ΧΩΡΟΣ
Το κλουβί του κουνελιού πρέπει να είναι σχετικά µεγάλο, έτσι ώστε το κουνέλι να
µπορεί να τεντώνετε, να ξαπλώνει φαρδιά πλατιά, να σηκώνετε στα πίσω πόδια και
να κάνει µικρά πηδήµατα µέσα σ΄ αυτό.
Σαν επίστρωση χρησιµοποιείστε πριονίδι ή ροκανίδι και όχι εφηµερίδες διότι
περιέχουν πετρέλαιο και ορισµένες φορές τα κουνέλια µπορεί να τις σκίζουν και να
τις τρώνε..
Παρακάτω θα δείτε ελάχιστες διαστάσεις των κλουβιών για διάφορες ράτσες
κουνελιών:
(σε εκ.)
Μήκος
Πλάτος
Υψος
_____________________________________ ______
Ράτσες νάνοι
60-80
80
45
Ράτσες µέσες
80-90
80
55-60
Μεγάλες ράτσες
100-120
80
60-80

Μέσα στο κλουβί θα πρέπει να υπάρχει το µπολάκι για το φαγητό και ένα σπιτάκικαταφύγιο,για το νερό είναι προτιµότερο να αγοράσετε εξωτερική ποτίστρα (που
είναι σε σχήµα µπιµπερό) για να µην πιάνει χώρο αλλά και για να µην λερώνουν τα
κουνέλια το νερό. Το µπουκάλι αυτό πρέπει να πλένετε τακτικά και προσεκτικά µε
ζεστό νερό.Τα επιπλέον αξεσουάρ δεν είναι απαραίτητα.
-

Πως θα µάθουµε στο κουνέλι µας να ζει µέσα στο σπίτι:

Τα κουνέλια έχουνε φυσιολογικά για µόνιµη κατοικία τους το κλουβί,
µπορούνε όµως να ζήσουν άνετα και στο χώρο του σπιτιού µας, αρκεί πρώτα να τα
εκπαιδεύσουµε να χρησιµοποιούν για τουαλέτα µόνο το κουτί τους. Θα πρέπει αρχικά
να τοποθετήσετε ένα πλαστικό κουτί για τις ανάγκες του στη γωνία του κλουβιού την

οποία διαλέγει για «την τουαλέτα του», µέσα σ' αυτό θα βάλετε πριονίδι ή ροκανίδι.
Πιθανόν να µην το χρησιµοποιήσει κατευθείαν αλλά σε λίγο καιρό θα το συνηθίσει..
Μόλις µάθει να χρησιµοποιεί µε συνέπεια το κουτί του, τότε µπορείτε να του
παρέχετε µεγαλύτερη ελευθερία. Μπορείτε να τοποθετήσετε περισσότερα κουτιά για
τις ανάγκες του στις γωνίες του χώρου όπου τρέχει ελεύθερο.

-

Προστασία του χώρου:

Επειδή είναι φυσική συµπεριφορά για τα κουνέλια να µασάνε τα έπιπλα, τα χαλιά ή
και τις κουρτίνες θα πρέπει να καλύψετε ότι µπορείτε, και γενικά να στρέψετε το
ενδιαφέρον του κουνελιού σας σε κάτι άλλο, όπως σ΄ ένα κοµµάτι ξύλο που δεν σας
χρησιµεύει, έτσι θα απασχολείται µ΄ αυτό και πιθανόν να αποφεύγει τα άλλα
αντικείµενα του σπιτιού. Μπορείτε επίσης να του δώσετε να απασχοληθεί µε
παιχνίδια, όµως το να δώσετε πολλά παιχνίδια σ΄ ένα κουνέλι και να λείψετε από το
σπίτι για µερικές ώρες, δε σηµαίνει πως όταν επιστρέψετε στο σπίτι θα το βρείτε
ανέγγιχτο!
Την περισσότερη προσοχή σας όµως θα πρέπει να την στρέψετε στο θέµα των
ηλεκτρικών καλωδίων..Θα πρέπει να καλύψετε όλα τα ηλεκτρικά καλώδια µε
πλαστικό σπιράλ που θα βρείτε σε καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών,αλλά δεν
χρειάζεται να το βάλετε και εκεί όπου τα καλώδια είναι σε µέρος που δεν
προσεγγίζουν τα κουνέλια(όπως πίσω από κάποιο καναπέ ή αν βρίσκονται ψηλά).
-

Πως θα µάθουµε στο κουνέλι µας να ζει στο µπαλκόνι ή στον κήπο:

