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Hoe oud worden onze
knaagdieren?
Dit is zo’n vraag die mij geregeld gesteld wordt. Meestal door
mensen die al enige tijd een knager in hun bezit hebben.
Mij bekruipt dan meestal de gedachte dat ze het beu zijn
om er langer voor te zorgen. Het kan echter ook zijn dat het
uit bezorgdheid is. Bij konijnen maak ik wel eens de ﬂauwe
grap: “Tot hij of zij de pan ingaat.” Maar van zo’n antwoord
wordt de vragensteller niet wijzer. Daarom zal ik proberen om
de leeftijd van onze knagers eens onder de loep te nemen.
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Konijnen
Het konijn leeft het langst van de gedomesticeerde
knaagdieren die we kennen en kan wel 10 jaar worden en
bij uitzondering nog wel eens enkele jaren ouder. Voor de
fokkerij is het met 6 jaar meestal wel afgelopen, maar er
zijn uitzonderingen.

Cavia’s
De cavia houdt het niet zo lang vol, maar kan toch wel 7 tot
8 jaar worden en tot een jaar of 5 voor de fok gebruikt worden. Ik heb bij een liefhebster eens een cavia van 12 jaar
gezien, maar dat is dan weer de uitzondering op de regel.

US-Teddy driekleur zeug. (JS)

Geslachtsrijp zijn ze al met 5-8 weken. Ze kunnen in die
korte tijd voor heel wat nakomelingen zorgen. Ratten
draaien hun poot niet om voor 8-12 jongen per worp. De
Syrische hamster blijft hierbij niet achter en sommige muizenmoeders ook niet. Konijnen en cavia’s blijven hierbij
wat bescheidener met bij de konijnen 3-4 bij de dwergen
tot wel meer dan 12 bij de grote rassen. In 1973 had ik een
nest Groot Lotharingers van 18 stuks met één niet goed
getekende erbij. Een worp cavia’s varieert van 1-7, maar
meestal zijn het 2-4 stuks.

Hoe kleiner de knagers hoe korter hun leven, want ratten,
hamsters en muizen leven bijna nooit langer dan 3 jaar.
Maar in die jaren gebeurt er heel wat! Ze zijn namelijk al
vanaf ongeveer 10 weken voor de fok te gebruiken. Al zal
de sportfokker er liever nog een paar weken mee wachten.
Bij hamsters en muizen is de tijd dat ermee gefokt kan
worden ongeveer 12 maanden en bij de ratten 15 maanden.

Alles gaat vlug in het leven van de knagers. Let maar eens
op hoe snel ze ademen. Een konijn doet dat 50 tot 60 keer
per minuut. Cavia’s sneller, namelijk 100 tot 150 keer, net
zoals ratten. Hamsters halen wel 95 tot 100 keer per minuut.
Muizen halen wel 200 keer per minuut adem. U merkt dat ze
in een paar jaar heel wat afzwoegen en voor veel nakomelingen kunnen zorgen. Maar dat is nodig ook, want in de
natuur behoren ze tot de dieren die gegeten worden door
grotere roofdieren en vogels. In de natuur haalt bijna geen
konijn, hamster, cavia, rat of muis de maximum leeftijd.

Lotharingerdwerg blauwe voedster. (GG)

Blauw wildkleur Campbelli. (AV)

Kleine knagers
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