ÎNGRIJIREA
ÎMBĂIEREA: Porcuşorii cu păr lung au nevoie de băi mai des
decât cei cu părul scurt. Un şampon creat special pentru porcuşori
sau unul destinat îmbăierii puilor de pisică va contribui la hidratarea
pielii porcuşorului. Pentru băiţă se poate folosi un bol cu adâncime
mică, umplut cu apă călduţă. După clătire, se usucă bine blăniţa
porcuşorului înainte de a-l duce înapoi în cuşcă.

TĂIEREA UNGHIILOR: Tăierea lunară a unghiilor este o
activitate necesară. Se poate utiliza o unghieră simplă pentru
manichiură. O unghieră de dimensiuni mici va preveni tăierea
accidentală. Mare atenţie la partea “vie” a unghiei, care poate fii
tăiată în grabă. În acest sens se poate poziţiona o lampă în spatele
unghiilor închise la culoare, făcând mai facilă identificarea locului de
unde începe partea “vie” a unghiilor. Dacă unghia este tăiată prea
scurt trebuie utilizat un creion hemostatic pentru a opri rapid
sângerarea.

PERIEREA: Poţi folosi un pieptene din metal destinat perierii
câinilor, care ajunge până la baza majorităţii lungimilor de păr, o
perie delicată, cu peri moi sau o mănuşă specială.

UN PORCUŞOR SAU DOI?
Porcuşorii de Guineea sunt animale sociabile, care trăiesc
în grupuri. Doi porcuşori de acelaşi sex (pentru a evita sarcina şi
complicaţiile ei) vor avea o viaţă mai senină şi mai fericită dacă stau
împreună decât dacă ar creşte separat.

COMPATIBILITATE: Este un mit faptul că doi masculi, dacă sunt
crescuţi împreună, se vor bate tot timpul. Cât de bine se înţeleg doi
porcuşori de Guineea depinde mai mult de personalitatea lor decât de
sexul acestora. Aproape toţi se bucură să stea cu un prieten în cuşcă.
Cea mai simplă potrivire se face, în general, între doi pui sau un pui
şi un adult dar şi doi adulţi se pot înţelege. Cei doi porcuşori se aduc
împreună, într-o zonă deschisă, neutră şi se supraveghează cu atenţie
cel puţin o oră. Dacă se înţeleg, pot fi mutaţi într-o căsuţă curată (cu
cât e mai mare cuşca cu atât mai repede se va stabili o relaţie de
succes între cei doi porcuşori). Monitorizarea cuştii pentru încă o oră
sau mai mult va creşte siguranţa că porcuşorii pot sta împreună în
acelaşi spaţiu. Dacă cei doi porcuşori se bat trebuie separaţi imediat
cu un prosop pentru a evita rănirea.

CARANTINĂ: Orice porcuşor nou venit va fi ţinut în carantină
două sau trei săptămâni în interior. Îngrijirea noului venit se face
după ce te-ai ocupat de restul porcuşorilor. Mâinile şi braţele se spală
bine după şi se schimbă îmbrăcămintea. Aceste precauţii sunt
necesare pentru a putea preveni o eventuală infectare a porcuşorilor
de către noul venit (dacă este cazul).

CUM SĂ CREŞTI UN PORCUŞOR SĂNĂTOS
Pentru ca porcuşorul tău să ducă o viaţă lungă şi sănătoasă, trebuie să
găseşti un veterinar specializat în animale exotice. O verificare a stării
generale de sănătate va familiariza veterinarul cu porcuşorul tău şi îţi va da
oportunitatea de a-i pune întrebări. Veterinarul poate verifica prezenţa
paraziţilor, îţi poate arăta cum să tai unghiile porcuşorului, poate aprecia dacă
dinţii lui sunt sănătoşi şi îţi poate spune dacă starea lui de sănătate este bună.
Cea mai bună modalitate de a monitoriza sănătatea porcuşorului tău este să-l
cântăreşti odată pe săptămână cu ajutorul unui cântar de bucătărie. Notează
totul într-un tabel ! De multe ori, primul semn de boală este chiar scăderea în
greutate. Tabelul te va ajuta să sesizezi orice scădere în greutate şi îţi va da
posibilitatea să apelezi din timp la ajutorul veterinarului, când o mare parte
din boli pot fi tratate.

