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Numer 1 02/19

W tym numerze przeczytasz o Spis treści:

Szynszyla to
gryzoń o
pięknym,
gęstym i
miłym w
dotyku
futerku.
Szynszyle
pochodzą z
ameryki
południowej.
Są małe i

urocze dzięki
długim
uszkom i 
bujnemu
ogonkowi.
Szynszyle to
bardzo
wymagające
zwierzęta,
więc przed ich
zakupem i
należy się

poważnie
zastanowić.
Dzięki temu
artykułowi
poznacie
lepiej te
urocze
zwierzęta. 

                                        Gazetka o szynszylach 

1. Szynszyla
mała i nie
tylko.
2. Szynszyla
- jak dbać o
szynszylę?
3. Szynszyla
- żywienie.
Co mogą
jeść?
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                                        Szynszyla mała i nie tylko 

Istnieją dwa gatunki,
takie jak szynszyla
krótko ogonowa oraz
szynszyla małą.
Wyróżnia się także
szynszyle ze względu
na barwę ich futra.
Podstawową  odmianą
barwną szynszyli jest
szynszyla standard,
która ma
niebieskoszarą barwę
na grzbiecie oraz
białawe podbrzusze.
Istnieje jeszcze wiele
odmian barwnych,
które powstały w
wyniku mutacji
genetycznych. Wiek
szynszyli domowej to
ok 15 - 20 lat.
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                              Szynszyla - jak dbać o szynszylę?

Szynszyla powinna
mieć wysoką klatkę
aby móc w niej
dowolnie się poruszać
i skakać. Należy także
zadbać aby szynszyla
miała cały czas dostęp
do wody, którą trzeba
wymieniać codziennie
oraz do jedzenia i
sianka które trzeba
podawać jej co około
2/3 dni. Szynszyla
powinna także
zażywać kąpieli
pyłowych. Dobrze jest
też wypuszczać je z
klatki aby mogły
swobodnie pobiegać
po mieszkaniu, należy
wtedy zabezpieczyć
wszystkie kable i inne
rzeczy które
szynszyla mogłaby
pogryźć.
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                             Szynszyla - żywienie. Co mogą jeść?

Szynszyle są
zwierzętami
roślinożernymi. Należy
dbać, aby ich dieta
była zróżnicowana w
różnego rodzaju zboża
oraz suszone owoce i
warzywa. Powinno
także podawać się im
gałązki drzew
owocowych
np.jabłonki, aby mogły
zdzierać swoje ząbki
które do końca życia
rosną.


