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De cavia
Alles met betrekking tot de cavia kan men
in dit werkblad vinden! Belangrijke dingen
voor het houden van cavia’s, de voeding en
verzorging!

Het houden van cavia’s:
Cavia‘s die alleen worden gehouden, zijn vaak heel aanhankelijk aan de mensen die hen houden,
maar alleen uit noodzaak. Cavia‘s moeten daarom ten minste met zijn tweeën worden gehouden,
omdat het een roedeldier is. Een konijn kan een cavia niet als partner vervangen, maar ze kunnen
wel samenleven, maar een verstandhouding is niet mogelijk.
Een cavia is zeer gevoelig voor koude. De cavia heeft zelf een lichaamstemperatuur van 38 °C, dus
hij kan in de winter niet buiten verblijven, hij mag eigenlijk helemaal niet onder de 12 °C worden
gehouden.

Voeding:
Het belangrijkste voedsel van de cavia is hooi. Hooi moet de hele dag voor de cavia beschikbaar
zijn. Het hooi moet groen zijn, droog en fris geurend.
Naast hooi nemen cavia’s ook nog groenvoer (gras, kruiden, enz.) en sappig voer (groenten en fruit)
tot zich. Om te voldoen aan de vitamine behoefte van de cavia, moet naast groenvoer nog sappig
voer worden gevoerd. Hiervoor zijn komkommers, wortelen en appels bijzonder geschikt.

Verzorging:
De nagels van cavia’s slijten ze niet vanzelf, omdat cavia’s niet in de bodem graven. Daarom moet
je de nagels altijd bijknippen. Ze moeten zo lang zijn, dat de cavia goed kan lopen. Voor het knippen van de nagels kan men het beste een speciale tang gebruiken, maar men kan ook een nagelknipper gebruiken.
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Langharige cavia‘s moeten wanneer dit nodig is worden geborsteld, om te voorkomen dat er hun
vacht klitten komen. Daarnaast moeten de haren met een schaar worden geknipt, zodat ze bij het
lopen niet belemmerd worden.
Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.
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Kleine cavia quiz:
Cavia baby’s kunnen vanaf de geboorte lopen en eten.

ja

nee

Cavia‘s zijn eenlingen.

ja

nee

Cavia’s worden graag gebaad.

ja

nee

Cavia‘s kunnen geen vitamine C produceren.

ja

nee

Een cavia kan tot 8 jaar oud worden.

ja

nee

Cavia graven graag in de grond.

ja

nee

Cavia’s verstoppen zich graag.

ja

nee

Een mannelijke cavia heet een beer .

ja

nee

Kun je de vragen correct beantwoorden?
Hoe lang duurt de zwangerschap van een cavia?
________________________________________________
Wat heeft de cavia’s in elk geval nodig in de kooi?
________________________________________________
Waarom kan men cavia’s niet alleen houden?
________________________________________________
Langharige cavia‘s moeten regelmatig worden geknipt. Waarom?
________________________________________________
Wat eten cavia’s bijzonder graag?
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