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Pobieranie pokarmu jest podstawową potrzebą fizjologiczną, podtrzymującą funkcje życiowe organizmów.
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Fot. 1. Szynszyle (fot. M. Gugołek)
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Prawidłowe żywienie jest również jednym z filarów dobrostanu zwierząt. Wiedzą o tym hodowcy zwierząt gospodarskich i odpowiednio modyfikują żywienie w zależności od potrzeb zwierząt, wynikających z kierunku
użytkowania i stanu fizjologicznego.
Dzięki swojemu urokowi szynszyle zaczęto utrzymywać jako zwierzęta towarzyszące. Wraz z popularyzacją chowu szynszyli jako zwierząt towarzyszących nie
zawsze idzie wiedza na temat ich potrzeb, zwłaszcza
w odniesieniu do zasad prawidłowego żywienia.
Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie,
jakimi pełnoporcjowymi granulowanymi paszami właściciele szynszyli karmią swoje zwierz��������������������
ęta�����������������
, a następnie porównanie składu jakościowego i ilościowego pasz, najczęściej stosowanych.
Pochodzenie szynszyli
Szynszyla mała (Chinchilla lanigera Molina, 1782) jest
średniej wielkości gryzoniem pochodzącym z Andów,
z pogranicza Chile, Boliwii i Peru. W naturalnych warunkach zwierzęta te ���������������������������������
żyją na wysokości ���������������
800 do 4500 metrów n.p.m. w klimacie, który charakteryzuje się dużymi
wahaniami temperatur między dniem a nocą i niską wilgotnością powietrza [2, 11]. Obecnie gatunek ten znajduje się w strefie poważnego ryzyka wyginięcia w warunkach naturalnych z powodu nadmiernej eksploatacji.
Ostatnie dzikie chilijskie populacje szynszyli występują
w 42 oddzielnych koloniach wokół Aucó, w północno-środkowym Chile w prowincji Choapa, w utworzonym
rezerwacie przyrody Las Chinchillas National Reserve,
[8, 9].
Szynszyla jako zwierzę gospodarskie
Szynszyle małe są zaliczone do grupy zwierz���������
ą��������
t gospodarskich. Próby chowu klatkowego szynszyli były podejmowane kilkukrotnie, ale większość – jeśli nie wszystkie
– obecnie utrzymywane na fermach i w chowie amatorskim osobniki pochodzą od 12 dzikich chilijskich szynszyli złapanych wokół Potrerillos i zabranych do Kalifornii przez amerykańskiego inżyniera Matthew Chapmana w 1923 r. [12]. W latach 50-70-tych XX wieku hodowla szynszyli była mało popularna, co wpływało na jej
elitarność. Było to spowodowane małą liczbą ferm oraz
małą liczbą samic stada podstawowego na fermach.
Fermy liczące więcej niż 100 samic stada podstawowego były uznawane za bardzo duże. Pionierami hodowli
szynszyli w Polsce byli państwo Elwira i Władysław
Rżewscy, którzy w roku 1956 rozpoczęli, a następnie
propagowali hodowlę tego gatunku [1]. Zwiększenie zainteresowania hodowlą szynszyli zaczęło się od końca
ubiegłego stulecia. Współczesne fermy szynszyli to w dalszym ciągu gospodarstwa rodzinne o średniej wielkości
stada na poziomie 150-200 matek [11, 14].
Żywienie szynszyli ze szczególnym uwzględnieniem
zjawiska cekotrofii
Prawidłowe żywienie szynszyli jest bardzo ważne dla
ich zdrowia i w dużej mierze decyduje o długowieczności (przy odpowiednich warunkach bytowania szynszyla
mała może żyć nawet ponad 20 lat). Prawidłowe żywie-
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nie pomaga zapobiegać wielu groźnym dla szynszyli
schorzeniom takim jak problemy stomatologiczne, biegunki, zaparcia, wzdęcia, cukrzyca [3, 6, 10, 16]. Z kolei błędy żywieniowe mogą przyczyniać się do powstawania poważnych problemów układu pokarmowego [4].
