Coelhos — Regime Alimentar
Os coelhos são animais herbívoros altamente sociais, vivenda na natureza
em conjuntos de 70 ou mais indivíduos divididos por grupos de 2 a 8 animais.
Passam muito tempo juntos a dormir a fazer higiene uns aos outros. Possuem uma esperança média de vida de 5 a 12 anos e um peso médio que
varia entre o 1 a 12 quilos, consoante a raça. Como espécie presa desenvolveram hábitos de protecção como a constante vigilância, a ligeireza e movimentação muito rápida.
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Sendo herbívoros comem preferencialmente dieta alta em fibra. Têem um
tempo de trânsito intestinal muito rápido, eliminando o mais rapidamente
possível do seu sistema digestivo as fibras indigestíveis e, retendo selectivamente os elementos digestíveis. Possuem dois tipos de fezes: as fezes duras
e os cecotrofos (fezes mais pequenas e envolvidas em muco). A ingestão
destes cecotrofos faz parte da fisiologia normal dos coelhos. É um mecanismo que permite melhorar a utilização da alimentação, maximizando a absorção de nutrientes e sub-produtos da fermentação bacteriana intestinal (por
exemplo a vitamina B e a vitamina K). Assim, se vir o seu coelho a ingerir
material fecal, não se assuste. É normal.
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A melhor alimentação para um coelho é erva ou feno (por exemplo feno de
Timóteo ou de erva dos prados) suplementada com vegetais frescos como
couve , repolho, couve crespa, espinafres, bróculos, rama de cenoura, agrião,
salsa e outras plantas selvagens.
O feno é um componente importante, aumentando o tempo que o animal
passa a alimentar-se, reduzindo o stress e o aborrecimento.

Hórario :
Segunda a Sexta
10.00—13.00 e 15.00– 20.00
Sábado

Os pellets, granulado de origem comercial deve ser oferecido em quantidades reduzidas, nunca acima de 30 gramas por quilograma e por dia. Por
exemplo, se tem um coelho com 2,5 Kg este não deve ingerir mais de 75 gramas de ração por dia.

10.oo-13.00 e 15.00– 18.00

Devemos ter em atenção que a maior parte dos alimentos comerciais para
coelhos possuem um conteúdo muito baixo em fibras e muito alto em hidratos de carbono, provocando uma má alimentação, redução dos movimentos
intestinais, alterações dentárias, obesidade e alterações do comportamento.

Não esquecendo as guloseimas. Podemos usar pedacinhos pequenos de cenoura ou outros vegetais de raiz, como
a beterraba, ou, pequenos pedacinhos de fruta. Devemos espalhá-los pelo ambiente ou mesmo escondê-los ou
pendurá-los. Mas, não esquecer, que apenas pequenos pedacinhos e em pequenas quantidades.

Os coelhos adoram coisas doces, no entanto, são itens proibidos.

Quanto á bebida, é mais simples administrá-la em biberão. As taças de água podem ser usadas, mas, tendem a
ser entornadas e a humedecer o solo da jaula, predispondo a problemas de pele e patas.

NOTE BEM: Este texto serve o propósito único de elucidar e instruir leigos tendo sido escrito de uma forma simplista e muito resumida. Para dúvidas mais concretas deverá consultar
o seu Médico Veterinário, e, recorde, CADA CASO É UM CASO!

Encontram-se também disponíveis outras publicações que
poderá querer consultar em
www.clinicaveterinariadolaranjeiro.com.pt
Agradecemos a sua visita.
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