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Mały króliczek w domu to niewątpliwie bardzo urocze zwierzątko. Króliki to ciekawskie i
sympatyczne pupile, uwielbiają pieszczoty i mizianie, jednak należy pamiętać, że to również
silni indywidualiści. Warto przed wyborem królika poważnie zastanowić się nad wyborem i
wziąć pod uwagę fakt, że króliki wymagają od nas wiele troski, ale również cierpliwości.
Często podejmowanym wyborem są króliki miniaturki – w przeciwieństwie do
standardowych królików są malutkie i delikatne oraz występują w wielu popularnych
odmianach. Jedną z najnowszych ras miniaturowych królików jest lewek – królik miniaturka
z bujną grzywą, który zdobywa serca coraz większej liczby osób.
Królik lewek to odmiana królika miniaturki, której charakterystyczną cechą jest bujna
grzywa. Standardowo królik lewek osiąga wagę około 1,6 kilograma, jest krzyżówką angory i
belgijskiego karła miniaturowego. Lewki zostały wyhodowane w Belgii na skutek
poszukiwania odmiany, która będzie równie interesująca co angora, ale będzie łatwiejszy w
hodowli i utrzymaniu. Ze względu na futerko angory często była to problematyczna rasa dla
hodowców ponieważ pozbywanie się kołtunów z futerka często wiązało się z wycinaniem ich,
by królik nie cierpiał, gdyż rozczesanie ich bywało zazwyczaj niemożliwe.
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Królik lewek
Królik lewek charakteryzuje się małą głową otoczoną grzywą na całym jej obwodzie, również
pod brodą. Króliki lewki mają również dobrze rozwinięte pyszczki oraz zaokrąglone ciało.
Dodatkowo kości lewków są bardzo delikatne, a ich tułów jest gładkowłosy zakończony
pędzelkiem na ogonie. Ich piękno skupia się na smukłej sylwetce i niezwykłym ubarwieniu.
Lew miniaturka ma krótką, gładką sierść – jedynie grzywa jest bujna, lecz stosunkowo łatwa
w pielęgnacji. W trakcie pierwszych miesięcy życia często trudno jest określić, czy mamy do
czynienia z lewkiem, czy angorą, ponieważ różnica widoczna jest w okolicach 4-6 miesiąca
życia króliczków.

Króliki lewki – czego im potrzeba?
Wiele osób uważa, że króliki to zwierzęta łatwe w utrzymaniu i hodowli i nie mają zbyt
wielkich wymagań, co jednak mija się z prawdą. Króliki mają swoje wymagania, które ich
opiekun musi spełnić, aby prawidłowo dbać o ich pielęgnację i rozwój. Co więc będzie
przydatne, kiedy zdecydujemy się na wybór królika lewka jako pupila? Wśród rzeczy, które
na pewno będziemy potrzebować znajduje się przede wszystkim klatka – mimo, że lewki to
króliki miniaturki klatka dla nich powinna być spora – najlepszym wyborem będzie taka,
która ma przynajmniej 100 cm długości. Klatka nie musi być wysoka, ponieważ króliki nie
potrafią się wspinać, jednak jej dno powinno być jak największej powierzchni. We wnętrzu
klatki powinny znajdować się miski na pożywienie, paśnik na sianko oraz poidełko na wodę.
Bardzo przydatne dla królików miniaturek są również domki – w ofertach sklepów mamy do
wyboru naprawdę różnorodne formy domków, jednak dla bezpieczeństwa naszego pupila
dobrym wyborem będą te drewniane, które nawet podczas obgryzania przez królika nie
skaleczą mu pyszczka. Pamiętajmy również, że w klatce powinna znajdować się kuweta, do
której króliczek będzie mógł załatwiać swoje potrzeby. Tutaj polecanym wyborem są kuwetki
narożne, które pozwalają zaoszczędzić miejsca w klatce. Należy również pamiętać, że na dno
kuwety powinniśmy stosować drewniany pellet lub wióry, które nie zrobią krzywdy naszemu
króliczkowi.

Króliki miniaturki lewki – co jedzą?
Podstawą diety lewków jest siano – jak w przypadku każdej odmiany królików. Króliki
powinny mieć stały dostęp do sianka, ponieważ jest ono źródłem potrzebnych włókien oraz
witamin. Dodatkowo siano pozwala naszemu pupilowi ścierać zęby oraz zapewnia
prawidłową pracę układu pokarmowego. Jako uzupełnienie diety króliczkom można podawać

Królik miniaturka lewek | 3

świeże, jak i suszone zioła, które są źródłem wielu składników odżywczych. Jako smakołyki
można również podawać warzywa, czy owoce, lecz należy pamiętać, że nie jest to
podstawowy składnik króliczej diety. Nie powinny one przekraczać 15% przyjmowanego
przez lewka pożywienia.

Króliki lewki – zarówno dla dzieci jak i dorosłych
Lewki to króliki, które nie tylko zachwycają swoim wyglądem lecz również oddane
towarzysze pieszczot czy głaskania. Należy pamiętać, że króliki z natury raczej nie lubią być
trzymane na rękach, jednak kiedy znajdują się obok nas – chętnie oddadzą się głaskaniu, czy
mizianiu. To ciekawskie i towarzyskie zwierzątka, które chętnie oddają się zabawom z
właścicielem na podłodze czy poszukiwaniu ukrytych smakołyków. Dobrze sprawdzą się
wszelkie tunele, gryzaki czy przygotowane specjalnie dla królików place zabaw. Jeśli nie
mamy możliwości na kupienie takiego placu zabaw, możemy przygotować go sami na
przykład z pomocą kartonów, czy kartonowych lub wiklinowych tuneli.

Królik nie tylko do klatki
Decydując się na zakup królika musimy również pamiętać, że oprócz dobrze wyposażonej
klatki, odpowiedniego pokarmu i naszej miłości lewki potrzebują również codziennej
możliwości wybiegu. By nasz pupil czuł się dobrze bardzo ważna dla niego jest możliwość
swobodnego skakania. Królik zamknięty w klatce będzie nieszczęśliwy, a jego kości i ogólna
kondycja również nie będą mogły się poprawnie rozwijać.
—————
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RODO nie daje o sobie zapomnieć – 2 mln zł kary dla szpitala w
wyniku donosu
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Mikołajkowy konkurs-regulamin

Drugi konkurs Dermapharm

Ile żyje świnka morska?

7 marca 2020r. odbyła się trzecia już edycja konferencji “Keep
calm and save exotic pets”

