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Podstawowe informacje i ciekawostki















Króliki to grupa zwierząt zaliczanych do zajęczaków. Mogą żyć nawet ponad 10 lat. Miniaturowy dorosły królik osiąga
wagę od około 1 kg (karzełek) do 2.5 kg (baran).
Króliki są indywidualistami, nie każdy potrzebuje bliskości człowieka. Do zdrowia i szczęścia potrzeba im ruchu,
odpowiedniej diety i uwagi opiekuna. Opiekunem królika powinna być osoba dorosła. Ze względu na to, że króliki
to zwierzęta delikatne, dzieci powinny się nimi zajmować tylko pod nadzorem dorosłych.
Podnoszenie i trzymanie na rękach nie jest dla nich komfortowe.
Uwielbiają kopanie oraz wszelkie norki i tunele. Właściciel musi zdawać sobie sprawę, że królik może dokonać zniszczeń
w mieszkaniu. Najbardziej zagrożone są: kable, drewniane meble, ściany, kwiaty, książki, itp. Nie zawsze przedmioty
zastępcze np. kartony, rolki po ręcznikach papierowych, koszyki wiklinowe, gałązki czy tunele są wystarczające, ale też
nie każdy królik jest niszczycielem.
Większość królików można nauczyć załatwiania się do kuwety.
Króliki linieją, zatem trzeba je wyczesywać. Regularnie należy obcinać im pazurki.
Są wrażliwe na zbyt wysokie lub niskie temperatury.
Określenie płci u młodego królika jest trudne, dlatego należy pamiętać, że gdy nabywamy dwa młode króliki, trzeba
koniecznie wybrać się z nimi do weterynarza, gdy będą miały blisko trzy miesiące, bowiem po 12 tygodniu życia mogą
być już zdolne do rozrodu.
Króliki powinno poddawać się zabiegom kastracji/sterylizacji, zarówno ze względów zdrowotnych jak i behawioralnych.
Ich układ pokarmowy jest tak skonstruowany, że uniemożliwia im odruch wymiotny i uwalnianie gazów jelitowych.
Króliki można nauczyć pewnych zachowań, ale nie należy spodziewać się, że będą zachowywały się jak psy czy koty.
Najlepszym miejscem do zabawy, pieszczot czy obserwacji zachowań jest podłoga, ponieważ tam człowiek nie góruje
nad królikiem, przez co zwierzę czuje się bezpieczniej. Królik może stać się naszym towarzyszem, jeśli tylko poświęcimy
mu odpowiednią ilość czasu.

Warunki bytowe
Do prawidłowej opieki nad króliczkiem potrzebujemy przede wszystkim:
 Klatki o minimalnych wymiarach 100x50x50cm, jednak im większa tym lepsza. Klatka powinna stać na podłodze i musi
posiadać drzwi z przodu, żeby ułatwić zwierzęciu wychodzenie i wchodzenie.
 Kuwety, najlepiej narożnej, do włożenia do klatki. Kuwetę wysypujemy żwirkiem drewnianym niezbrylającym
(pelletem). Nie wolno używać "kocich" żwirków bentonitowych i silikonowych. Nie należy rozkładać pelletu na całej
powierzchni klatki, gdyż utrudnia to naukę czystości.
 Paśnika na siano. Można go powiesić nad kuwetą, wtedy królik szybciej nauczy się z niej korzystać.
 Miseczki ceramicznej na wodę.
 Akcesoriów do pielęgnacji: szczotki do futra i obcinacza do pazurów
 Transportera. Królika nie należy przewozić luzem lub w pudełku.
Króliki najlepiej czują się chowane bezklatkowo t.j. niezamykane. Przestrzeń po której mogą się poruszać bez nadzoru
można ograniczyć kojcem, w którym znajdzie się klatka z kuwetą, miseczką, paśnikiem, zabawkami itp. Jeśli nie mamy
takiej możliwości, należy pamiętać, że królik potrzebuje minimum kilku godzin dziennie ruchu i kontaktu z człowiekiem.
Jeżeli myślimy o nabyciu drugiego królika, musimy wcześniej przygotować się i poczytać o zaprzyjaźnianiu zwierząt. Tylko
w niektórych przypadkach ma ono krótki przebieg i odbywa się bez walki o dominację. Króliki podczas zaprzyjaźniania
ustalają miedzy sobą hierarchię, ale po zakończonym procesie możemy się cieszyć, że nasz uszak ma towarzystwo i nie
skazaliśmy go na wieloletnią samotność. Należy jednak pamiętać, że nie każde dwa zwierzaki są w stanie się zaprzyjaźnić.
Wynika to z odmiennych charakterów, dlatego najlepszym sposobem na nabycie drugiego królika jest adopcja i dobór
królika pod względem usposobienia. Adoptując zwiększamy zatem szansę na sukces zbratania się dwóch królików.

