op met kleine stukjes per dag.
Fruit mogen ze af en toe hebben maar geef het niet teveel, hier zit veel suiker in.

Verzorging
Tanden & nagels
De tanden en nagels van cavia’s groeien hun hele leven door. De tanden slijten ze af door
aan dingen te knagen zoals hooi en hout. De nagels zul je dan ook moeten knippen als deze
te lang worden. Dit geldt meer voor binnen cavia’s.
Vacht
Een kortharige cavia heeft geen vachtverzorging nodig. Bij een langharige cavia moet je de
vacht af en toe borstelen en knippen. Wassen is dan meestal ook niet nodig, dit vinden ze
trouwens helemaal niet leuk. Je kan een uitzondering maken als de vacht erg vies is, was
deze dan met speciale knaagdierenshampoo en spoel het goed uit.
Kooi verschonen
Cavia’s zijn echte rommelmakers! Ze poepen en plassen overal en zijn (bijna) niet zindelijk te
maken. Zorg ervoor dat de hun huisvesting goed schoon blijft net zoals de drinkfles, voerbak
en huisjes. Urinevlekken door schoonmaakazijn in te laten trekken.

