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Egészség 
 

Alapvetően a tápláláson múlik az egészsége. Két 

fontos vírusos betegség van, ami ellen lehet (kell) a 

nyuszit oltatni (betegség sajnos több is van). Ez a 

kettő: a myxomatózis, és a nyulak vírus okozta 

vérzéses betegsége (RHD). 

Vásárláskor és utána havonta egyszer fontos a fogak 

ellenőrzése! Ezen felül ajánlott félévente egy 

általános vizsgálatra vinni és féregtelenítést csinálni. 

 

 

Táplálás 
 

A nyuszi növényevő, ezért etetésekor olyan élelemre 

kell gondolni, ami növényi eredetű és a természetben 

is megtalálható. Az alap a  

 Víz – mindig friss és elegendő. 

 Széna – Nagyon sokfélét lehet kapni a 

boltokban: lehetőleg olyat válassz, ami szép 

zöld és friss illatú. Lehet egyszerű, alpesi, 

gyógynövényes – majd a nyuszid 

megmutatja, hogy melyiket szereti.  

 Zöldségek – csak megbízható helyről 

(permet- és műtrágyamentes!), illetve magad 

is termeszthetsz vagy csíráztathatsz. (Répa, 

petrezselyemzöld) 

 Száraz eleség – ma már sokféle kapható; 

kifejezetten törpenyulak számára készültet 

vegyünk. 

 Kerüljük a cukros, tejes, joghurtos, 

csokoládés, mézes termékeket. Ezek csak a 

nyuszikat betegítik meg, de őket halálosan! 

A nyuszik bélrendszere ugyanis nagyon 

érzékeny, és ha tönkremegy, nagyon nehéz 

meggyógyítani! Valamint ne felejtsük el, 

hogy a törpenyúl nem hízónyúl! Nem az a 

célunk, hogy minél előbb minél nagyobb 

súlyt érjen el, így az etetésnél ezt kell szem 

előtt tartanunk. Érdemes kedvencünket egy 

állatorvosi kontrollra elvinni a vásárlás után, 

ő majd tanácsokat ad a továbbiakra. 

                     

 

 

                        Bevásárló lista: 
 

Beszer-

zendő 

Megjegyzés OK 

Ketrec Min 50x100 cm-es, lehetőleg 

olyan anyagból, amit nem tud a 

nyuszi könnyen szétrágni.  

 

Alomtál Bármilyen, magas falú műanyag 

vagy fém tál megteszi, amiben 

kényelmesen elfér. 

 

Alom Macskalom (zeolitos), 

faforgács, csutka alom, vagy 

egyéb természetes alapanyagú 

alom. 

 

Önitató Lehetőleg golyós, rácsra 

erősíthető, de ha a nyuszi 

inkább azt szereti, egy olyan tál 

is megteszi, amit nem tud 

felborítani. 

 

Etetőtál Bármilyen tál megfelel ennek a 

célnak, bár egy rögzíthető 

célszerűbb, mert azt nem tudja 

kiborítani. 

 

Széna Mindig legyen elegendő előtte. 

Sokféle van a lényeg, hogy friss, 

illatos és szép zöld legyen. Ne 

legyen penészes, poros! 

 

Száraz 

eleség 

Bármely, jó minőségű, 

törpenyulaknak való eleség. 

 

Orvos Fontos, hogy nyuszikhoz értő 

legyen! 

 

 

Reméljük, hogy segítségedre voltunk! 
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Kedves (leendő) gazdi! 
 

 

Üdvözlünk a nyúltartók egyre bővülő táborában! A 

következő oldalakon hasznos tanácsokat olvashatsz 

a nyuszik tartásával kapcsolatban. Nagyon örülünk 

neki, hogy kacérkodsz a gondolattal, hogy egy 

ilyen csodás és imádni való szőrmókot fogadj 

otthonodba. Azonban mielőtt belevágnál, 

szeretnénk felhívni a figyelmedet néhány dologra, 

hogy az elkövetkezendőkben minél több boldog 

napot tölthessetek együtt.  
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Néhány szempont, amit mindenképp 

figyelembe kell venned mielőtt „falkataggá” 

válnál: 

 Egy nyuszi kb. 6-10 évig él. Tehát 

ennyi az az idő, amíg szerető 

otthonról kell gondoskodnod 

számára.  

 Minimum élettere 50x100 cm és 

naponta van szüksége elegendő 

mozgásra. Gyakran (napi 

rendszerességgel), ki kell engedni a 

ketrecéből, hogy szabadon 

rohangálhasson. Ehhez viszont 

óvintézkedéseket kell tenni a kábelek, 

tapéta stb. védelmében.  

 Sok simit és szeretetet igényel, de 

nem szereti, ha túldögönyözik. 

Olyankor karmol, és néha haraphat. 

Kisgyerek mellé, 6 éves kor alatt, 

nem a legideálisabb társ. 

 Egy nyúl alapvetően éjszakai állat, 

azaz a hálószobában nem ideális a 

tartása. Nagyon hangos tud lenni, ha 

kapar és rendezkedik. 

 Nem szabad 1-2 napnál tovább 

magára hagyni és ennyi időre is csak 

akkor, ha másképp nem megoldható, 

de ekkor is biztosítva számára a 

megfelelő élelmet és vizet. 

