
Széna
A fűszéna alapvetően fontos a nyulak 
emésztőrendszerének egészséges 
működéséhez. Segít megelőzni az elhízást, a 
fogászati betegségeket, a hasmenést és az 
unalmat egyaránt. Mindig álljon korlátlanul 
nyulunk rendelkezésére jó minőségű réti 
széna. A szennyeződött szénát cseréljük ki. 
Naponta legalább akkora adagot kellene 
fogyasztania egy nyúlnak, mint a saját teste.

Egy éves kor alatt lucernaszénát is 
fogyaszthatnak a nyulak. E kor fölött 
azonban már kizárólag jutalomként kapjanak 
lucernát. Vemhes és szoptató állatok, vagy 
betegség esetén – kizárólag állatorvosi 
javaslatra – hasznos lehet még fogyasztása.

Hogyan válasszunk szénát?
l  A napi adag döntő része réti széna legyen.

l  Kínáljunk több különböző típust a 
változatosság miatt.

l  A széna természetes termék, ezért 
normális, ha a különböző csomagok 
kinézete és illata kis mértékben eltér.

Minden Oxbow széna csomagolásán 
megtalálható egy tájékoztató, melynek 
segítségével kiválasztható a megfelelő ízű 
és keménységű széna nyulunk számára. A 
következő természetes, friss fűszénákból 
választhat a kínálatunkból: Western Timothy, 
Orchard Grass, Oat Hay, Botanical Hay and 
Organic Meadow Hay.   

Peletált táp
Egy teljes értékű, peletált 
táp segít, hogy nyulunk 
hozzájusson minden 
szükséges vitaminhoz 
és ásványi anyaghoz. 
Rostban gazdag, az 
állat korának megfelelő 
peletált táp – mint 
az Oxbow Essentials 
Adult Rabbit (felnőtt 
nyulaknak), vagy az Essentials Young Rabbit 
(kölyök nyulaknak) – a leginkább megfelelő.

Hogyan válasszunk tápot?
l  Válasszunk az állatunk korának megfelelő, 

peletált, nyulaknak gyártott tápot. Az 
Oxbow Essentials Adult Rabbit egy éves 
kor felett, míg az Essentials Young Rabbit 
egy éves kor alatt ajánlható.

l  Kerüljük el a magokat, kukoricát és 
gyümölcsöket tartalmazó keverékeket! A 
nyulak hajlamosak kiválogatni ebből a 
számukra ízletes falatokat és egyoldalúan 
táplálkozni. Ezen kívül emésztési 
problémákat is okozhatnak!

Zöldségek és 
jutalomfalatok  
A jutalomfalatok kiválóan alkalmasak 
a nyúl-gazdi kapcsolat elmélyítésére. 
Ugyanakkor ezek fő célja a kettőjük 
közötti együttműködés javítása. Túl sok 
finomság esetén a nyulak hajlamosak az 
egyoldalú táplálkozásra, könnyen elhíznak 
és emésztési problémáik alakulhatnak ki. A 
közhiedelemmel ellentétben a nyulaknak 
nincs szüksége répára, joghurtos falatkákra, 
vagy magos rágórudakra. Csak az alap 
táplálék elfogyasztása után kínáljunk 
természetes jutalomfalatokat, mint amilyenek 
az Oxbow Simple Rewards falatok. 

A friss zöldségek egészséges és természetes 
részei a nyulak táplálékának. Jó vízforrásnak 
számítanak és hozzájárulnak a változatossághoz 
is. Ugyanakkor csak korlátozott mennyiségben 
szabad adni őket. Kerüljük a fejes- és jégsalátát, 
mert emésztőszervi problémákat okozhatnak. 
Zöldségeket és zöld növényi részeket – mint 
minden új táplálékot – csak fokozatos szoktatás 
után adjunk a nyulaknak, mert hasmenést 
okozhatnak. A gyümölcsök etetését kerüljük.

Hogyan tartsuk a nyulunkat?
Összeállítottunk egy rövid tájékoztatót arról, hogyan tartsuk nyulunkat 
boldogan és egészségesen. Olvassa át az alábbiakat, melyből megtudhatja, 
hogyan táplálja nyulát és más fontos információkat is.

A nyúl táplálása  
A nyúl növényevő állat, ami azt jelenti, hogy kizárólag növényi eredetű táplálékot fogyaszt. 
Folyamatos táplálkozásra van szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon. Táplálékának döntő 
része fűszéna legyen, melyhez teljes értékű tápot adjunk. Az egészségügyi problémák megelőzése 
érdekében megfelelő arányban fogyasszon szénát, tápot és jutalomfalatokat.
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Legfeljebb napi egyszer 
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Széna

Friss ivóvíz mindig legyen előtte



Viselkedés
A nyulak természetükből adódóan kíváncsi 
állatok. Általában nem szeretik, ha felveszik 
és kézben tartják őket. A legjobb, ha mi 
magunk ereszkedünk le hozzájuk és a földön 
játszunk velük. Mindig figyeljük nyulunkat, 
ha szabadon mozog a lakásban, mert felügyelet 
nélkül bajba kerülhet és megsérülhet! 