Właściwa dieta tych zwierząt powinna być bogata w błonnik, ponieważ ich układ pokarmowy jest przystosowany
do wykorzystywania pokarmu roślinnego o wysokiej zawartości włókna.
U szynszyli występuje zjawisko cekotrofii – dwuetapowej metody trawienia pokarmu, polegającej na wytwarzaniu dwóch rodzajów kału, z których jeden – miękki jest zjadany, a drugi – twardy jest ostateczny. Jest to
mechanizm, dzięki któremu szynszyle (oraz inne cekotrofy) mogą przyswoić więcej wartości odżywczych z tego
samego pokarmu. Dzięki cekotrofii syntetyzowane w jelicie ślepym i okrężnicy w wyniku aktywności bytujących
tam mikroorganizmów białka, a także witaminy i kwasy
tłuszczowe nie są tracone przy defekacji, lecz ponownie
trafiają do przewodu pokarmowego i ulegają powtórnemu procesowi trawienia i wchłaniania [7, 13].
Dieta szynszyli w środowisku naturalnym
Szynszyle zamieszkują jałowe lub półjałowe skalne rumowiska, gdzie roślinność jest uboga i sucha. W skład
naturalnego menu wchodzą 24 gatunki roślin (krzewy,
trawy, zioła, sukulenty i nasiona). Ich pożywienie jest
bogate w błonnik, ubogie zaś w ligninę [12]. Zmienność
diety dzikich szynszyli uzależniona jest od pór roku oraz
obfitości opadów (w Chile pora sucha trwa od października do kwietnia) [2]. W tak suchym klimacie o minimalnej wilgotności szynszyle uzupełniają wodę, spijając
poranną rosę lub pobierają ją wraz z częściami roślin
[15].
Dieta szynszyli fermowych
Żywienie fermowe wiąże się bezpośrednio z tym, że
oprócz zapotrzebowania bytowego zwierząt trzeba
pokryć ich zapotrzebowanie produkcyjne / hodowlane,
ze szczególnym uwzględnieniem samic ciężarnych i karmiących. Najbardziej
��������������������������������������������
celowe jest stosowanie pełnoporcjowej mieszanki granulowanej oraz siana łąkowego.
Dietę uzupełniać można gałązkami drzew owocowych,
dodatkiem ziół, suszonych owoców lub warzyw. Pasza
zadawana jest ad libitum, choć w zależności od grupy
technologicznej i stanu fizjologicznego można zadawać
jako dodatki np. mleko w proszku dla podwyższenia poziomu białka [1].
Dieta szynszyli utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące
Podstawą żywienia szynszyli, jako zwierząt towarzyszących jest pasza objętościowa sucha. Siano powinno
być zawsze dostępne dla zwierząt. Drugim w kolejności
komponentem są gałązki i pędy drzew, które równocześnie wspomagają ścieranie się stale rosnących zębów.
Zbliżonym do naturalnej diety komponentem i bardzo
ważnym pod względem zdrowotności szynszyli są suszone zioła. Ziół jest wiele i trudno jest bez doświadczenia stworzyć mieszankę o odpowiednich proporcjach.
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Pomocne w tym są dostępne w sklepach zoologicznych
odpowiednio zbilansowane mieszanki ziołowe. Istnieją
także pełnoporcjowe mieszanki granulowane dla szynszyli oferowane przez sklepy zoologiczne. Forma granulatu jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia identyczną ilość składników pokarmowych w każdej spożytej
porcji karmy (szynszyla nie ma możliwości wyboru smakowitszego fragmentu karmy w posiłku) [13].
Zapotrzebowanie szynszyli na składniki pokarmowe
W tabeli 1 przedstawiono zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe szynszyli utrzymywanych w warunkach fermowych, opracowane przez Instytut Fizjologii i Żywienia
Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie [5]. Dla
porównania w tabeli 2 przedstawiono zapotrzebowanie
na składniki pokarmowe według Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej [13].
Tabela 1
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe szynszyli [5]
Składnik pokarmowy
Białko surowe

