Een koppeltje? bedenk dan wel dat je elke 10 weken jongen hebt als je ze samen laat zitten
een keer een nestje is niets mis mee, (maar uiteraard niet van cavia's die uit een opvang komen, die
hebben vaak al genoeg mee gemaakt of zijn al te oud en dan kan het niet meer, zie verhaal Cato
hieronder) maar laat mannetjes en vrouwtjes niet zo maar bij elkaar lopen.
Een vrouwtje kan 16 uur na de bevalling al weer zwanger worden en baby zeugjes kunnen door een
beertje al gedekt worden met 4 weken, dan krijgt een baby dus een baby..Ik denk dat wij als mensen
er ook niet aan moeten denken elke 9 maanden zwanger te zijn, achter elkaar.De diertjes worden
alleen maar zwakker en zwakker.
Broer en zus worden zo gekruist of vader en dochter, moeder en zoon enz.
Houd mannetjes en vrouwtjes gescheiden en niet met z'n allen bij elkaar.
een Prachtig ietwat bang maar wel heel lief coronet zeugje.
Ze was bestemd om als slangenvoer te dienen, maar Rachel heeft haar gelukkig kunnen redden, ook
toen was ze alweer zwanger en heeft Rachel eerst haar nestje grootgebracht.
Daarna is ze met nestje in de opvang gekomen, de kleintjes hebben inmiddels allemaal een huisje.
Kira blijft als voorbeeld tegen broodfok op de site staan, maar door gevolg van de broodfok en het
vele tekort aan vitamine C is Kira helaas verlamd geraakt, we hebben het nog met medicijnen
geprobeerd maar helaas geen verbetering.
In overleg met de dierenarts hebben we besloten om haar op 29-07-2009 in te laten slapen.
Gelukkig heeft ze nog een paar maanden een fijn leventje in de opvang gehad.
Rust zacht lieve Kira, je hebt je rust verdiend.
Twijfel je of het een mannetje of vrouwtje is, dan zijn er genoeg mensen die met alle liefde even voor
je willen kijken.
Maar doe het dan binnen 4 weken nadat de kleintjes geboren zijn, want dan kunnen ze hun moeder
of zusjes alweer dekken.