Néhány viselkedési forma meglehetősen 
furcsának tűnhet számunkra. A nyulak 
például elfogyaszthatják saját ürüléküket, 
de ez természetes viselkedés az esetükben. 
Az így megevett lágybélsár vitaminokat és 
tápanyagokat tartalmaz.

Elhelyezés
Nyulunkat tarthatjuk lakásban és 
könnyedén szobatisztaságra is szoktathatjuk. 
Szükség lesz egy olyan helyre is, amit a nyúl 
a sajátjának érezhet. Emiatt válasszunk nagy 
ketrecet, melynek tömör alja van és elég 
tágas ahhoz, hogy nyulunk hátsó lábaira 
állhasson benne és ki tudjon nyújtózni 
minden irányban. Helyezzünk a ketrecbe 
egy bújót (például Oxbow Timothy Club 
Bungalow vagy Tunnel), alomtálcát, 
megfelelő alommal és játékokat. Fűszéna és 
tiszta ivóvíz mindig korlátlanul álljon 
rendelkezésére. A ketrecet tegyük olyan 
helyre, ahol gyakran látjuk, de ne legyen 
huzatban és kerüljük a túl forgalmas 
helyeket (például előszobát).

Ha már szobatiszta a nyulunk, 
kiengedhetjük a ketrecen kívülre is. 
Ügyeljünk rá, hogy a környezet biztonságos 
legyen, mert a nyulak hajlamosak mindent 
megrágcsálni. Különösen figyeljünk oda az 
elektromos vezetékekre és dugaljakra. 
Tegyük távolabb a szobanövényeket is, mert 
egyesek közülük mérgezőek lehetnek. 
Készüljünk fel rá, hogy egy nyúl szinte 
bármit megrág, amit elér: a szőnyeget, 
bútorokat, vagy akár a függönyt is!

Egészség
Sok nyúlbetegség a nem megfelelő tartás és 
táplálás következménye. Ilyenek lehetnek 
az emésztőszervi problémák, a fogászati 
betegségek, vagy az elhízás. Keressük fel 
mielőbb állatorvosunkat, ha az alábbi 
tüneteket észleljük kedvencünkön:

l lágy, vagy kenődő bélsár

l vér a vizeletben

l száraz, kis méretű, vagy ritkán ürülő bélsár

l szipogás, tüsszögés, vagy nehezített légzés

l görnyedés, sarokban gubbasztás

l túlnőtt metszőfogak

l kopasz foltok a szőrzetben

l szőrhiány, vagy kipirult területek a talpon

l étvágytalanság, csökkent, vagy fokozott 
vízivás

A rendszeres állatorvosi látogatás nagyon 
fontos a nyulak egészségének megőrzésében. 
Minden vizit alkalmával a kedvencünket 
megmérik és megvizsgálják, majd kérdéseket 
tehetnek fel a viselkedésével, táplálkozásával és 
tartásával kapcsolatban. Ha kérdésünk, vagy 
problémánk van, mindenképpen kérdezzük 
meg állatorvosunkat!

Az ivartalanítás hozzájárulhat a nyulunk 
hosszabb és egészségesebb életéhez. 
Forduljunk nyulakkal foglalkozó 
állatorvoshoz, aki tanácsot ad a műtét 
megfelelő időpontjával kapcsolatban.

Bővebb információt az alábbi 
honlapon és Facebook oldalon 
találhat:
www.oxbow.hu
www.facebook.com/oxbow.hu

Mindent a nyulakról A nyulak 
természetes módon 

vedlenek. Évente nagyjából két nagy 
vedlésre számíthatunk. Ebben az időben 

könnyebben alakul ki „szőrgolyó”, a lenyelt 
szőr okozta bélelzáródás. Mindig legyen 
az állat előtt korlátozás nélkül széna és 

tiszta ivóvíz, ez segít a megfelelő 
emésztés fenntartásában.

Ellenőrizzük, hogy minden 
megvan-e a nyulunknak:

Teljes értékű táp (Oxbow Essentials 
Young rabbit (1 éves kor alatt) vagy 
Adult Rabbit (1 éves kor fölött)
Legalább két féle Oxbow széna

Oxbow jutalomfalatok a kötődés 
növeléséhez és a tanításhoz

Önitató, vagy vizes tál 

Nehéz etetőtál

Nagyméretű ketrec, sima aljzattal  
(a rácsos nem jó)

Bújóhely és játékok (pl. Oxbow 
Timothy szénajátékok)

Alomtálca (“nyúl WC”)

Alomanyag 

Az Oxbow 
egészséges finomságokat is 

kínál kedvencének: Simple Rewards 
jutalomfalatokat, réti széna játékokat 

és Natural Science kiegészítő 
táplálékokat. 
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