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Świnki morskie

Jak oswoić świnkę? Czym powinno się karmić

w drugiej
stronie
gazetki
dowiecie się
jak krok

po kroku
oswoić
świnkę
morską.

Trzecia
strona
gazetki
będzie
poświęcona
karmieniu

świnek
morskich.
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Jak oswoić świnkę morską?

Oswajanie świnki
morskiej może
okazać się
czasochłonne i trwać
nawet kilka miesięcy.
Należy pamiętać o
tym, że
przestraszona
świnka morska w
obliczu zagrożenia,
którym wydaje jej się
być też obcy
człowiek, zastyga ze
strachu lub próbuje
uciekać. Nie jest ona
w stanie przebiec
długiego odcinka,
gdyż jej małe
serduszko sobie z
tym nie poradzi i przy
dłuższej gonitwie
może dostać zawału.
Dlatego świnki
morskie nie mogą
być przez

nas nadmiernie
stresowane. Już
sama zmiana
miejsca
zamieszkania, klatki,
zapachów i
dźwięków wokół jest
dla zwierzątka
stresująca.W
pierwszych dniach w
nowym domu, nie
dodawajmy świnkom
kolejnych stresów i
wyjmować je z klatki.
W ciągu pierwszych
trzech dni, dajmy się
gryzoniom
zaaklimatyzować. By
oswoić świnkę
morską musimy
wpierw uzbroić się w
cierpliwość. Może
nam to zająć nawet
kilka miesięcy,
wszystko zależy

od charakteru
konkretnego
zwierzątka. Jedne są
bardziej ufne i
otwarte, inne mniej.
Łatwiej nam będzie
oswoić ciekawską
świnkę, niż taką,
która woli spędzać
czas w kąciku klatki
lub domku.
Pierwszym
zabiegiem
oswajającym z
naszej strony
powinno być siadanie
po cichu obok klatki i
obserwowanie
zwierzątek.
Pamiętajmy, że
szybkie i gwałtowne
ruchy sprawią, że
świnki morskie
spłoszą się i uciekną
do swojego domku,

w którym czują się
najbezpieczniej.
Hałasy również nie
sprzyjają oswajaniu,
więc wyłączmy
telewizor. Niech nic
nam i świnkom nie
przeszkadza.
Siedząc obok klatki
możemy zacząć do
zwierzątek mówić
spokojnym głosem.
Szybko się do niego
przyzwyczają i po
czasie, będą już
wiedziały, że z
naszej strony
zupełnie nic im nie
grozi. Jeśli świnki
morskie już nie
chowają się do
domków na nasz
widok, czas posunąć
się dalej w ich
oswajaniu.Kolejną

czynnością jest
uwarunkowanie
świnek, że gdy
jesteśmy blisko,
spotyka je zawsze
coś miłego. Dlatego
zaopatrujemy się w
smakołyki (świeże
mlecze, trawa,
cykoria lub ogórek –
więcej na temat
żywienia świnek
morski przeczytasz
tutaj) i podajemy je
świnkom z ręki. Na
początku będą się
bały do nas podejść.
Nie podtykajmy im
jedzenia wprost do
pyszczka. Świnki
mają bardzo dobry
węch i wzrok.
Doskonale wiedzą co
masz w dłoni. Zanim
jednak podejmą

decyzję, że chcą ten
smakołyk od Ciebie
zabrać, będą się
sporo zastanawiać,
nawet około minuty.
Podchodź do nich ze
smakołykami w
okolicach karmienia,
nie będą się wtedy
mogły zbyt długo
opierać.
Jednocześnie
możemy zacząć je
dotykać – drapać za
uchem, po tyle
pleców i pod
podbródkiem
(zadzierają wtedy
noski i robią
komiczne miny!).
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Karmienie świnek morskich

