WERKBOEKJE
Cavia
De aanschaf
en het houden
van een cavia.

je naam:
groep:

Limb

urg

Wat is een cavia nu eigenlijk?
De cavia is een knaagdier dat oorspronkelijk uit het Andes gebergte komt.
Ongeveer 3000 jaar geleden werden cavia’s voor het eerst gevangen, sinds die tijd
worden ze gehouden als huisdier. Omdat ze knaagdieren zijn groeien hun tanden en
kiezen altijd door en doordat ze knagen slijt hun gebit. De cavia heeft 4 snijtanden en
16 kiezen die dus hun hele leven doorgroeien. De snijtanden groeien wel 6 tot 8 cm
per jaar!

Cavia’s zijn herbivoren, dit wil zeggen dat ze planteneters zijn. Dit kun je zien aan
hun gebit zoals je al hierboven hebt kunnen lezen. Maar dit kun je ook zien aan hun
maag/darmstelsel. Dit is veel langer dan bij bijvoorbeeld vleeseters (carnivoren).
Beantwoord nu de onderstaande vragen...

Vragen
De cavia komt oorspronkelijk uit?

De cavia komt
oorspronkelijk u
it
het andes geber
gte.

Cavia’s zijn…
A. Omnivoren.
B. Carnivoren.
C. Herbivoren.

Hoeveel tanden en kiezen heeft een cavia in totaal?
A. 22
B. 20
C. 23

Hoelang groeien de tanden van een cavia door?
A. na de geboorte wisselt de cavia van melkgebit naar volwassen gebit.
B. de tanden blijven hun hele leven doorgroeien.
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Waar aan kun je zien dat een cavia een herbivoor

(planteneter)

is?

A. aan zijn gebit.
B. aan zijn poep.
C. aan zijn maag/darmstelsel.
D. aan zijn gebit en zijn maag/darmstelsel.

Hoe noem je een cavia?
Als we geboren worden noemen ze ons baby’s en kinderen. Daarna worden we jongens en meisjes genoemd en als we volwassen zijn noem je dat mannen en vrouwen. Bij elk dier heet een
mannetjes en vrouwtjes dier ander. Je kunt gewoon zeggen een mannetjes cavia, of een cavia
vrouwtje, maar er zijn speciale benamingen voor.
Zo heet een mannetjes cavia een beer en een vrouwtje noem je een zeug. Een baby cavia heet
gewoon jong, maar sommige mensen noemen het ook wel een biggetje.
Maak nu de onderstaande opdracht...

Verbind nu de juiste woorden met elkaar
Trek een lijntje naar het goede woord en zorg zo dat alle benamingen goed staan.

Cavia mannetje							

Jong

Cavia vrouwtje							

Beer

Cavia baby								

Zeug

Het lichaam van de cavia
Cavia’s zijn voor knaagdieren nogal grote dieren. Het zijn mollige maar stevige
diertjes van ongeveer 20 centimeter groot. Cavia’s hebben korte pootjes en korte
onbehaarde oortjes. Ze hebben vier tenen aan hun voorpoten en drie tenen aan hun
achterpoten. Alle teentjes hebben scherpe nageltjes. Ze hebben geen staart en dat
noem je staartloos. Hun volwassen gewicht kan tussen de 500 en 1800 gram liggen.
Maak nu de volgende opdracht...

CAVIA’S HEBBEN
4 TENEN AAN
HUN VOORPOTEN
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Vul nu alle woorden in op de juiste plek
Nu mogen jullie het plaatje compleet maken. Er is al een woord ingevuld. Vul onderstaande woorden in op de goede plek.

Oog
Oren
Achterpoten
Borst
Neus
Rug
Staartloos
Voorpoten
			

De aanschaf van een cavia
Over het aanschaffen van een diertje moet je altijd heel goed nadenken. Je moet er genoeg tijd voor hebben en niet alleen tijd is
belangrijk, het aanschaffen is vaak ook duur. Het diertje zelf kost meestal niet zoveel. Als je gaat kijken naar de kooi en alle spullen die hij nodig heeft zoals voer en bodembedekking, dan loopt het bedrag al snel op!
Verder moet je je bedenken of je één cavia wil, of dat je er twee neemt. Ben je veel weg, of speel je ‘s zomers liever buiten dan dat
je met de cavia bezig bent? Dan kun je er beter twee nemen, dan hebben ze elkaar om mee te spelen.

Het kopen van een cavia
Als je dan goed nagedacht hebt en je ouders het er natuurlijk mee eens zijn kun je in dierenwinkels gaan kijken naar cavia’s.
Er zijn heel veel dingen waar je op moet letten bij het kopen van zo’n schattige jonge cavia.
Je moet heel goed kijken naar het diertje. Als allereerste moeten de cavia’s rond 5 weken oud zijn voordat ze verkocht mogen
worden, eerder mogen ze niet bij hun mama weg.
Ook moet je kijken naar hoe het diertje eruit ziet, is hij actief en blij? En zijn z’n ogen, oren en zijn neus schoon? Heeft hij geen
vieze vacht? Zijn z’n tandjes en nageltjes niet te lang? Het diertje is niet schuw en verstopt zich niet telkens? Allemaal heel belangrijke indrukken waaraan je al voor een groot gedeelte kunt zien of het diertje gezond en gelukkigis.
Aan de verkoper van de cavia, meestal iemand van een dierenwinkel, kun je dan vragen of het een beertje of een zeugje is. En als
je er twee koopt kun je het beste twee zeugjes nemen. Vraag goed na of je het juiste geslacht hebt gekregen en verder kun je ook
al je vragen over het houden en verzorgen daar stellen.
Maak nu de volgende opdracht...
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Invultekst
In de tekst hieronder zijn enkele woorden weggevallen. Zeker een printfoutje! Nu moet je met behulp van de tekst hierboven
alle woorden die er niet staan op de streepjes invullen.
Een gezonde cavia ziet er als volgt uit. Hij of zij heeft een leeftijd van ___ weken. Want eerder mag hij niet bij z’n mama weg.
Het diertje is _________________ en blij. Hij is niet _________________ en verstopt zich niet telkens in het hooi of achter zijn
andere soortgenootjes. Ook heeft hij schone _________________, _________________ en ook een schone _________________.
Hij heeft een mooie schone vacht en zijn tandjes en nageltjes zijn niet te _________________. En als je al deze dingen goed
uitzien heb je als het goed is een heel _________________ en gelukkige cavia gevonden.

