Зайците като домашни любимци
Зайците са активни, интелигентни и социални животни. Средата, в която живеят трябва
да задоволява специфичните им нужди, за да са здрави и доволни.
Ще започнем от средата за живот.
Зайците имат нужда от скачане, тичане, копаене на дупки, да застанат изправени на
задните си крака и да се изтегнат удобно.
Абсолютният минимум за размера на клетката е да позволява да се изправят на задните
си крака, без ушите им да стигат покрива /около 75 см за средно голям заек/; да се
протегнат в цял ръст на пода; да направят 2-3 поредни подскока; да се обръщат
безпрепятствено.
Материалите, от които е направена клетката трябва да са здрави, да издържат на
дъвчене, да не съдържат токсични вещества и да са лесни за почистване.
Подът трябва да е от твърд материал, който не се пързаля. Стените да осигуряват добра
вентилация. Ако оставяте клетката в двора, подът трябва да е от много здрав материал,
защото зайчето ще направи опит да изкопае дупки и да избяга. Стените трябва да са от
твърда, метална мрежа, която да го предпазва от хищници.
Мястото на клетката
Далеч от шумни домакински уреди – телевизори, перални и т.н.
На място, където на става течение, но и не грее директна слънчева светлина.
Далеч от отоплителни уреди.
Постелката
В частите, където животното лежи и ходи до тоалетна трябва да има подходяща
постелка. Зайците дъвчат всичко. Най-подходящи са постелките на основата на дърво и
хартия. Постелката трябва да адсорбира течности и да се справя с миризмите.
Тоалетната се чисти всеки ден, или на два дни при правилен избор на постелка.
Останалата част веднъж седмично, ако не се усеща неприятна миризма или не е
омокрена.
Чистенето и новата постелка стресират зайците. Ако се върне малко от старата
постелка, познатата миризма ще ги успокои.
Места за криене
В природата зайците са плячка на хищници и инстинктивно търсят скривалища. В
основната клетка трябва да има толкова места за криене колкото са зайците в нея плюс
едно. Скривалищата трябва да са достатъчно големи, за да влезе целия заек. За
предпочитане е да имат два входа, за да не се чувства животното като в капан. Това
може да са картонени кутии, тунели от безопасни материали, дървени къщички и т.н.
Играчки и забавление
Зайците са любопитни и се нуждаят от стимулираща и интересна обстановка

Добавете в клетката играчки за дъвчене. Не е нужно всичко да се купува от магазина.
Идеална работа ще свършат пръчки и малки клонки от ябълка, круша, череша и лоза.
Само проверете дали не са пръскани с пестициди. Измийте клонките. Ако имате
съмнение за качеството им, сложете ги във фурната на 80°С за час.
Зайците обичат да копаят дупки. Сложете в клетката достатъчно голяма саксия с пръст
и само гледайте.

