
Marsvin er fantastiske!

Dette er hva marsvinet sier:

Gi meg høy!
Høy sørger for at tennene mine ikke blir 
for lange. I forhold til hamstre trenger jeg 
ikke tre og bite på, bare konstant tilgang på 
høy. Alle marsvin burde ha gress høy 
tilgjengelig 24 timer i døgnet. Hvis jeg er 
ung kan du gi meg litt alfalfa og.

Ikke furu i buret mitt!
Ikke putt furu i bunnen på buret mitt, det 
lukter for mye. Hvis du skal bruke furu så 
må du lufte det før du bruker det. Vanlig 
flis er det beste for meg. Du kan også legge 
in håndklær med fleece tepper over, de er 
komfortable og kan vaskes i maskinen.

Jeg elsker smakfulle grønnsaker!
Gi meg minst en kopp med grønnsaker 
hver dag. Salat, gulrot, agurk og paprika er 
noen av mine favoritter. Jeg trenger frukt 
med vitamin c for å holde meg frisk. Jo 
grønnere grønnsaken er, jo mer vitaminer, 
så dropp isbergs salat.

Husk og gi meg c vitamin!
Husk at jeg trenger c vitamin, ellers kan 
jeg bli syk. Du kan gjerne putte det i 
vannet mitt, men da forsvinner det fort. Det 
beste er og putte litt c vitamin pulver på en 
agurk bit, da får jeg nok i meg.

Besøk www.guinealynx.info for mer informasjon.
Siden er på engelsk, så få en voksen til og hjelpe.

Jeg vil ha en venn!
Vi kommer til å løpe og leke sammen og 
holde hverandre med selskap når du er på 
skolen eller jobb. Det er så mange av oss 
som vil ha et hjem. Hvis mulig så adopter 
et marsvin.

Ingen frø!
Frøene setter seg fast i tennene mine og er 
mektige og inneholder mye olje. Dropp 
frøene og fargerike biter. Gi meg heller 
rein pellets lagd spesielt til meg. Gjerne 
med vitamin c.

Jeg elsker og løpe rundt!
Jeg er kanskje sjenert i starten, men hvis du 
tar meg ut for og leke på et sikkert sted 
hver dag, vil jeg løp rundt og hoppe av 
glede.

Gi meg et stort bur!
Store bur er nå litt dyrere, men de gir meg 
friheten til å løpe rundt og komme vekk fra 
kameraten min hvis vi krangler. Stor bur 
blir ikke møkkete så fort heller. Jeg trenger 
hvertfall 80cm langt bur. Hvis jeg har en 
venn så trenger vi nok et større et.

Jeg trenger en spesiell veterinær!
De fleste vanlige veterinæren vet ikke 
hvordan de skal behandle meg så prøv og 
finn en som kan. De vet hva slags 
problemer jeg har og kan skrive ut sikre 
medisiner. Viste du forresten at penicillin 
kan gjøre at jeg dør? Så sørg for at 
veterinæren gir meg noe annet. Og vær så 
snill og besøk en veterinær så fort som 
mulig hvis jeg blir syk. Vi skjuler det 
ganske lenge og når vi viser det så går det 
fort nedover.

Jeg vil ikke være gravid!
Ikke gi meg en venn som gjør meg gravid. 
Graviditet er veldig farlig for marsvin så 
hvis du elsker meg ikke gjør det. Vi jenter 
kan bli gravid når vi er 3 ½ uke gamle og 
gutter kan bli pappaer når de er 3 ½ uke de 
og. Det beste er og skille oss når vi er 3 
uker.