POTENŢIALE SEMNE DE BOALĂ: Dacă porcuşorul tău manifestă
oricare dintre următoarele semne, contactează IMEDIAT un veterinar:
refuzul de a mânca sau de a bea, letargie, respiraţie dificilă, strănut, ochi
lipicioşi, ochi tulburi şi/sau daţi peste cap, blană aspră sau zburlită, poziţie
cocoşată, diaree, sânge în urină, lipsă de energie, pierderea echilibrului,
capul înclinat, scărpinat excesiv sau căderea părului. Fii atent la toate
aceste semne!
Şi un comportament mai neobişnuit (de exemplu, dacă stă întors înspre un
colţ al cuştii şi reacţionează lent când îl chemi) poate fi un alt semnal de
alarmă. Când un porcuşor este bolnav, starea lui de sănătate se poate degrada
foarte repede. Intervenţia promptă şi competentă a unui veterinar poate fi
crucială pentru salvarea vieţii lui.
În plus, dacă un porcuşor de Guineea dă semne de boală evidente, de cele
mai multe ori este vorba de ceva foarte serios. De aceea, îngrijirea zilnică a
porcuşorilor trebuie să se facă obligatoriu sub supravegherea unei persoane
adulte. Cele mai multe infecţii provocate de bacterii pot fi vindecate în fazele
incipiente dacă se respectă informaţiile din cursurile sau cărţile dedicate
îngrijirii porcuşorilor de Guineea. Să nu ai reţineri în a suna veterinarul dacă
nu te descurci cu tratamentul.

ATENŢIE:

Medicamentele pe bază de penicilină

(de exemplu, amoxicilina) sunt letale pentru porcuşorii de Guineea. Asigură-te
că veterinarul la care ai apelat nu-ţi prescrie acest tip de medicamente. Dacă nu
eşti sigur care dintre medicamentele prescrise sunt sigure întreabă înainte. De
exemplu, sunt medicamente care pot fi utilizate în tratarea unor boli ale
porcuşorilor dar doar în cazuri majore deoarece au şi efecte secundare (pot
afecta dezvoltarea porcuşorilor mici).

Pentru mai multe informaţii
despre îngrijirea şi tratarea
porcuşorilor de Guineea
vizitează:
www.guinealynx.info
Acest fluturaş poate fi descărcat
şi distribuit gratuit cu o
notificare prealabilă la adresa:
pamphlet@guinealynx.info

Cum să ai grijă de porcuşorul tău
de Guineea
Porcuşorii de Guineea

pot fi cele mai iubitoare şi

mai grozave animăluţe de companie. Ei pot trăi de la 5 la 7 ani sau
chiar mai mult şi, prin urmare, decizia de a aduce unul în casa ta este
una foarte importantă. Înainte de toate, reţine că noul tău animăluţ de
companie va depinde de tine pentru hrană, apă, îngrijire medicală şi,
nu în ultimul rând, pentru companie.
Am conceput acest fluturaş cu informaţii despre îngrijirea
porcuşorului de Guineea pentru a te ajuta să-i asiguri o viaţă lungă şi
sănătoasă.

ACOMODAREA NOULUI TĂU
ANIMAL DE COMPANIE
La aducerea acasă, animăluţul tău va aprecia dacă este lăsat
singur măcar o zi întreagă, pentru a se acomoda la noul mediu. Deşi
noului porcuşor s-ar putea să nu-i placă să fie luat în braţe şi va
alerga în jurul cuştii pentru a o evita, o momeală formată din
verdeţuri ademenitoare te va ajuta să-l câştigi de partea ta. În plus,
dacă ai răbdare cu el, îi va face plăcere să fie ţinut în braţe şi alintat
(pentru că porcuşorii sunt animale iubitoare).
Porcuşorii de Guineea sunt animăluţe care se sperie uşor ; de
aceea vorbeşte-le pe un ton calm, încet şi nu te mişca brusc pentru a
nu le stârni frica. Poţi folosi un prosop atunci când ţii în braţe un
porcuşor pentru a evita eventualele “accidente”. Şi când îl ridici sau
îl transporţi, ai grijă să-i susţii întregul corp cu ambele mâini.
Porcuşorii de Guineea se pot răni foarte uşor dacă sunt scăpaţi şi te
pot ciupi sau muşca dacă nu te porţi corespunzător cu ei. Copiii cu
vârsta de peste 6 ani pot contribui la îngrijirea sau hrănirea acestor
animăluţe superbe dar doar sub supraveghere*.
*Copiii mici trebuie supravegheaţi dacă vor să se joace cu un
porcuşor de Guineea. NU trebuie lăsaţi sub nici o formă să
scoată singuri porcuşorul din cuşcă sau să îl plimbe în braţe.