Ένα κουνέλι όπως µπορεί να ζει µέσα στο σπίτι, έτσι µπορεί και στο µπαλκόνι ή στον
κήπο µας, αρκεί να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο καταφύγιο. Το καταφύγιο αυτό
µπορούµε να το φτιάξουµε µόνοι µας ή να το αγοράσουµε. Αν το φτιάξουµε µόνοι
µας θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σανίδα ως βασικό υλικό για την κατασκευή, και
από κει και πέρα θα χρειαστούµε για την συναρµολόγηση γλυφές και γλώσσες για να
προστατεύετε από τα ρεύµατα του αέρα. Το καταφύγιο θα έχει άνοιγµα µόνο από την
µία πλευρά στην οποία θα υπάρχει δικτυωτό σύρµα µε µικρά µάτια για να µπαίνει
αέρας και φως. Επίσης θα πρέπει το ξύλο να είναι καλά πλανισµένο για να µην
τραυµατιστεί το κουνέλι την ώρα που µυρίζει, ξύνει ή ροκανίζει τα τοιχώµατα. Έτσι
αν έχετε και πολλά κουνέλια µπορείτε να φτιάξετε ένα καταφύγιο µε πολλά
διαµερίσµατα το ένα πάνω στο άλλο ή δίπλα στο άλλο..

Σπιτάκια κουνελιών σε µέγεθος κατάλληλο και για µπαλκόνι

Σπίτι κουνελιών για τον κήπο
Εξοικείωση
Μόλις θα φτάσετε στο σπίτι θα τοποθετήσετε αµέσως το καινούριο κουνελάκι στο
κλουβί που θα έχετε ετοιµάσει. Αρχικά καλό θα ήταν να το αφήσετε για λίγο καιρό
µόνο του και να µην το χαϊδεύεται ή του µιλάτε κ.τ.λ. Είναι προτιµότερο να αρχίσει
µόνο του να εξερευνά το χώρο, κάτι που θα κάνει όταν δεν θα νιώθει πια ότι το
παρατηρούν. ∆εν πρέπει να του βάλετε αµέσως µέσα στο κλουβί το µέρος που θα
κοιµάται γιατί οποιοδήποτε κουνέλι που θα φοβόταν θα κατέφευγε εκεί για µεγάλο
χρονικό διάστηµα και θα έβγαινε µόνο όταν θα ήταν σίγουρο πως δεν θα το
ενοχλούσε ή δεν θα το παρατηρούσε κανείς. Ούτε και πρέπει να το βγάλετε ακόµη
έξω από το κλουβί, γιατί θα φοβάται πολύ.
Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι το κουνέλι έχει πραγµατικά προσαρµοστεί από το
γεγονός ότι δεν τραβιέται σε µια γωνία όταν πάτε να το πλησιάσετε, αλλά αντίθετα
δείχνει περιέργεια και µάλιστα σηκώνετε στα πίσω πόδια και στηρίζετε στα κάγκελα!

Μεταχείριση
Όλα σχεδόν τα κουνέλια είναι πολύ χαριτωµένα και µας φέρνουν την τάση να τα
χαϊδέψουµε, κάτι που αρέσει στα περισσότερα, όµως κανονικά δεν πρέπει να τα
χαϊδεύουµε πολύ και ειδικά στην κοιλιά τους γιατί γαργαλιούνται..το καλύτερο
σηµείο που αρέσει πολύ και στα ίδια είναι το κεφαλάκι τους.
Τα κουνέλια µαθαίνουν εύκολα το όνοµά τους και µέσα σε λίγο καιρό µπορείτε
να µάθετε στο κουνέλι σας να σας ακολουθεί και να σας εµπιστεύεται..µπορείτε
επίσης αν ασχοληθείτε παραπάνω µαζί του να παίζετε παιχνίδια κ.α. Γενικότερα τα
κουνέλια µπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγµατα αρκεί εσείς να
ασχοληθείτε µαζί τους και να τους δείχνετε εµπιστοσύνη για να αισθάνονται κι
αυτά οικεία µαζί σας.
- Μεταφορά του κουνελιού σας:
Πολλές φορές χρειάζεται να µεταφέρετε το κουνέλι σας αλλά επειδή ίσως δεν έχετε
το κατάλληλο µεταφορικό για κουνέλια το βάζετε σε κάποιο κουτί ή το µεταφέρετε
µαζί µε το κλουβί, αν αυτό είναι µικρό στο µέγεθος. Το καλύτερο όµως είναι να
πάρετε µια τσάντα µεταφοράς για κουνέλια ή να φτιάξετε µόνοι σας ένα ξύλινο κουτί
µεταφοράς.