Zawartość procentowa [%]
16-18

Tłuszcz
Włókno surowe

3-5
12-18

Tabela 2
Wymagania względem składu granulatu dla szynszyli według Stowarzyszenia Miłośników Szynszyli Małej [13]
Składnik pokarmowy
Białko

Zawartość procentowa [%]
12-16

Tłuszcz

Około 3

Włókno

Co najmniej 20

wanych przez siebie granulatów. W celu zachowania
anonimowości nazw handlowych stosowane granulaty
oznaczono kolejnymi liczbami, od najpowszechniej używanego (oznaczonego liczbą 1) do wskazanego najrzadziej (oznaczonego liczbą 10).
Wyniki i ich omówienie
Do określenia przydatności granulatu dla szynszyli
utrzymywanych, jako zwierzęta towarzyszące przyjęto
zapotrzebowanie pokarmowe według tabeli 2 [13].
Z wszystkich osób, biorących udział w ankiecie zdecydowana większość, 181 osób (97%), stosuje w diecie
swoich zwierząt paszę granulowaną pełnoporcjową.
Wśród tych 181 osób zdecydowana większość – 135
(czyli niemal 75%) – stosuje karmę oznaczoną numerem
1 jako główną karmę, bądź zmieszaną z inną. Kolejnym
najchętniej wybieranym produktem jest karma nr 2, preferowana przez 7,7% respondentów, natomiast karmę
nr 3 wskazało 6% respondentów. Pozostałe karmy (w liczbie 7) były wybierane przez 11,3% respondentów.
Poniżej przedstawiono porównanie składu oraz zawartości składników pokarmowych najczęściej stosowanych granulatów, oznaczonych jako numery: 1, 2 i 3.
(według opisów na etykietach).
Skład granulatu nr 1 według opisu na etykiecie przedstawia się następująco: produkty pochodzenia roślinnego (w tym tymotka, lucerna, trawy i zioła 23%), roślinne
ekstrakty białkowe, nasiona (w tym siemię lniane 4%),
minerały, fruktooligosacharydy (0,3%), nagietek, jukka.
Zawartość składników pokarmowych tego granulatu
przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Zawartość składników pokarmowych w granulacie oznaczonym numerem 1
Składnik pokarmowy

Zawartość procentowa [%]

Białko

17,0

Materiał i metodyka badań

Tłuszcz

3,0

Podstawą niniejszej pracy badawczej była ankieta o charakterze anonimowym skierowana do właścicieli szynszyli. Badanie ankietowe miało na celu uzyskanie odpowiedzi na 6 pytań dotyczących stosowanych w żywieniu
szynszyli pasz:
1. Jaką paszę Pan/Pani kupuje?
2. Jak długo stosuje Pan/Pani tę paszę?
3. Gdzie kupuje Pan/Pani paszę? (sklep zoologiczny
czy on-line)
4. Dlaczego preferuje Pan/Pani tę formę zakupu?
5. Jaka jest średnia cena paszy?
6. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze stosowanej paszy?
Uzyskane wyniki dały możliwość wskazania mieszanek pełnoporcjowych najpowszechniej stosowanych
przez właścicieli, a następnie porównania składu jakościowego i ilościowego pasz, które okazały się najczęściej stosowane. Pozwoliły także na wskazanie preferowanej formy zakupu. Na ankietę odpowiedziało 186 osób
z całego kraju. Respondenci wskazali łącznie 10 stoso-

Włókno surowe
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20,00

Według opisu na etykiecie w składzie granulatu numer 2 znajdują się: wielogatunkowe siana, włókno grochu, lucerna (alfalfa), pochodzenia roślinnego witaminy,
siemię lniane, dzika róża, prebiotyki, minerały, L-lizyna,
wit. E, mieszanka ziół (bazylia, rozmaryn, koper, mięta,
pokrzywa), wyciąg z juki. Zawartość składników pokarmowych tego granulatu przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Zawartość składników pokarmowych w granulacie oznaczonym numerem 2
Składnik pokarmowy

Zawartość procentowa [%]

Białko surowe

15,98

Oleje i tłuszcze

3,01

Włókno surowe

25,1
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Skład granulatu nr 3 (według opisu na etykiecie) wygląda następująco: produkty uboczne pochodzenia roślinnego (w tym tymotka, trawy i zioła 23%), warzywa
(w tym zielony groszek 14,6%, marchewka 5,9%, czerwona papryka 2,8%), owoce, nasiona, minerały, roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, FOS włókno ulegające fermentacji, nagietek lekarski, MOS włókno nieulegające fermentacji, algi, juka. Zawartość składników
pokarmowych tego granulatu przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Zawartość składników pokarmowych w karmie oznaczonej numerem 3
Składnik pokarmowy

Zawartość procentowa [%]

Białko surowe

14,5

Tłuszcz surowy

3,5

Włókno surowe

16,5

Dwie pierwsze pasze (tab. 3 i tab. 4) posiadają skład,
który wpasowuje się w zapotrzebowania zalecane w literaturze [5, 13], trzecia analizowana pasza ma poziom
włókna surowego niższy niż zalecany w literaturze [13],
a także niższą zawartość białka. Posiada również w składzie komponenty odradzane w codziennym żywieniu
szynszyli (tj. warzywa i owoce), a ponadto ma formę
mieszaniny stosowanych składników, stąd zwierzęta
mogą wybierać co smaczniejsze komponenty paszy.
Następne pytanie dotyczyło okresu stosowania obecnego produktu w diecie zwierząt (wykres 1).
Zdecydowana większość ankietowanych stosuje podaną w ankiecie karmę przez okres roku lub dłużej, co
może pośrednio świadczyć o tym, że szynszyle chętnie
zjadają podawaną im karmę oraz że właścicielowi odpowiada stosunek jakości do ceny (wykres 1). Natomiast
6% ankietowanych stosuje więcej niż jeden rodzaj karmy na przemian. Nie jest to wskazany tryb karmienia,
ponieważ wrażliwy układ pokarmowy szynszyli źle znosi nagłe zmiany pożywienia.