 Önfejű és makacs. Ez nem azt jelenti, 

hogy nem tudod megtanítani egy – 

két dologra, hanem azt, hogy nem 

biztos, hogy mindez érdekelni fogja. 

A kulcsszó a türelem! 

Amit viszont a nyuszitól cserébe kapsz: 

 Sok vidám percet 

 Szeretetet 

 Selymes bundát 

 És egy egészen új életformát, mint 

amiben eddig éltél.  

 

Alaposan átgondoltad döntésed? Biztos vállalni 

tudod évekig a felelősséget a nyuszidért? Mindig 

lesz elegendő helye, simije? Szeretettel fogod  

 

körülvenni és gondoskodni fogsz róla akkor is, 

ha rossz napod lesz vagy neki lesz rossz napja?  

Minden válaszod igen volt? Akkor olvasd tovább 

és megtudod, miként is fogj hozzá, hogy egy 

ilyen kis szőrmók gazdája legyél!   

 

 

Többféle nyuszit ismerünk. A törpenyuszik 

maximálisan 1,5 – 2 kilósak lesznek megfelelő 

táplálék mellett. A mai hobbinyulak 

tenyésztésének kezdte nagyjából a XIX sz. 

végére és a XX. század elejére tehető, őseik 

pedig az üregi nyulak. Ennek megfelelően 

néhány szokása még innen ered, melyek:  

 Kapar – ez néha, mikor a ketrecben 

csinálja, bizony hangos és zavaró is 

lehet, valamint bosszantó, mikor a 

szőnyegnek esik neki. De mindemellett 

vicces is, mikor hevesen próbál gödröt 

ásni a járólapba.  

 Szeret bebújni szűknek tűnő helyekre, 

ahol nehezen lehet megtalálni. 

 Rág – kedvenc csemegéje a kábel, 

minél nagyobb feszültséggel, valamint a 

tapéta. 

 Rúghat, haraphat, karmolhat – amikor 

veszélyben érzi magát, valamint, ha 

számára kényelmetlen pozícióba került. 

 Jelöl – amennyiben már ivarérett 

nyuszikról beszélünk, főleg a 

dominánsaknál előfordul, hogy 

megjelöli ketrecen kívüli területét is 

bogyóival, vizeletével. Ez bizony 

ilyenkor még „illatos” is.  

Viszont mindemellett elmondható az is, 

hogy a nyuszi alapvetően: 

 Szobatiszta – amire (egy kis türelem 

mellett) magától rászokik!  

 Mosakszik – a nyuszik nagyon tiszta 

állatok, naponta többször letisztogatják 

magukat, hasonlóan a macskákhoz.  

 Játszik – de nem úgy, mint egy kutya. Ne  

várd, hogy labdázzon vagy visszahozza az   

      

      eldobott tárgyat. Ne felejtsd el, hogy a nyúl  

      alapvetően zsákmányállat, tehát a játékait is inkább 

      az élelemszerzés és az óvatosság jellemzi. 

 Ugrik – nagyokat és hirtelen, ezzel is mutatva, ha 

nagyon boldog. Éppen ezért biztosítani kell a 

megfelelő mozgásteret. 

És akkor el is érkeztünk… 

 

Az otthonteremtéshez: 
 

Minden nyuszinak szüksége van egy saját:  

 Ketrecre, aminek mikor már felnőtt minimum 

50x100 cm-esnek kell lennie. Praktikus, ha 

nyitható az oldala és a teteje, valamint, ha az alja 

szétválasztható a rácsoktól. A terrárium nem 

megfelelő! Alomként sokféle anyagot 

használhatunk (zeolitos macskaalom, faforgács 

vagy más természetes alapú alom). 

 Alomtálcára, ami lehet bármi, de lehetőleg 

magas legyen az oldala, hogy ne szóródjon ki 

belőle a macskaalom. Nyuszifüggő, hogy ki mit 

szeret. 

 Szénarácsra, amely ha lehet, akkor kívülről 

felakasztható legyen. Tisztábban lehet így tartani a 

szénát, mintha „csak úgy” be lenne szórva. 

 Itatóra. A közhiedelemmel ellentétben egy 

nyuszinak kell vizet adni. A célnak legmegfelelőbb 

egy golyós önitató, amely minimum 3 dl-es, és 

amit a rács oldalához lehet erősíteni. Fontos, hogy 

mindig legyen friss víz előtte! 

 Rágófára – lehet betenni olyat, amit a 

papagájoknak szoktak kirakni, de lehet sima 

egyszerű gyümölcsfaág is, mely permetmentes 

alma, vagy körte legyen. 

 

Ezek a legfontosabbak egy ketrecbe, amit olyan helyre 

rakjunk, hogy soha ne legyen neki túl meleg a 

környezet. A nyuszik ugyanis inkább a hűvöset 

kedvelik, de ne legyen huzatos, mert arra érzékenyek és 

könnyen megbetegedhetnek! Amennyiben lehetőség 

van rá, készíthetsz még be neki egy házikót, ahol 

alkalom adtán elbújhat, vagy egy emeletet, ahonnan 

nézelődhet. 