Ο καλύτερος τρόπος για να πιάσετε το κουνέλι είναι να του µιλάτε γλυκά και να το
χαϊδεύεται στριµώχνοντάς το σε µια γωνία του κλουβιού όπου θα µπορείτε να το
πιάσετε. Για να πιάσετε ένα µεγαλόσωµο κουνέλι τοποθετήστε το ένα χέρι σας κάτω
από το στήθος του και το άλλο κάτω από το πίσω µέρος του σώµατός του. Το ίδιο
ισχύει και για τα µικρόσωµα κουνέλια, µόνο που πρέπει σηκώνοντάς το να το έχετε
σταθερά πάνω στο σώµα σας για να το εµποδίσετε να κλωτσήσει, όπως κάνουν τα
περισσότερα.. ∆εν συνίσταται να σηκώνετε το κατοικίδιο κουνέλι σας από τα
αυτιά(ειδικά αν είναι ακόµη µωρό ή νανάκι στη ράτσα)αλλά ούτε και από το σβέρκο
του, γιατί µπορείτε να τραυµατίσετε το δέρµα του. Ούτως ή άλλως, τα περισσότερα
κουνέλια είναι πολύ βαριά και δεν έχουν αρκετό χαλαρό δέρµα γύρω από το λαιµό
τους, για να τα σηκώσετε έτσι.
>>Γενικός κανόνας:
Να χρησιµοποιείτε µόνο τακτικές επιβραβεύσεις (όπως χάδια ή ασφαλής λιχουδιές)

Και ποτέ βία γιατί εκτός του ότι είναι απάνθρωπη δεν έχει καµία ποτελεσµατικότητα
στα κουνέλια.
∆ιατροφή
Επειδή η διατροφή των κουνελιών παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην υγεία τους, θα
πρέπει να αποτελείται από ξηρά τροφή, φρούτα, λαχανικά και σανό τα οποία
παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και την ενέργεια που χρειάζεται το
κουνέλι σας.
- Ξηρά τροφή
Η ξηρά τροφή αποτελεί το βασικό τρόφιµο για τα κουνέλια, δίνετε σε ποσότητες
ανάλογα µε την ηλικία και τα κιλά του κουνελιού. Καθώς µεγαλώνει το κουνέλι σας
θα περιορίζεται και η ποσότητα της ξηράς τροφής η οποία θα πρέπει να
αναπληρώνεται µε λαχανικά. Όσο κι αν µειώνετε όµως, δεν θα πρέπει φυσικά να
διακοπεί εντελώς.
Πιο συγκεκριµένα:
•
•
•
•
•

Τα κουνέλια µέχρι 1 µηνών πίνουν µόνο µητρικό γάλα
Μετά µπορούν να τρώνε ξηρά τροφή(σε µικρές ποσότητες) για µωρά ,αλλά
και µητρικό γάλα..
Από περίπου 2 µηνών αύξηση ξηράς τροφής για µωρά
Από 2,5µηνών µέχρι την ηλικία των 7 µηνών η διατροφή του κουνελιού
αποτελείτε από απεριόριστη ξηρά τροφή για µωρά και χόρτο
Όταν φτάσει πλέον στην ηλικία των 9 µηνών ξεκινήστε σιγά-σιγά τα λαχανικά

Όσο κι αν µας ελκύουν οι συσκευασίες θα πρέπει να επιλέγουµε καλές τροφές µε
ποικιλία ειδών και όσο γίνεται υψηλής ποιότητας. Προπαντός θα πρέπει να µην
επιλέγουµε ποτέ χύµα διότι µέσα στην τροφή υπάρχουν µικρά ζωύφια, τα οποία
πολλές φορές δεν βλέπουµε, που µπαίνουν µέσα στην τροφή και αν και δεν
κινδυνεύουν τα κουνέλια, είναι κάτι το δυσάρεστο. Επιπλέον η τροφή µπαγιατεύει
και σκεφτείτε πόσο σκληρή γίνεται ακόµη για τα κουνέλια! Οπότε κάντε σωστές
επιλογές για τα καλύτερα αποτελέσµατα!
-

Φρούτα και Λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να µην παραλείπονται από την καθηµερινότητά
τους. Πέρα από τη βασική τους τροφή, τα κουνέλια χρειάζονται κυρίως φυτικές ίνες,
και βιταµίνες, πρωτεΐνες ,µεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία τα οποία βρίσκουµε σε
φρούτα όπως µήλο και αχλάδι. Τα κουνέλια τρώνε επίσης µπανάνες, ροδάκινα και
κορόµηλα, άλλα πάλι µπορεί να προτιµούν και σταφύλια, φράουλες κ.α.
Μην ξεχνάµε πως το καθ΄ ένα έχει και διαφορετικές προτιµήσεις, καλό θα ήταν
όµως να µην δίνουµε στο κουνέλι µας ζουµερά φρούτα για να µην υπάρξουν