ADĂPOSTUL
Cu cât mai mare, cu atât mai bine! O cuşcă mare nu are nevoie de o
curăţare frecventă şi asigură suficient spaţiu pentru joacă, jucării şi
mişcare. Cuştile spaţioase fabricate din rame cu gratii şi podea din
plastic sunt mai bune decât cuştile mici din comerţ care, de multe ori, au
podeaua din gratii, rampe abrupte sau alte forme care pot dăuna
membrelor porcuşorului. Dacă porcuşorul nu trebuie separat sau protejat
de un alt animal de casă, îl poţi adăposti într-o cuşcă fără capac
deasupra, care te va ajuta să interacţionezi mai uşor cu el.
ATENŢIE: Niciodată să nu-ţi laşi porcuşorul liber şi nesupravegheat
în prezenţa unui câine, a unei pisici, a unui dihor sau a altui animal
prădător.

DIMENSIUNE: Cuşca trebuie să fie de minim 2 m2 pentru un
porcuşor. La fiecare animăluţ în plus mai trebuie să adaugi la estimarea
dimensiunii cel puţin 0,5 m2.
NU SE RECOMANDĂ: Acvariile şi vasele închise de plastic, pentru
că sunt prost aerisite şi izolează porcuşorul de mediul înconjurător,
limitându-i vederea, auzul şi mirosul.

AŞTERNUTUL: Acoperă podeaua cuştii cu 3-5 cm de talaş din
hârtie sau rumeguş din lemn de plop (sau alt lemn de esenţă moale).
Schimbarea frecventă a aşternutului (la 3 sau 4 zile) va preveni apariţia
mirosului şi îţi va păstra porcuşorul sănătos. Şi aşternutul de tip păturică
poate reprezenta o alternativă. Alte idei mai poţi găsi vizitând pagina
web www.guinealynx.info.
NU SE RECOMANDĂ: Aşternutul din cedru (conţine uleiuri volatile
care pot produce probleme respiratorii), rumeguşul fin (produce praf),
aşternutul din coceni de porumb (mucegăieşte), nisipul pentru pisici
(nu e un bun absorbant).

LOCAŢIE: Pentru poziţionarea cuştii alege o încăpere însorită, fără
curenţi de aer, cu o temperatură cât de cât stabilă, de 18 până la 24 grade
Celsius, ferită de lumina directă a soarelui şi situată aproape de locul
unde se desfăşoară activităţile zilnice ale familiei (pentru a facilita
interacţiunea şi supravegherea).

ACCESORII NECESARE: Recipient pentru apă, un vas mic din
material mai greu (pentru pelete), o cutie sau un iglu (pentru ascuns sau
somn) şi o cuşcă de transport (pentru pisici, de exemplu, pentru
drumurile la veterinar sau pentru călătorii).

Ştiai că …?
Porcuşorii de Guineea sunt originari din America de Sud.
Porcuşorilor de Guineea le place să alerge şi să se joace.
Penicilina este toxică pentru porcuşorii de Guineea.
Porcuşorii de Guineea pot sări în înălţime peste 30 cm.
Porcuşorii de Guineea pot toarce ca şi pisicile.
Toţi porcuşorii de Guineea nu au păr în spatele urechilor.

