Porcuşorii de Guineea
sunt grozavi!

Am nevoie de un prieten!
O să alergăm, o să ne jucăm împreună şi o să ne
ţinem unul altuia companie când tu eşti plecat la
şcoală sau la lucru. Sunt mulţi dintre noi care au
nevoie de un cămin. Poţi adopta un porcuşor
abandonat de la un adăpost !

Fără seminţe!
Cojile îmi rămân blocate între dinţi iar miezul e prea
consistent şi uleios. Poţi să renunţi la seminţe şi la
granulele colorate. Adu-mi în schimb pelete şi
cerculeţe din iarbă, făcute special pentru mine!
Păstrează-le într-un loc întunecos şi uscat pentru
ca vitamina C din ele să se păstreze mai mult timp.

Ador să alerg prin împrejurimi!
Un porcuşor de Guineea ar spune:
Hrăneşte-mă cu fân!
Fânul mă ajută să-mi tocesc dinţii.
Spre deosebire de hamsteri, nu am nevoie de
bucăţele de lemn pentru tocirea dinţilor, ci doar de
o rezervă permanentă de fân din iarbă. Orice
porcuşor de Guineea ar trebui să aibă la dispoziţie,
non-stop, fân din iarbă de calitate. Când sunt foarte
mic îmi poţi da şi iarbă alfa-alfa.

Fără aşternut din cedru!
Rumeguşul din lemn de cedru eliberează în aer
uleiuri aromatice care dăunează plămânilor mei.
Pinul poate fi şi el dăunător dacă are un miros
puternic. Dacă foloseşti pin, asigură-te că l-ai aerisit
bine înainte şi nu folosi niciodată rumeguş cu
aromă de pin. Rumegușul de plop sau peletele din
lemn sunt cele mai bune produse pentru așternut.
Şi prosoapele absorbante acoperite cu o pătură din
fleece îmi pot asigura un culcuş comfortabil; le poţi
şi reutiliza dacă le speli în maşină.

Ador verdeţurile proaspete!
Dă-mi cel puţin o porţie de verdeţuri în fiecare zi.
Salata verde, pătrunjelul, varza, andiva şi ardeiul
roşu sunt printre favoritele mele. Am nevoie de
vitamina C pentru a fi sănătos. Cu cât verdeţurile
sunt mai închise la culoare, cu atât sunt mai
hrănitoare, aşa că poţi renunţa să-mi dai salată
verde iceberg.

Nu-mi pune vitamine în apă!
Vitaminele sub formă de picături dau un gust rău
apei şi m-ar putea determina să beau mai puţină
apă decât aş avea nevoie. În plus, vitamina C se
deteriorează repede în apă. Hrăneşte-mă cu
verdeţuri proaspete cum e frunza de pătrunjel,
varza şi ardeiul roşu şi îmi voi lua porţia de vitamina
C în mod natural.

Deşi sunt mai timid la început, dacă mă scoţi din
căsuţă în fiecare zi câte puţin, voi începe să
explorez împrejurimile, să alerg și să sar de bucurie
ori de câte ori sunt liber.

Dă-mi o cuşcă mare!
Cuştile mari nu sunt greu de construit. Într-o cuşcă
mare pot face mişcare când vreau şi pot sta
departe de prietenul meu dacă se întâmplă să ne
certăm. În plus, în cuştile mari se păstrează
aşternutul curat mai mult timp. Am nevoie de o
cuşcă de cel puţin 2m2. Dacă împart căsuţa cu un
alt porcuşor am nevoie de un spaţiu şi mai mare.

Am nevoie de veterinar special!
Majoritatea veterinarilor nu ştiu să trateze
corespunzător porcuşorii de Guineea, aşa că
trebuie să-mi cauţi unul specializat în animale
exotice. El va şti genul de probleme pe care le pot
avea şi îmi va prescrie un tratament adecvat. De
exemplu, știai că antibioticele îmi pot provoca
moartea? Pe www.GuineaLynx.info poţi descărca o
listă cu medicamente nocive pentru mine. Nu uita
să consulţi un veterinar specializat dacă observi că
nu mă simt bine pentru că pot muri foarte repede
dacă nu sunt tratat la timp!

Nu vreau să rămân însărcinată!
Nu mă pune în aceeaşi căsuţă cu un mascul
nesterilizat sau cu cineva care e în perioada de
împerechere. Sarcinile sunt foarte riscante pentru
porcuşorii de Guineea, aşa că, dacă ţii la mine, te
vei asigura că acestea nu vor apărea. Noi, fetiţele,
putem rămâne gestante încă de la 3 ½ săptămâni
iar masculii sunt capabili de reproducere tot de la
această vârstă. Dacă separi puii de porcuşor de
Guineea după ce împlinesc vârsta de 3 săptămâni
poţi preveni sarcinile nedorite. Cu ajutorul unui
veterinar poţi afla care sunt masculi şi care sunt
femele.

Vizitează www.guinealynx.info pentru mai multe informaţii (pagina este disponibilă în limba engleză)