διαταραχές στο στοµάχι τους, πράγµα που είναι εµφανές από την απότοµη αλλαγή
των κοπράνων.Τα λαχανικά να δίνονται και σε πιο µεγάλες ποσότητες, το µαρούλι
όµως πρέπει να είναι πολύ καλά πλυµένο και να µην τα δίνετε πολύ γιατί µπορεί να
κάνουν
διάρροια.
Τον σηµαντικότερο βέβαια απ΄ όλα είναι το σανό ή αποξηραµένο χόρτο. Παίζει πολύ
σηµαντικό ρόλο στην πέψη και γενικότερα το χόρτο είναι κάτι το απαραίτητο
Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε άφθονο στο κλουβί του κουνελιού.
Το κουνέλι καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των αναγκών του µε δικά του µέσα. Όσον
αφορά την πέψη του κουνελιού (εκτός από το σανό), είναι πολύ σηµαντικό να τρώει
το κουνέλι και τα κόπρανά του που δηµιουργούνται από την απόφυσή του.
Κυρίως το βράδυ τα κουνέλια βγάζουν κάποια περιττώµατα που διαφέρουν από τα
συνηθισµένα(είναι πιο γυαλιστερά και πιο µαλακά)τα οποία περιέχουν µια µεγάλη
ποσότητα ζωτικών βακτηριδίων που είναι καθοριστικά για την πέψη των τροφών!
Απαγορεύεται να δίνουµε στα κουνέλια µας σοκολάτες, µπισκότα, γλυκά - ζάχαρη,
γιαούρτι, ψωµί, ρύζι κ.α. και φυσικά να µην τα δίνουµε κανένα είδος κρέατος(όπως
σαλάµι, γαλοπούλα, ψαρικά κ.α.)
∆εν πρέπει ούτε και να δίνουµε όµως στα κουνέλια µας λιχουδιές από τα pet- shop,
ακόµη κι αν µας το συστήνουν και µας λένε ότι τα κουνέλια χρειάζονται διατροφική
ποικιλία ή πως η τάδε λιχουδιά έχει τα καλύτερα επιλεγµένα συστατικά κ.δ.α.
Αγοράζοντας στο κουνέλι σας τέτοιες λιχουδιές δεν του προσφέρετε τίποτα παρά
πάνω από µια ανθυγιεινή διατροφή.. οι φυσικές και καλύτερες λιχουδιές για το
κουνέλι είναι τα φρούτα και τα λαχανικά! Επίσης ακόµα και τα συµπληρώµατα
βιταµινών είναι σχεδόν τελείως άχρηστα. Το να πάρουν τα κουνέλια διατροφικά
συµπληρώµατα όταν βρίσκονται σε ιδιαίτερες καταστάσεις υγείας, είναι κάτι που θα
το καθορίσει ο κτηνίατρος.
Σηµ.: τα κουνελάκια µέχρι να γίνουν περίπου 7 µηνών πρέπει να τρώνε µόνο ξηρά
τροφή και αποξηραµµένο χόρτο γιατί έχουν ευαίσθητο γαστρεντερικό σύστηµα και
παθαίνουν πολύ εύκολα διάρροια. Τα κουνέλια αυτά δεν έχουν καµία σχέση µε τα
άγρια κουνέλια της φύσης που από βρέφη τρώνε χορταρικά και λαχανικά χωρίς
κανένα πρόβληµα.
Παιχνίδι
>>Τα παιχνίδια σε έναν σωστά διαµορφωµένο χώρο διαβίωσης για τα κουνέλια είναι
κάτι το απαραίτητο και όχι απλώς "προαιρετικό" ,γιατί χωρίς δηµιουργική απασχόληση
το κουνέλι σας θα βαρεθεί, ειδικά όταν δεν έχει άλλο κουνέλι να του κάνει παρέα..και
το συναίσθηµα της αποµόνωσης µπορεί να οδηγήσει το κουνέλι σε κατάθλιψη.
Τα κουνέλια είναι έξυπνα ζώα και ικανά στην µάθηση, ενώ τους αρέσει και η επαφή
µε τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν προσφέρετε στο κουνέλι σας αρκετές ώρες

