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Lees meer over cavia's 
 

De wilde cavia komt uit Peru. Cavia's zijn knaagdieren en eten 

planten. Cavia's zijn vaak snel weg als je ze van bovenaf probeert te 

aaien. Dat komt omdat ze in het wild op moeten letten dat ze niet 

door een roofvogel worden gevangen. Als je een (tamme) cavia wilt 

aaien kun je dus beter van opzij komen met je hand. Dan schrikt de 

cavia niet zo.  

Cavia's kunnen fluiten en grommen. Dat fluiten doen ze ook vaak om de andere 

cavia's te waarschuwen voor gevaar. Cavia's zijn groepsdieren, net als konijnen.  

Afhankelijk van hoeveel ruimte er is kan een groep cavia's wel 20 leden bevatten, 

maar er is altijd maar één volwassen mannetje de baas. In normale groepen mogen 

de jonge mannetjes blijven totdat ze volwassen zijn. Dan moeten ze weg en met een 

stel dames een eigen nieuwe groep vormen.  

 

Een mannetjescavia noemen we een beer, en een vrouwtje heet een zeug. De 

zeugjes krijgen per nestje tussen de 1 en de 6 jongen. Twee tot vier jongen komt het 

meest voor. Caviavrouwtjes hebben maar twee tepels. Toch maken ze genoeg melk 

om makkelijk vier jongen te voeren; als de moeder maar genoeg te eten krijgt. 

 

 

Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…zeugjes vaak andere zeugjes helpen in de verzorging van hun jongen? Er zijn meer diersoorten die dat 

doen, bijvoorbeeld de olifant. 

…cavia’s zoogdieren zijn? Dat betekent onder andere dat de baby’s moedermelk drinken en dat ze 

levend en zonder ei eromheen ter wereld komen. 

…cavia’s veel vitamine C nodig hebben? Ze kunnen die, net zoals de mens, niet in hun eigen lichaam 

aanmaken. Dat kunnen veel andere zoogdieren juist wel. 

…beroemde Britse schrijfster Beatrix Potter een cavia als hoofdpersonage in een van haar latere boeken 

gebruikte? Het boek heet “The Fairy Caravan”. In het verhaal vertrekt Tuppenny de cavia van huis op 

zoek naar avontuur en een nieuw leven. Hij komt al gauw een reizend circus tegen en wordt uitgenodigd 

om zich bij het gezelschap te voegen. 

 