Żywienie












Właściwe i zróżnicowane żywienie jest podstawą prawidłowego rozwoju i długiego życia w zdrowiu. Królik wymaga
żywienia zgodnego z naturą jego gatunku. Królicza dieta to przede wszystkim dobrej jakości siano, zioła, gałązki
i korzonki, warzywa, owoce oraz woda.
Siano i woda powinny być dostępne 24h na dobę.
Siano stanowi bardzo ważny składnik diety, pozwala przesuwać się treści pokarmowej zmniejszając ryzyko pojawienia
się np. zatorów (tak niebezpiecznych np. w okresie linienia). Jedząc je królik ściera sobie zęby, które rosną mu przez
całe życie. Zdrowy królik powinien zjadać dziennie siano objętości samego siebie.
Woda powinna być czysta, filtrowana (nie mineralna) i w temperaturze pokojowej.
Ważne jest, by podawany pokarm nie był monotonny, np. zawierający stale jeden gatunek ziół czy warzyw. Więcej
wiadomości na temat dozwolonych ilości oraz gatunków warzyw, ziół i owoców, w tym również informacje o zawartości
wapnia i fosforu (ważne dla właścicieli królików z chorą wątrobą lub nerkami), znajduje
się na www.miniaturkabeztajemnic.pl
Króliki nie mogą jeść ludzkiego jedzenia, gdyż ich układ pokarmowy nie jest do tego przystosowany. Podawanie
ludzkiego pożywienia jest absolutnie zabronione, może doprowadzić nawet do zgonu. Podobnie podawanie wszelkiego
rodzaju kolb, dropsów, wapienek czy innych niezdrowych "przysmaków" prowadzi do otyłości, problemów z narządami
wewnętrznymi i zębami. Produkty te są królikowi zwyczajnie zbędne.
Jeśli decydujemy się na podawanie królikowi granulatu, konieczne jest sprawdzenie składu. Granulat nie powinien
zawierać ziaren zbóż, a zawartość włókna musi być większa niż białka. Dzienna dawka granulatu to nie więcej niż 23% masy ciała królika.

adopcje@kroliki.net

www.facebook.com/kroliki.net

„MINI instrukcja obsługi królika” czyli najważniejsze informacje w pigułce.
Stowarzyszenie Pomocy Królikom (www.kroliki.net)

Pielęgnacja i choroby
Króliki to wrażliwe zwierzęta. W wielu przypadkach nie widać po nich, że dzieje się coś złego, ale choroba rozwija
się zazwyczaj szybko. Dlatego też tak ważna jest obserwacja królika i podstawowa wiedza, na co szczególnie zwrócić uwagę.
Odpowiednio wczesne wykrycie symptomów choroby może ustrzec nas przed jej rozwinięciem się, ewentualnymi
powikłaniami czy śmiercią zwierzęcia.
Co powinno nas zaniepokoić i na co zwracamy szczególną uwagę:
 bobki – Królik produkuje ich krocie. Jeśli jednak przestaje się załatwiać i nie robi tego co najmniej od 12-24
godzin natychmiast udajmy się do lekarza.
 zęby i dziąsła – Podczas jedzenia popatrzmy czy żucie siana lub innego pokarmu nie sprawia bólu.
 nosek – Spoglądamy czy jest czysty i suchy, czy królik nie kicha.
 oczy - Sprawdzamy czy nie ma jakiejś wydzieliny, łzawienia.
 uszy – Delikatnie zaglądamy czy są czyste.
 skóra - Przeglądamy czy nie łuszczy się, czy nie ma nietypowych zgrubień, zadrapań, guzków, zaczerwień.
 pazurki - Przycinamy, jeśli jest to konieczne, sprawdzamy palce, czy są proste, bez zniekształceń i bolesnych
miejsc
 podbrzusze i narządy płciowe – Na futrze nie powinno być plam z moczu ani posklejanych odchodów, narządy
płciowe nie powinny być zaczerwienione i opuchnięte.
 oddech - Słuchamy, czy jest regularny, prawie niesłyszalny (bez świstów).
 mocz - Należy pamiętać, że wygląd i kolor moczu królika zależy w znacznym stopniu od jego diety. Warto spojrzeć,
czy nie ma jakichś wyraźnie czerwonych plam bądź innych mocno nietypowych zmian, lub czy nie zmniejszyła lub
zdecydowanie zwiększyła się jego ilość.
Zwracamy też uwagę, czy nasz pupil nie jest mniej aktywny, czy zjada swój pokarm, czy nie nastąpiły dziwne zmiany
w zachowaniu. Każdy ma swoje lepsze bądź gorsze dni, ale jeśli zauważymy, że królik nie je, przestał interesować
się rzeczami i osobami, które normalnie sprawiały mu radość i jest osowiały - udajmy się z nim do doświadczonego
w leczeniu królików weterynarza na badanie. Uwaga: jeśli królik nie je od 24 godzin, to należy wziąć go do weterynarza
jak najszybciej!
Podczas wizyty, weterynarz powinien wykonać następujące badania:
• osłuchowe klatki piersiowej • palpacyjne jamy brzusznej • zębów z uwzględnieniem zębów policzkowych • badanie
czystości uszu • sprawdzenie stanu sierści (np. na obecność pasożytów) • obejrzenie narządów płciowych i odbytu
• sprawdzenie oczu i nosa
W razie potrzeby powinniśmy wykonywać (profilaktycznie raz do roku): • badania krwi • badanie kału (i ew.
odrobaczenie)
Uwaga: Niektóre leki przeznaczone dla psów czy kotów mogą być niebezpieczne dla królików. Stosowanie środków przeciwpchelnych
i przeciwkleszczowych lub przeciwbólowych nieprzeznaczonych dla królików często kończy się śmiercią tych zwierząt.