διασκέδασης µε ασφαλείς παιχνίδια, αλλά και καθώς θα παίζετε κι εσείς µαζί του!
Είναι πολύ σηµαντικό πέρα απ΄τα παιχνίδια, το κουνέλι να έχει και την συντροφιά
σας..Γι΄ αυτό πρέπει να περνάτε όσο περισσότερο χρόνο µπορείτε µε το κουνέλι σας
παίζοντας µαζί του και αν θέλετε µαθαίνοντάς το να τρέχει να πηδάει εµπόδια και
ίσως να κάνει και κάποια κόλπα θεωρώντας το όλο αυτό παιχνίδι! (κάτι τέτοιο πρέπει
να γίνει µε σωστή και ήπια εκπαίδευση χρησιµοποιώντας βοηθήµατα από βιβλία ή
κτηνίατρο).Και όλ΄ αυτά µόνο άµα δείχνετε αφοσίωση στο κουνέλι σας..
- Τα κατάλληλα παιχνίδια:
Μερικά ενδιαφέροντα παιχνίδια για τα κουνέλια είναι τα παλιά περιοδικά τα οποία
µπορούν να σκίζουν, τα κουπάκια από γιαούρτι ή βούτυρο(καλά πλυµένα)που
µπορούν να τα σηκώνουν και γενικός να τα µετακινούν, τα ρολά από χαρτί κουζίνας
ή χαρτί υγείας που µπορούν για παράδειγµα να τα µασουλάνε, µικρά χαρτοκιβώτια
για να κρύβονται, παιχνίδια για παπαγάλους κ.α. Μπορείτε επίσης αν διαθέτετε ένα
σχετικά µεγάλο και ασφαλές χώρο στο σπίτι ή στον κήπο σας, να τον έχετε
αποκλειστικά για να δραστηριοποιείτε το κουνέλι σας, καθώς τα κουνέλια πρέπει να
απασχολούνται αρκετές ώρες την ηµέρα µε διάφορα πράγµατα..!Πρέπει να δώσετε
όµως προσοχή στο να µην είναι τα παιχνίδια του µικρά διότι µπορεί να τα καταπιεί
και να µην δίνετε στα κουνέλια σας εφηµερίδες γιατί αποτελούνται 100% από
πετρέλαιο και είναι επικίνδυνο για τα ίδια.
ΥΓΕΙΑ
- Τα µέρη του κουνελιού :

1.Μύτη
2.Μέτωπο
3.Σβέρκο
4.Ώµος
5.Πλάτη
6.Πλευρό
7.Ισχίο
8.Ράχη
9.Καπούλια

10.Φτέρνα
11.∆άχτυλα πίσω ποδιού
12.Κοιλιά
13.Αγκώνας
14.Μπροστινό πόδι
15.∆άχτυλα µπροστινού ποδιού
16.Προγούλι
17.Μάγουλο
18.Επάνω χείλος

- Ασθένειες
Τα κουνέλια επειδή αρρωσταίνουν πιο εύκολα σε σχέση µε τα υπόλοιπα ζώα και
γενικά είναι πιο ευαίσθητα, από οποιαδήποτε ασθένεια και να προσβληθούν θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα.
Αν µια ασθένεια στο κουνέλι υπάρχει αρκετό διάστηµα, και εσείς αργήσετε να το
καταλάβετε, οι πιθανότητες επιβίωσης του ζώου είναι δυστυχώς ελάχιστες..
Μερικές γνωστές ασθένειες είναι η διάρροια, η καταρροή, η θερµοπληξία, η
παράλυση, οι δερµατολογικές παθήσεις και τα προβλήµατα στα δόντια:
- ∆ιάρροια
Η διάρροια είναι η πιο γνωστή και συνηθισµένη ασθένεια που κάποια στιγµή
αντιµετωπίζουν όλα τα κουνέλια. Προκαλείτε από διάφορες αιτίες όπως για
παράδειγµα από µια απότοµη αλλαγή στην ξηρά τροφή του κουνελιού ή από την
µεγάλη
ποσότητα
φρούτων και
λαχανικών(κυρίως
από
το
µαρούλι)που καταναλώνουν καθηµερινά..επίσης µπορεί και να προκληθεί από κάποια
σοβαρή παθολογική κατάσταση στην οποία βρίσκετε το κουνέλι συνήθως αν είναι
µόνο του, το περιβάλλον γύρω του δεν είναι καλό, αν δεν τρέχει και δεν παίζει ,και ο
χώρος στο κλουβί του είναι πολύ ακάθαρτος και το ίδιο και η τροφή του..(από
ακάθαρτο κλουβί µπορεί να δηµιουργηθούν και χειρότερες ασθένειες).
Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να βοηθήσει µόνο ο κτηνίατρος, αλλά κάτι τέτοιο
συµβαίνει σπάνια..
Η διάρροια λοιπόν, που 9 στις 10 προκαλείτε από κάποια τροφή, αντιµετωπίζεται
εύκολα
Θα πρέπει να αγοράσουµε καταρχήν στο κουνέλι µας χόρτο πολύ καλής ποιότητας,
να σταµατήσουµε για λίγο καιρό τα λαχανικά και τα φρούτα και να του παρέχουµε
άφθονο καθαρό νερό και σε περίπτωση που δεν πίνει θα χρειαστεί να του το δώσουµε
µε την βοήθεια µιας σύριγγας, µε πολλή προσοχή όµως για να µην πληγωθεί το
κουνέλι! Αν η διάρροια δεν περάσει σε 7 ηµέρες το πολύ, θα πρέπει να πάτε το
κουνέλι στον κτηνίατρο.
- Καταρροή
Η καταρροή είναι το φτέρνισµα και µια διάφανη έκκριση που υπάρχει στη µύτη των
κουνελιών, το λεγόµενο συνάχι δηλαδή. Καµιά φορά σαν ασθένεια κρατάει πολύ και
σε αυτή την περίπτωση το κουνέλι µπορεί και να αδυνατίσει, να τρέχουν τα µάτια και
η µύτη του και το τρίχωµά του να είναι θαµπό και αναµαλλιασµένο.
Η καταρροή προκαλείτε από δυσάρεστες συνθήκες στο περιβάλλον του κουνελιού
και για την καταπολέµησή της θα πρέπει να συµβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας,ο
οποίος θα σας ορίσει µια προσαρµοσµένη θεραπεία.
- Θερµοπληξία
Τα κουνέλια είναι ζώα που θα αντέξουν σε θερµοκρασίες έως και 0°C το χειµώνα,
αλλά όχι σε άνω των 25°C..ενώ η κανονική θερµοκρασία για κουνέλια είναι µεταξύ
των 10 και 20 Κελσίου.

