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Szynszylowe ABC 

Szynszyle to zwierzęta bardzo 
energiczne i ciekawskie, w związku        

z tym wymagają dużej dawki ruchu,       
a także przestrzeni – również w klatce, 

która powinna być wysoka oraz 
przestronna. 

Prowadzą nocny tryb życia – w ciągu 
dnia śpią, a ich aktywność rozpoczyna 

się wieczorem. 

Szynszyle są zwierzętami stadnymi. 
Jeżeli nie masz warunków na 
przynajmniej dwie szynszyle, zrezygnuj    
z ich posiadania. 

Szynszyle w domu są jak małe dzieci. 
Wymagają opieki i uwagi. Odwdzięczą 
się za twoje zaangażowanie wesołymi 
podskokami i milionem zdrowych 
bobków, ale nie wybaczą zaniedbania. 
Zaczną chorować, będą cierpieć. 

„Niszczycielska” natura: szynszyle mają 
naturę gryzoni. Podgryzają wszystko  co 
zawiera celulozę (książki, drewno, skórę) 
i próbują wszystkiego. 

Szynszylowe 

ABC 

Zanim szynszyla 
pojawi się w twoim 

domu 

 

„Stajesz się na zawsze 
odpowiedzialny za to, 
co oswoiłeś” 

A. de Saint-Exupery 
 

 
 

Zanim przyniesiesz do swojego 

domu nowego lokatora, jakim 

jest szynszyla, musisz zdawać 

sobie sprawę z tego,            

że zamieszka ona nie tylko      

w Twoim domu,  ale  również 

w życiu i zajmie ważne miejsce 

w Twoim sercu. Dlatego, zanim 

zdecydujesz się na ten krok, 

przeczytaj uważnie jakie 

konsekwencje pociąga za sobą 

ta decyzja. 

http://www.chinchillavet.org/


 

  
 

 

Gdzie mieszka szynszyla? 

Szynszyla to zwierzę, które na co dzień 
przebywa w specjalnej klatce lub wolierze. 
Obecnie rynek zoologiczny wzbogacił        
się o wiele ciekawych klatek/wolier        
dla  naszych  pupili. 

Minimalna wysokość klatki to 80-100 cm,   

zaś głębokość kuwety to 40 cm. Klatki 

niższe się nie nadają. Im wyższa klatka,    

tym lepsza. 

Pomieszczenie, w którym stoi klatka 
szynszyli, powinno być odpowiednio 
przygotowane i zabezpieczone.  Jeśli  zależy 
ci na kontakcie z pupilem, powinieneś 
pomyśleć o ustawieniu klatki w miejscu,        
w którym codziennie przebywasz,           
ale pamiętaj, że szynszyle są najbardziej 
aktywne w nocy. Jeśli zatem chcesz się 
wyspać, klatka powinna stać w innym 
pomieszczeniu  niż  twoje  łóżko. 

 
 
 
 
 
 

Kupić czy adoptować? 

Wspieramy i polecamy odpowiedzialną 
adopcję szynszyli. Decydując się na ten 
krok, bądź pewny, że poradzisz sobie                 
z napotkanymi trudnościami. Adopcja musi  
być decyzją świadomą, którą akceptują 
wszyscy członkowie rodziny. 

 

Dieta – czym żywić szynszyle? 

Odżywianie szynszyli zasadniczo różni        

się od karmienia kawii domowych i królików.   

Nie jedzą świeżych warzyw i owoców.  

Trzeba im zapewnić dobrej jakości          

siano oraz suszone mieszanki ziół. 

Nieprawidłowe żywienie szynszyli 

gwarantuje Ci w krótkim czasie regularne 

wizyty u lekarza weterynarii i leczenie 

choroby stomatologicznej. 

 

Ile lat żyje szynszyla?" 

Szynszyle są zwierzętami długowiecznymi, 
mogą żyć nawet powyżej 20 lat. 
Najstarsza szynszyla   na   świecie   "Radar"    
(wpisana do  księgi  Rekordów  Guinessa)  
miała 29 lat i 229 dni. Długość             
ich życia zależna jest przede wszystkim          
od diety oraz  warunków, w których 
przebywają. Komfort życia, spokój i brak 
stresu zdecydowanie przyczyniają się         
do wydłużenia wieku szynszyli. 

Gdzie szukać pomocy? 

Leczeniem szynszyli zajmują się lekarze 
weterynarii specjalizujący się w leczeniu 
drobnych ssaków. Zawczasu zorientuj się, 
gdzie najbliżej od twojego miejsca 
zamieszkania przyjmuje taki lekarz. 
Informacji na ten temat szukaj na naszej 
grupie dyskusyjnej Szynszylowe ABC. 

 

Gdzie dowiem się więcej? 

Na naszym profilu facebookowym          

oraz z poradnika, który dla was 

opracowaliśmy, „Z szynszylą pod jednym 

dachem”, dostępnego przez kontakt         

z nami na naszej stronie: 

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.smsm 
 

 

Ze strony internetowej lek. wet. mgr inż. 
zoot. Karoliny Warchulskiej, specjalisty 
chorób zwierząt nieudomowionych:  
www.chinchillavet.org 

 

 

oraz na naszej grupie dyskusyjnej 

„Szynszylowe ABC” 
https://www.facebook.com/groups/szynszyloweabc 

Nie kupuj szynszyli ani innych 
zwierząt w prezencie  

jeśli wcześniej nie uzgodniłeś 
tego z obdarowanym. 

Zwierzęta to nie zabawki. 

http://www.facebook.com/stowarzyszenie.smsm
http://www.chinchillavet.org/
http://www.facebook.com/groups/szynszyloweabc