Kolejne dwa pytania dotyczyły miejsca zakupu (sklep
stacjonarny lub zakup internetowy) i uzasadnienia formy
zakupu (stacjonarnie czy on-line). Wśród ankietowanych wyniki były następujące: 120 osób odpowiedziało,
że korzysta wyłącznie z usług sklepów internetowych,
32 osoby preferują stacjonarne sklepy, a 29 osób naprzemiennie. Jako przyczynę wyboru sklepu internetowego, 88 osób wskazało na wygodę sklepów on-line, 67
osób odpowiedziało, że jest w nich większy wybór produktów, 26 osób wskazało, że sklepy stacjonarne nie
posiadają w ofercie preferowanego przez nich produktu.
Mniej typowanym, ale wciąż znaczącym powodem jest
także niższa cena oferowana w sklepach internetowych
(choć należy również uwzględnić cenę wysyłki). Brak
produktów dedykowanych dla szynszyli w sklepach zoologicznych może świadczyć o tym, że zwierzęta te wciąż
nie są zbyt popularne w chowie amatorskim. Niższa popularność tych zwierząt przekłada się na niski popyt na
karmy, a niski popyt pociąga za sobą niską podaż dedykowanych szynszylom pasz.
Piąte pytanie dotyczyło kosztu zakupu karmy. W większości przypadków ceny wahały się między 20 a 35 zł za
kilogram granulatu. Analizując ceny karmy dla szynszyli
w sklepach zoologicznych, należy zauważyć, że jest to
cena niższa od tej za mieszanki ziołowe, których ceny
dochodzą nawet do 60 zł za kilogram (w zależności od
gatunków roślin wchodzących w skład mieszanki).
Ostatnie pytanie dotyczyło ogólnego poziomu zadowolenia właścicieli w odniesieniu do podawanego szynszylom granulatu. Odpowiedź polegała na zaznaczeniu
wartości w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało niezadowolenie, a 5 bardzo duże zadowolenie. Pytanie miało na
celu uwzględnienie stosunku jakości do ceny oraz smakowitości zadawanych pasz (czy były chętnie zjadane)
– wykres 2.
Przeważająca większość ankietowanych, ocenia produkt na 5, czyli najlepiej z dostępnej w odpowiedziach
skali (wykres 2). Tylko 11 osób opowiedziało się za oceną
niżej niż 4, co wskazuje na ogólne zadowolenie większości respondentów z wybranego przez siebie produktu.
Podsumowanie

Wykres 1. Określenie długości okresu stosowania obecnie podawanej karmy

32

Podsumowując wyniki ankiety, można ocenić, że większość właścicieli utrzymujących szynszyle jako zwierzęta towarzyszące stosuje
w żywieniu swoich zwierząt
pasze granulowane pełnoporcjowe, które odpowiadają potrzebom pokarmowym
zwierząt. W ankiecie nie było pytania o kryteria, jakimi kierowali się właściciele przy wyborze stosowanej
karmy, stąd nie wiadomo,
czy są oni do końca zorientowani w potrzebach pokarmowych zwierząt, jednak
dokonywany przez nich wy-
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Wykres 2. Ocena poziomu zadowolenia ze stosowanej
karmy

Fot. 2. Szynszyla (fot. M. Gugołek)

bór pasz o właściwym składzie i niekierowanie się przy
wyborze paszy przede wszystkim jej ceną może wskazywać na to, że wybór ten jest dokonywany świadomie
i uwzględnia potrzeby pokarmowe zwierząt. Z uzyskanych odpowiedzi, wynika także, że właściciele zwierząt
zaopatrują się w pasze głównie w sklepach internetowych, co może wynikać ze słabego zaopatrzenia w karmy przeznaczone dla szynszyli stacjonarnych sklepów
zoologicznych.
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Comparison of the quality of preferred feeds for pet chinchillas
Summary
The chinchilla (Chinchilla lanigera) is a farmed animal, but owing to its friendly appearance and mild disposition, there is a large group of enthusiasts who keep them as companion animals. The aim of the study was to
determine what complete pelleted feeds chinchilla owners use to feed their animals and then to compare the
qualitative and quantitative composition of the most commonly used feeds. The results showed that most people
keeping chinchillas as pets use feeds that satisfy their nutritional needs. The survey results also indicate that
chinchilla owners prefer to buy feed in online stores, which is likely due to the limited availability of chinchilla
feed in physical pet shops.
KEY WORDS: chinchilla, companion animals, feed, questionnaire