Έτσι λοιπόν, τα καλοκαίρια µε την πολύ ζέστη τα κουνέλια λαχανιάζουν, παθαίνουν
τρεµούλες και έχουν µια ασυνήθιστη νευρικότητα (καµιά φορά παθαίνουν και
τριχόπτωση). Εσείς θα πρέπει να βάλετε στο κουνέλι σας αµέσως κρύες κοµπρέσες
στα πόδια και στο κεφάλι, και να βάλετε οπωσδήποτε το κουνέλι σε ένα δροσερό και
ήρεµο µέρος. Αν του περάσει σε λίγα λεπτά φροντίστε να µείνει εκεί το κλουβί ή
γενικά να είναι συνεχώς σε σκιερό και πολύ σηµαντικό, δροσερό σηµείο(προσέξτε να
µην βάλετε το κουνέλι σε µέρος όπου κάνει ρεύµα, διότι µπορεί να συναχωθεί ή να
πάθει και κάτι χειρότερο)
Σε περίπτωση που ξανά συµβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να συµβουλευτείτε όσον το
δυνατό γρηγορότερα έναν κτηνίατρο.
Προσοχή :ένα κύµα καύσωνα µπορεί να προκαλέσει θάνατο στο κουνέλι.
- Παράλυση
Τα κουνέλια διαθέτουν έναν πολύ λεπτό σκελετό και µε αδέξιους χειρισµούς ή
απότοµες κινήσεις µπορεί να πάθουν παράλυση, κάτι που εκδηλώνετε συχνά στα
πίσω πόδια και στο κάτω µέρος της σπονδυλικής στήλης. Για να αποφύγετε κάτι
τέτοιο θα πρέπει να φροντίζετε το κουνέλι σας έτσι ώστε να µην πηδάει στο κλουβί,
ούτε και από τραπέζια ή καναπέδες, κρεβάτια κ.α.
Επίσης είναι σηµαντικό να µην κινείται σε χώρους όπου υπάρχουν λείες επιφάνειες
που γλιστράνε.
Παράλυση όµως µπορεί να συµβεί και από την έλλειψη βιταµινών ή από κάποια
λοίµωξη.
Αν πάθει το κουνέλι σας παράλυση, πρέπει να συµβουλευτείτε άµεσα κτηνίατρο.
- ∆ερµατολογικές παθήσεις
Καµιά φορά τα κουνέλια εµφανίζουν στα αυτιά τους µια πηχτή απόθεση ή επίσης το
κεφάλι καλύπτεται από κρούστες που προκαλούν φαγούρα στο κουνέλι..αυτά είναι
συµπτώµατα της ψώρας
η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί σύντοµα. Γι΄αυτό πάτε το κουνέλι να το δει ο
κτηνίατρό σας.
Τα κουνέλια µπορούν να πάθουν και µυκητιάσεις. Στα σηµεία που έχει προσβληθεί
το κουνέλι,
υπάρχει πιθανότητα να εµφανιστεί τριχόπτωση. Σ΄ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
αγοράσετε ένα ειδικό αντιβιοτικό που θα σας συστήσει ο κτηνίατρος ή µπορείτε να
ρωτήσετε και από το pet shop που θα το αγοράσετε(µόνο από έµπειρο).
Μια πολύ σηµαντική ασθένεια των κουνελιών είναι η κοκκιδίωση και προκαλείται
από µικροσκοπικούς οργανισµούς, τα κοκκίδια, που ζουν ή στο συκώτι ή στα έντερα
του ζώου. Τα κοκκίδια είναι µικρά παρασιτικά µικρόβια, αόρατα µε γυµνό µάτι, που
αναπτύσσονται στα τοιχώµατα των εντέρων και ειδικότερα στο λεπτό έντερο. Από
την κοκκιδίωση προσβάλλονται συνήθως τα µικρά κουνελάκια 3-5 µηνών, και
κυρίως µε τον απογαλακτισµό, γιατί είναι ακόµη πολύ ευαίσθητα. Η κοκκιδίωση
είναι εµφανές στα κουνελάκια όταν κάνουν συνεχώς διάρροια(χωρίς όµως να τα
ταΐζετε λαχανικά και φρούτα φυσικά),υπάρχει περίπτωση ακόµη και να πεθάνουν. Τα