Co można kupić?
Podstawą diety
świnki morskiej jest
sucha karma,
dostępna w każdym
sklepie
zoologicznym i
markecie. Skład
takiej karmy jest
zróżnicowany,
dlatego warto
wybierać różne typy
karmy, by
urozmaicać dietę
świnki. Kupując
suche ziarna zwróć
uwagę na ich jakość,
ważne by nie były
zatęchłe, wilgotne.
Świnka jest
gryzoniem, który
poza suchą karmą
lubi też siano.
Możesz też
wzbogacić

dietę swojego
gryzonia o różnego
smaku kolby czy
gryzaczki.
Trochę zielonego-
sucha karma jest
podstawą diety
świnki morskiej, ale
konieczne jest też
podawanie jej
świeżych
sezonowych
produktów- zielenina,
owoce, warzywa.
Świnka bardzo lubi
świeże zielone, np.
babki lancetowatej,
mleczu, mniszku
pospolitego. Dobrym
pomysłem jest też
podawanie
gryzoniowi
koniczyny czy
lucerny. Nigdy nie
podawaj zwierzęciu

zieleniny urwanej
przy ruchliwej jezdni,
gdyż
zanieczyszczenia
mogą wywołać
chorobę u Twojego
zwierzątka.
Nadmiar zieleniny
może powodować u
świnki wzdęcia,
dlatego dozuj jej
pokarm.
Jeżeli zdarzy Ci się,
że wśród zerwanych
listków są też takie,
co do których nie
jesteś pewna, czy
nie zaszkodzą
śwince - nie podawaj
ich. Z reguły osobniki
same wybierają to co
im służy, a odrzucają
szkodliwe liście,
jednak lepiej zrywaj
tylko pewne,

znane Ci gatunki
roślin. Nie ryzykuj
zdrowiem i życiem
świnki.
Warzywa i owoce-
doskonałym
uzupełnieniem diety
świnki są świeże
owoce i warzywa.
Zwracaj uwagę, by
nie były pryskane
pestycydami. Do
jadłospisu świnki
morskiej możesz
dodać marchewkę,
buraki, pora, selera,
szpinak, kapustę,
jabłko. Świnki
delektują się też
pędami malin i jeżyn
czy gałązkami, np.
akacji, lipy, drzew
owocowych. Przed
podaniem śwince
wszystkie produkty
dokładnie umyj.

Warto pamiętać, że
choć świnka nie ma
dużych wymagań
żywieniowych , to
należy urozmaicać
jej dietę, gdyż
wpłynie to
pozytywnie na jej
wygląd i zachowanie.
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Higiena

Świnka morska
przebywa w klatce.
Klatka musi być na
tyle duża, by pupil
swobodnie się w niej
poruszał. Do
codziennych
obowiązków
opiekuna świnki
morskiej należy
dbanie o czystość
klatki, dlatego
codziennie wymieniaj
zwierzęciu ściółkę w
miejscu, gdzie
załatwiło swoje
potrzeby.
Najczęściej świnka
morska wybiera
sobie stałe miejsce
do załatwiania się. W
miejsce zużytej
ściółki dołóż nową.
Każdego dnia
wymieniaj

lub dolewaj śwince
świeżą wodę.
Również musisz
dbać o jedzenie
pupila. Przynajmniej
raz w tygodniu
gruntownie czyść
całą klatkę i
wszystkie sprzęty,
szczególnie te
związane z
jedzeniem,np.
poidełko,
pojemniczki.
Jedzenie-
świnka musi mieć
codziennie świeży
pokarm zarówno
suchy jak i w postaci
warzyw. Zanim dasz
gryzoniowi nowe
jedzenie wybierz
resztki starego, by
nie zaczęły się psuć.
Raz na miesiąc

umyj klatkę i
wszystkie znajdujące
się w niej potrzebne
rzeczy płynem do
mycia naczyń,
dokładnie spłukaj
bieżącą wodą i
osusz.
świnka Samosia-
świnka morska
sama doba o swoją
czystość, jednak
niekiedy warto jej w
tym pomóc. Niezbyt
często możesz
świnkę wykąpać, np.
jeżeli z powodu
choroby lub
przejedzenia oddaje
zbyt dużą ilość
moczu lub kału, gdy
położy się w miejsce
do załatwiania
potrzeb.
Kąpiel-

mimo iż świnki
potrafią pływać, nalej
wody do wysokości
ok.2/3 stojącego
zwierzątka. Do
kąpania tego
gryzonia możesz
zastosować szare
mydło albo specjalny
szamponu lub
preparat, np. dla
kota. Pamiętaj, by po
kąpieli świnkę
morską dokładnie
spłukać wodą i
wytrzeć, np.
ręcznikiem.Świnki,
szczególnie te z
długą sierścią,
wymagają też
regularnego
szczotkowania,
wówczas ich sierść
będzie gładka i
nieposklejana.

Specjalną szczotkę
możesz kupić w
sklepie
zoologicznym.Bardzo
ważne jest też
zadbanie o
paznokcie gryzonia.
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