Boodschappenlijstje voor je cavia
Als je dan eenmaal je cavia hebt uitgezocht, dan heb je nog veel meer dingen nodig.
Hier onder gaan we eens even precies lezen wat we er allemaal voor nodig hebben.
• De Kooi (minimaal 60 x 60 x 40 cm voor één cavia)
• Drinkfles of drinkbakje
• Voerbakje
• Zaagsel als bodembedekking
• Hooi om te eten (hooi lijkt op gras)
• Het voer
• Verse groentes, zoals wortel en witlof
• Een huisje om zich te kunnen verstoppen
• Een kam of borstel
• Een nagelschaartje (nagels knippen kan ook bij een dierenarts)
• Knaagsteen
• Eventueel een speeltje voor je cavia
• Een doos of vervoerskistje voor de cavia
Als je al deze spulletjes in huis hebt kun je de kooi gaan inrichten. Je begint natuurlijk met de kooi neer te zetten waar je wil
dat je cavia komt te staan. Dan ga je het zaagsel in de kooi strooien, als je een goed laagje erin hebt liggen kun je het huisje erin
zetten. Hierin kan je cavia zich verstoppen als hij bang is, of hij kan er ’s nachts in gaan slapen. Dan leg je het hooi in de kooi, of
in de hooiruif als die bij je kooi zit. Je kunt er ook stro bij doen, alleen eten ze dat niet, daar gaan ze alleen op liggen. Dan kun je
de drinkfles vullen en ophangen en natuurlijk ook de voerbak klaar zetten en er al wat voer in doen. Als je dat gedaan hebt kun
je de knaagsteen nog ophangen/neerleggen. En als je nog wat speelgoed gekocht hebt voor je cavia kun je dat ook nog in de kooi
leggen. Het enige wat nu nog gedaan moet worden is de cavia halen en hem in zijn kooitje zetten!
Maak nu de opdracht op de volgende pagina...
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Volgorde bepalen
Nu ga je als het kan zonder op de vorige pagina te spieken de volgorde opschrijven. Bij elke foto staat een vakje en daar ga je een
nummer invullen van 1 t/m 11. Nummer 1 is de eerste stap, nummer 11 de laatste.

Totaal goed:
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De verzorging van je cavia
Nu je de cavia eenmaal hebt moet je hem natuurlijk ook goed verzorgen. Zo moet je hem dagelijks voeren en water geven in
schone bakjes. Ook moet hij elke dag hooi hebben. Hij mag ook elke dag vers groenvoer hebben onder andere witlof, wortels en
peterselie hebben.
Een keer in de week maak je z’n kooi goed schoon met water en een sopje en droog je hem goed af. Dan doe je er weer nieuw
zaagsel in en richt je de kooi weer opnieuw in.
Ook moet je de cavia een keer in de week borstelen om zijn vachtje mooi te houden.
Verder controleer je dan gelijk of zijn nageltjes nog goed zijn en laat je ze knippen zo nodig.
Doe dit niet zomaar zelf, dit kan gaan bloeden als je het verkeerd doet!
Je cavia vindt het ook leuk om onder toezicht los te lopen, dit doe je om te zorgen
dat ze geen overgewicht krijgen. Verder heeft hij heel veel liefde en aandacht nodig!
Maak nu onderstaande opdracht

Woordzoeker
Zoek de
volgende woorden:
cavia
zeug
beer
hooi
waterfles
kooi
borstel
knaagdier,
herbivoor
Andes
knaagsteen
zaagsel
schoonmaken
groenvoer

TIP!

Voor het gemak kun je de gevonden woorden doorstrepen, dan vergeet je niet welke je al gevonden hebt.

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg

pagina 7

Je cavia verwennen
Cavia’s houden heel erg van verwend worden, dit kun je op heel veel
verschillende manieren doen. Je kunt hem eens lekker knuffelen of
borstelen. Ook kun je hem los laten lopen in de woonkamer, zo heeft hij
ook wat extra beweging. Maar je hem ook verwennen door hem wat lekkers
te geven. Bijvoorbeeld wortels, witlof of speciale cavia snoepjes.
Deze speciale snoepjes zijn in de dierenwinkel te koop. Je hebt heel veel
verschillende soorten snoep, in de vorm van dopjes of in de vorm van een
knaagstaaf.
Maak nu de volgende opdracht.

Hoe komt de cavia nu bij zijn snoepjes? Kun jij hem helpen?
Trek een lijn vanuit de cavia door het doolhof heen naar de zak met snoepjes.

Dierenwelzijnslessen Dierenwelzijncentrum Limburg

pagina 8

Nu je dit boekje hebt uitgewerkt heb je vast wat dingetjes geleerd over de cavia..

Mocht je nog meer dingen willen weten of leren?
Kijk dan eens op internet of ga naar de bibliotheek voor een informatief boek over cavia’s.
Ook kun je ons natuurlijk nog vragen stellen.
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