µεγάλα κουνέλια δεν κινδυνεύουν τόσο από την κοκκιδίωση και ούτε βέβαια να
πεθάνουν.
- ∆όντια
Το να αδυνατίσει απότοµα το κουνέλι σας και να τρώει όλο και λιγότερο, µπορεί να
οφείλετε σε πρόβληµα των δοντιών..Όταν οι κοπτήρες δεν χρησιµοποιούνται αρκετά
µακραίνουν πολύ και είναι δύσκολο να φάει το κουνέλι. ∆υστυχώς εσείς δεν µπορείτε
να βοηθήσετε µε κανέναν τρόπο το κουνέλι σας, οπότε είναι και πάλι απαραίτητο να
συµβουλευτείτε το κτηνίατρο σας.
__________
- Μηναίο check-up στο σπίτι
Εκτός από την επίσκεψη στον κτηνίατρο, θα πρέπει να ελέγχετε και εσείς οι ίδιοι την
συµπεριφορά και την υγεία του κουνελιού σας κάνοντας ένα µηνιαίο check-up στο
σπίτι σας.
1. Μάτια: Τα µάτια του κουνελιού να µην τρέχουν και να µην έχουν τσίµπλες
συχνά.
(το να έχει το κουνέλι κόκκινα ή µπλε µάτια είναι κάτι το φυσιολογικό..)
2. Μύτη: Πρέπει να είναι πάντοτε στεγνή και καθαρή και να µην τρέχει.
3. Στόµα: Ανοίξτε προσεκτικά το στόµα του κουνελιού σας και δείτε εάν είναι
οµοιόµορφα και ίσια
4. Αυτιά: Τα αυτιά πρέπει να είναι καθαρά,αν έχουν λίγο "κερί" όπως κι εµείς οι
άνθρωποι, καθαρίστε τα µε µπατονέτες, αν όµως έχουν µια πηχτή απόθεση
πάτε το κουνέλι στον κτηνίατρο για θεραπεία.
5. Τρίχωµα: Ελέγξτε καλά το τρίχωµα του κουνελιού σας, πρέπει να είναι
καθαρό και να µην είναι αναµαλλιασµένο..ελέγξτε επίσης αν υπάρχει
ξηροδερµία ή ψώρα κ.τ.λ. στο δέρµα του.
6. Πόδια: Κοιτάξτε αν οι πατούσες από τα µπροστά και τα πίσω πόδια του
κουνελιού είναι καλυµµένες µε γούνα ή αν φαίνεται το δέρµα του(δεν
πειράζει
αν
είναι
λερωµένες
οι πατούσες).
∆είτε προσεκτικά και τα δάχτυλα, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ανωµαλίες,
αλλά είναι καλά σχηµατισµένα.
7. Νύχια: Να κόβετε τα νύχια του κουνελιού σας όταν µεγαλώνουν πολύ,γιατί
τα µεγάλα νύχια δηµιουργούν πρόβληµα καθώς το κουνέλι δεν µπορεί να
περπατήσει εύκολα. Όταν κόβετε τα νύχια (µε πολλή προσοχή),να
χρησιµοποιείτε νυχοκόπτη για σκύλους ή κουνέλια, µπορείτε όµως και να
χρησιµοποιήσετε µια απλή πένσα νυχιών. Το σηµείο µέχρι το οποίο µπορείτε
να κόβετε τα νύχια του κουνελιού είναι µέχρι 3-4 χιλιοστά περίπου από τα
αιµοφόρα αγγεία. Τα αιµοφόρα αγγεία είναι ορατά στα κουνέλια µε διαφανές
νύχια, στα νύχια των κουνελιών µε σκούρο χρώµα όµως, περιέχεται πολλή
χρωστική ουσία µε αποτέλεσµα να µην είναι ορατά τα αιµοφόρα αγγεία. Σε
αυτές τις περιπτώσεις αλλά και γενικότερα, είναι προτιµότερο να αναλαµβάνει
το κόψιµο των νυχιών ο κτηνίατρος.