ALIMENTAŢIA
Orice porcuşor de Guineea are nevoie zilnic de:
VITAMINA C: Organismul porcuşorilor nu poate metaboliza vitamina C în
mod natural şi de aceea au nevoie de 10 până la 30 mg pe zi (pentru
prevenirea scorbutului). Poţi alege să-i administrezi fiecărui porcuşor un
sfert dintr-o tabletă de vitamina C (simplă sau masticabilă) sau câteva
picături (în cazul variantei lichide).
APĂ RECE ŞI PROASPĂTĂ pusă la dispoziţia porcuşorului, într-un
recipient special cu picurător şi schimbată zilnic. Nu adăuga vitamine,
medicamente sau alte substanţe în apă (chiar dacă e specificat pe ambalaj că
ar fi adaosuri speciale pentru apa porcuşorilor de Guineea).
PELETE SPECIALE, DE CALITATE care conţin o cantitate
considerabilă de vitamina C (porţia este de aproximativ 1/4 de ceaşcă pe zi
la fiecare porcuşor). Când vrei să cumperi pelete, ia cantităţi mai mici şi
depozitează-le într-un loc aerisit, uscat şi ferit de soare pentru a preveni
degradarea vitaminei C şi a le păstra prospeţimea.
FÂN DIN IARBĂ DE CALITATE LA DISCREŢIE pentru a asigura buna
funcţionare a digestiei şi pentru a oferi posibilitatea de a-şi toci dinţii. Fânul
din lucernă este bun pentru perioadele de gestaţie, pentru pui sau pentru
adulţii care au suferit de malnutriţie, dar nu trebuie oferit ca hrană zilnică
porcuşorilor adulţi deoarece conţine o cantitate mare de calciu (care, în
exces, contribuie la formarea calculilor).
LEGUME: Oferă-i o cantitate mică de legume proaspete (o ceaşcă) ca şi
sursă adiţională de vitamine şi nutrienţi. Pătrunjelul, salata verde, bucăţelele
de morcov, roşiile, ardeiul roşu sau verde, frunzele de spanac sau pepenele
sunt variante pe care le poţi combina în dieta porcuşorilor tăi. Ei vor aprecia
şi iarba proaspătă (fără pesticide), trifoiul, frunzele de păpădie sau boabele
de porumb. Orice nou aliment trebuie introdus treptat în alimentaţia lor.
După ce au “testat” toate legumele, poţi încerca să le combini pentru a le
oferi o alimentaţie zilnică variată.
OPŢIONAL: Sucul de merişor 100% natural, neîndulcit, reprezintă o
excelentă sursă de vitamina C şi ajută la prevenirea infecţiilor tractului
urinar. Poţi dilua sucul în apă şi îi poţi da porcuşorului să bea, dar nu lăsa
băutura mai mult de o zi (pentru a nu se altera).
NU SE RECOMANDĂ: Amestecurile sau hrana din comerţ care conţine
nuci, seminţe, fructe uscate, zahăr, sirop de porumb sau alte alimente
colorate sau care conţin coloranţi. Produsele pe bază de lapte sau carne
(porcuşorii de Guineea sunt ierbivori). Peletele destinate iepurilor (care nu
au vitamina C şi pot conţine antibiotice periculoase pentru porcuşori).
Seminţe amestecate cu boabe (cu care se poate îneca). Multivitamine (care
pot provoca intoxicaţii). Se evită categoric alimentele grele de tipul verzei,
conopidei, broccoli (pot provoca gaze). Nu îi da porcuşorului salată verde
iceberg (asemănătoare verzei) pentru că are efecte laxative.

Ştiai că …?
Purceluşele de Guineea pot rămâne însărcinate încă de la 4 săptămîni.
Masculii sunt maturi din punct de vedere sexual la 3½ săptămâni.
Porcuşorii de Guineea au 4 degete la membrele din faţă şi 3 degete la
membrele din spate.
Termenul folosit adesea pentru a descrie comportamentul porcuşorilor de
a se scutura şi de a se arunca în aer atunci când sunt fericiţi este acela
de “popcorning” (“săritul floricelelor de porumb”).
Dinţii din faţă şi molarii porcuşorilor de Guineea cresc continuu.

PLIMBATUL ÎN AFARA CUŞTII
Porcuşorii de Guineea au nevoie de mişcare zilnică. Alege un loc care se
poate îngrădi/închide, cu o pardoseală uşor de curăţat (cum e baia sau
bucătăria) dar ai grijă la cablurile electrice sau alte “tentaţii” periculoase.
Pungile de hârtie cu marginea răsucită (pentru stabilitate) sau cutiile
mici de carton, pot reprezenta ascunzători perfecte dacă le faci mici
intrări. Porcuşorii tineri adoră să facă întreceri printre obstacole (tuburi
de plastic sau din lemn subţire, cărămizi mici etc). Majoritatea
porcuşorilor adoră să ronţăie cartonul de la tuburile goale de hârtie
igienică sau de şerveţele de bucătărie (pentru siguranţă, le poţi cresta în
lungime). Tuburile de la hârtia igienică umplute cu fân sunt jucării
excelente pentru cuşcă sau pentru plimbarea prin casă. Unii porcuşori se
amuză şi cu diverse jucării cu clopoţei (pentru pisici).
NU SE RECOMANDĂ: Roţile sau sferele pentru alergat, cu care
porcuşorii se pot răni foarte uşor la spate sau la picioare.
MAI POŢI CITI ÎN PLUS: O carte bine realizată dedicată îngrijirii
porcuşorilor de Guineea, care te va ajuta să găseşti răspunsuri şi la alte
întrebări despre noul tău animăluţ de companie. Te poţi uita în librării
după astfel de oferte de carte dar nu uita că nu toate cărţile sunt bune
(chiar dacă sunt nou apărute) deoarece pot conţine informaţii vechi sau
eronate. Dacă vrei, poţi căuta şi pe internet noutăţi sau sfaturi utile (dar
asigură-te de credibilitatea sursei) sau, pentru alte idei privind creşterea
porcuşorilor de Guineea, poţi consulta pagina web
www.guinealynx.info/reviews.html.

Suntem siguri că noul tău porcuşor de Guineea va fi un
animal de companie minunat şi fascinant.

Noi suntem foarte fericiţi să trăim în compania
porcuşorilor noştri de Guineea şi nu concepem ca viaţa
noastră să nu-i includă şi pe ei!

