De cavia
Cavia's zijn over het algemeen vriendelijke dieren. Het zijn knaagdieren en
herbivoren (planteneters). Oorspronkelijk komen ze uit het Andesgebergte. Ze
worden 4 tot 8 jaar oud en kunnen in groepen leven. Ze wegen 1 tot 1,5 kilo en
hebben een lichaamstemperatuur van 37,4 tot 39,5 C.
Voeding
Het is zeer belangrijk om een goed voer aan te bieden. Als ze onvoldoende calcium
en vitamines krijgen, worden hun botten zacht. Dit uit zich meestal als eerste in de
kaak. De kiezen, die het hele leven doorgroeien, worden dan verder in de zachte
kaakbotten gedrukt en gaan scheef staan. Daardoor slijten ze onvoldoende en
scheef af. Dit heeft tot gevolg dat ze scherp worden en in de tong of in de wang
prikken. Dit doet pijn. De cavia zal gaan speekselen en moeite krijgen met eten. Na
een tijdje eet hij helemaal niet meer en kan zelfs doodgaan. De kiezen moeten
gecontroleerd worden als uw cavia niet meer goed eet en zo nodig worden
bijgeslepen door de dierenarts. Die kan echter de kiezen niet meer recht in de kaak
zetten. Dus voorkomen is beter dan genezen.
Ook moeten cavia's voldoende vezels binnenkrijgen, dus veel hooi eten. Als ze
onvoldoende vezels binnenkrijgen is de kans op diarree groot en ook de darmen
bewegen dan onvoldoende, zodat er veel gas gevormd kan worden, waardoor de
darmen uiteindelijk stil gaan liggen. Cavia's moeten dus veel hooi van goede
kwaliteit (niet muf, niet beschimmeld, niet stoffig) eten. Hooi is gedroogd gras
waarin veel vezels zitten, maar ook veel calcium en vitamines, stoffen die deze
dieren hard nodig hebben.
Naast dit hooi, dat altijd als voedsel aanwezig moet zijn, kan caviavoer gegeven
worden. Het beste is om geperste pellets te geven. Dit zijn groene of bruine korrels
die er allemaal hetzelfde uit zien. Er is ook gemengd voer met allerlei verschillende
zaden en korrels. Meestal eten cavia's van dit gemengde voer selectief, zeker
wanneer er te veel wordt gegeven. Alleen de lekkerste zaden eten ze op. Helaas
zijn dit meestal ook de zaden waar de minste voedingsstoffen en vitamines in
zitten. Gemengd voer is alleen gezond voer als aan het eind van de dag alles op is
en de cavia ook nog voldoende hooi heeft gegeten. Maar het beste is om pellets te
voeren. De cavia heeft 25 gram pellets per kilogram lichaamsgewicht per dag
nodig. Als u wilt overschakelen op andere voeding moet u dit geleidelijk doen
zodat de darmen eraan kunnen wennen. Ze hebben ongeveer 10 dagen nodig om
aan het nieuwe voer te wennen. Dus langzaam in 10 dagen steeds meer van het
nieuwe en steeds minder van het oude voer geven.
Cavia's mogen ook kleine beetje groenvoer, bijv. andijvie, boerenkool,
paardebloemblad, weegbree en gras, maar ook een schijfje appel of sinaasappel
lusten ze graag. Cavia's hebben ook elke dag vers water nodig.
Ook hebben cavia's extra vitamine C nodig. Ook als er op de verpakking staat dat
er voldoende vitamine C in zit. Vitamine C is namelijk een erg kwetsbare stof die
onder invloed van licht en lucht wordt afgebroken. Dus uit een doorzichtige en/of
open zak voer is de vitamine C zo verdwenen. Cavia's kunnen, net als de mens, zelf
geen vitamine C aanmaken. Ze hebben ongeveer 25 mg per kilogram
lichaamsgewicht nodig en als ze drachtig zijn zelfs iets meer.
Het makkelijkst is het om de cavia's een (half) vitamine C tabletje te geven bijv. met
sinaasappelsmaak. Ze vinden het echt een traktatie.
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Cavia's eten wel 60-80 keer per dag, dus als u uw cavia niet meer ziet eten, klopt
er iets niet. Het is normaal dat cavia's een deel van hun keutels opeten. Hierin
zitten namelijk nog voedingstoffen die ze kunnen gebruiken.
Voortplanting
De vrouwtjes worden zeugjes genoemd. Ze kunnen gedekt worden als ze 5
maanden oud zijn (dus als u een nestje wilt), maar .... ze zijn al vruchtbaar na 35
dagen, dus haal ze op tijd uit elkaar. U kunt dus zelfs een hele jonge drachtige
cavia kopen. De draagtijd is 64 tot 72 dagen en er komen 1 tot 6 jongen, die direct
na de geboorte kunnen lopen en zelfstandig kunnen eten. Ze moeten echter ook bij
de moeder kunnen drinken. Na 3 tot 5 weken kunnen ze bij de moeder vandaan, ze
moeten dan minimaal 300 gram wegen. Na 35 dagen moet u ook de zeugjes en de
beertjes (de mannetjes) scheiden omdat ze elkaar anders kunnen dekken. Zeugjes
hebben een Y- vormige geslachtsopening, bij de beertjes is de opening rond.
Ziektes
Als de cavia ziek is dan eet hij vaak niet of heel slecht, ook worden de keutels veel
kleiner. Hij vermagert dan ook. Ze zitten als ze zich niet lekker voelen stilletjes in
een hoek, soms met de haren overeind. Soms kwijlen ze of hebben ze diarree. Let
ook goed op of en hoe uw cavia loopt en of hij jeuk heeft.
-Lange tanden en kiezen komen veel voor, meestal t.g.v. een verkeerde voeding. Er
ontstaan wondjes en ontstekingen in de bek, waardoor de cavia minder of zelfs
helemaal niet meer eet, ook kwijlen ze vaak en zijn de keutels, door het slechte
eten veel kleiner.
-Als u cavia moeilijk loopt kan het zijn dat hij zere voetjes heeft, zeker wanneer hij
te dik is of ruwe bodembedekking heeft. Ook kan dit komen door vitamine C
tekort. Er komen dan bloedingen en zwellingen in de spieren en gewrichten. Ook
de nagels kunnen te lang worden en zo de voetzooltjes beschadigen.
-Als uw cavia veel jeuk heeft kan het zijn dat hij luizen heeft. Deze zijn met het
blote oog te zien. Luizen kunt u bestrijden met een speciale anti-luizen shampoo.
Ook mijten veroorzaken voor jeuk: schurftmijten. De cavia kan zelfs zijn eigen huid
tot bloedens toe kapot krabben. Behandeling door de dierenarts is noodzakelijk.
Ook schimmelinfecties kunnen leiden tot jeuk, meestal zijn er ook kale plekken.
Luizen, mijten en schimmel zijn besmettelijk voor andere cavia's. Schimmel is zelfs
besmettelijk voor de mens.
-Diarree komt ook regelmatig voor. Als u cavia diarree krijgt en nog wel goed eet,
dan moet u de pellets weghalen en alleen hooi en water geven. Als de cavia niet
meer eet, kunt u het beste contact opnemen met de dierenarts. Diarree kan
veroorzaakt worden door parasieten, darmontstekingen en verkeerd voer. Houdt
uw cavia schoon en was hem bij diarree zonodig. Let er ook op dat het water en het
voer niet bevuild raken.
Voor al uw vragen kunt u altijd bij ons terecht.
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