8. Ούρα: Τα ούρα των κουνελιών είναι πιο σκούρα σε σχέση µε τον άνθρωπο ή
και άλλα ζώα, το κόκκινο χρώµα των ούρων µπορεί να οφείλετε σε παντζάρια
ή κάποιο φρούτο-λαχανικό που το δώσατε, αν όµως όχι θα πρέπει να το πάτε
στον κτηνίατρο. Είναι επίσης ανησυχητικό το να ουρεί το κουνέλι σας έξω
από το κουτί του, ενώ έχει µάθει πολύ καλά και για πολύ καιρό µέσα σ΄ αυτό.
9. Κόπρανα: Τα κανονικά κόπρανα είναι στρογγυλά, καφέ σκούρα
και σκληρά,ή λίγο πιο µαλακά (της απόφυσης). Τα ακανόνιστα κόπρανα που
αλλάζουν συνεχώς σχήµα είναι πιθανόν σηµάδι προβλήµατος.
10. Τέλος ελέγξτε την συµπεριφορά του κουνελιού: Αν το κουνέλι έχει
αναµαλλιασµένο τρίχωµα και κάθεται συνέχεια στην γωνία του κλουβιού,
αυτό είναι σηµάδι αρρώστιας.
Ένα υγιές κουνέλι τρώει κανονικά και ενδιαφέρετε για το περιβάλλον του..
Οτιδήποτε ανησυχητικό δείτε στην υγεία ή στην συµπεριφορά του κουνελιού σας
επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρο
Ράτσες των κουνελιών
ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ
Ράτσες των κουνελιών
ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΑΤΣΕΣ
-Κουνέλι Γίγας-

ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΑΤΣΕΣ
Νέας Ζηλανδίας
Καλιφόρνιας
Βιέννης
Βρετανικό
Αβάνας
Αλάσκας

ΜΙΚΡΕΣ ΡΑΤΣΕΣ
Ιμαλαΐων
Λοθάρινγκερ
Τάμπα
Ασημί*
Χολστλάντερ*
*ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΡΑΤΣΕΣ
Μπάρμπουγκερ Φε
Μπεζ
Πέρλφι
Λούξ
Θουριγγίας

ΡΑΤΣΕΣ ΝΑΝΟΙ
Πολωνέζικο
Μικρό Ρωσικό
Νάνος Ρεξ
Νάνος Αγκύρας
Νάνος Λιοντάρι

Ράτσες των κουνελιών µε βάση το τρίχωµα
Κουνέλι Αγκύρας - Κουνέλι Αλεπού - Κουνέλι ρεξ
Το κουνέλι αλεπού είναι πιο εύκολο στην συντήρηση γιατί δεν έχει και τόσο µακρύ
τρίχωµα και γενικότερα µοιάζει αρκετά µε το απλό κουνέλι, ενώ το τρίχωµα της
ράτσας Αγκύρας είναι πολύ πιο δύσκολο στην συντήρηση, αφού είναι πιο µακρύ,
λεπτό και µαλακό..Το κουνέλι ρεξ έχει κοντό τρίχωµα και ποικιλία χρωµάτων.
Προσοχή στις αποµιµήσεις! Ένα αυθεντικό-καθαρόαιµο κουνέλι νάνος έχει
κοντόχοντρο σώµα, στρογγυλό κεφάλι που από το µέτωπο µέχρι τα ρουθούνια είναι
κάπως γαµψό και τα µάτια του προεξέχουν αρκετά. Επίσης,τα αυτιά του δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να ξεπερνάνε τα 6,5-7 εκ. και επιπλέον ένα ενήλικο κουνέλι
νάνος σε βάρος φτάνει µέχρι τα 1.900-2.000 γρ., ενω ο µέσος όρος είναι 1.250γρ.
πηγή- http://tapantagiatokouneli-lena.blogspot.gr/

