Coelhos — Acondicionamento
Os coelhos são animais herbívoros pertencentes á ordem dos Lagomorfos.
São animais altamente sociais, vivendo livremente na natureza em conjuntos
de 70 ou mais animais divididos em grupos de 2 a 8 indivíduos. Como espécie
presa são animais de movimentação muito rápida e sempre vigilantes.
Como animais sociais, devem possuir uma companhia sempre que possível.
Os irmãos de uma ninhada podem ser mantidos juntos, no entanto, terá que
existir o cuidado de esterelizar animais de diferentes sexos. Fêmeas não relacionadas podem ter comportamentos agressivos, embora, se possuírem suficiente espaço possa não acontecer. Coelhos machos não esterelizados no
mesmo ambiente podem lutar e ser agressivos infligindo grandes feridas uns
aos outros. O par mais estável para ter em casa será um macho e uma fêmea
esterelizados.
Os coelhos não devem ser alojados junto com porquinhos da índia.
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Sábado
10.oo-13.00 e 15.00– 18.00

Em casa, os coelhos devem possuir uma área segura em forma de jaula onde
deverão ser colocados quando o dono não está presente. Não devemos
esquecer, contudo, que devem ser exercitados. Podemos deixá-los andar
pela casa ou por uma divisão ou pelo jardim.
Os coelhos aprendem muito rapidamente a usar portas basculantes (como as
portas das liteiras dos gatos) o que facilita o acesso interior/exterior da jaula
ou liteira. O uso da liteira (areão) é também muito fácil de ensinar .Os coelhos devem ser repetidamente colocados na liteira ou eventualmente colocar
um pouco de material fecal na liteira. Usar preferencialmente liteiras de aparas de madeira ou papel.
Tenha sempre cuidado de proteger cabos eléctricos e plantas em casa. Os
coelhos adoram roer fios, cabos, brinquedos, caixas de cartão, cestos de verga e brinquedos de pássaros.
Deve enriquecer o ambiente da jaula com prateleiras ou sistemas de plataformas, assim como caixas de cartão e tubos, para que se possam esconder,
sentindo-se mais seguros.
Deve ainda certificar-se que a jaula possui espaço suficiente para confortavelmente alojar o seu coelho, e assegurar-se da limpeza da jaula. Este item é
muito importante. Jaulas sujas e sem condições podem aumentar a probabilidade de aparecimento de doenças de pele, doenças respiratórias e comportamentais.