Najczęściej występujące choroby: • biegunki • zatory • ropnie okołozębowe • pasożyty • zmiany nowotworowe
narządów płciowych • zmiany wątrobowe (wynikające ze złej diety) • wrzody • choroby, którym należy zapobiegać
szczepiąc zwierzę (myksomatoza, pomór) • zapalenie uszu • encephalitozoon cuniculi
Szczepienia przeciwko myksomatozie oraz pomorowi powinny być zawsze aktualne!
Szczepienia wykonuje się szczepionkami półrocznymi (na wiosnę i na jesieni) bądź całorocznymi. Pierwszy raz szczepi
się króliki po ukończeniu przez nie 5 tygodnia życia.

Kastracja/sterylizacja









Królik mieszkający w domu nie może regularnie się rozmnażać, szukać partnera i dawać upustu swoim potrzebom.
Dlatego zabieg kastracji/sterylizacji ma ułatwić mu życie i zniwelować dyskomfort spowodowany ciągłym
poszukiwaniem obiektu do kopulacji (sytuacja spotykana u obu płci).
Kastracja/sterylizacja ma również na celu wyeliminowanie możliwych chorób narządów płciowych np. ropomacicza,
czy nowotworów macicy i jąder.
Królik jest zwierzęciem terytorialnym i może w związku z tym przejawiać agresywne zachowania nawet w stosunku
do opiekuna: atakować, gryźć, jak również oznaczać teren poprzez posikiwanie w różnych miejscach w domu. W
wielu przypadkach kastracja/sterylizacja zapobiega tego typu zachowaniom.
Króliki to także zwierzęta z natury stadne, dlatego zaleca się je trzymać parami. W celu uniknięcia potomstwa
i powiększenia króliczej rodziny, stosuje się kastrację/sterylizację. Należy pamiętać, że samiec pozostaje płodny
do 6 tygodni po zabiegu.
W ostatnich latach kastracja odgrywa również bardzo ważną rolę w walce z nadmiarem niechcianych zwierząt
i ich bezdomnością. Wiele królików przychodzi na świat w domach, gdzie nie upilnowano parki. Są to przypadki
mające często bardzo przykre konsekwencje: począwszy od przedwczesnej śmierci maluchów, poprzez porzucanie
zwierząt w lasach, parkach i śmietnikach, a skończywszy na problemie ze znalezieniem im nowych opiekunów.

Polecane artykuły i strony
Bardzo byśmy sobie życzyli, aby ulotka ta odpowiedziała na wszystkie pytania, ale zdajemy sobie sprawę, że to tylko
informacje w pigułce, a temat jest bardzo rozległy. Dlatego prosimy: wzbogacajcie swoją wiedzę. Ułatwi Wam to codzienne
funkcjonowanie, poprawi relacje z królikiem, pozwoli uniknąć wielu błędów, a może nawet uratuje życie Waszemu pupilowi:
• www.kroliki.net • www.miniaturkabeztajemnic.pl
Możecie wspomagać nas na kilka sposobów: • wpłacając darowiznę na utrzymanie i leczenie • zostając domem
tymczasowym lub stałym (www.adopcje.kroliki.net) • zostając opiekunem wirtualnym • zostając wolontariuszem
Wspieraj nasze działania! Wpłać darowiznę na konto: 52 2130 0004 2001 0516 7234 0001 i pomagaj nam pomagać!
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