
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

Kunec
(Oryctolagus cuniculus)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres povzročajo: ljudje, sovrstniki (neprimerna 
skupina živali), druge domače ali prostoživeče živa-
li, neustrezni prehranski in nastanitveni pogoji ter 
bolezni. 

Znaki stresa ali slabega počutja so: izguba apeti-
ta, prenehanje iztrebljanja, apatičnost, neobičajno 
skrivanje v skrivališču, izcedek iz nosu ali oči.

Ob nakupu pogosto kaže znake stresa, ki trajajo 
2 do 3 dni.

Kunci so v naravi pogosto žrtve plenilcev in zato 
spretno prikrivajo znake bolečine ali bolezni. Že spre-
membe v njihovem obnašanju, apetitu in iztrebljanju 
so lahko pomemben znak, da je z njimi nekaj narobe. 

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka
Dermatofitoza
Encefalitozoonoza

Ukrepi: 
Poskrbimo, da je naš kunec zdrav, ob znakih bolezni pa ga 
odpeljemo k veterinarju. 
Zdravljenje živali in razkuževanje opreme izvajamo po 
navodilu veterinarja. 

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Brejost

Število mladičev

Optimalna temp. okolja

5-10 let

4-12

15-20 °C

28-32 dni

do 40 cm

4-8 mesecev

0,5-6 kg

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

Z njim ravnamo nežno in umirjeno. Pustimo mu, 
da sam pride k nam in nas spozna. Kunca se z eno 
roko prime pod sprednjimi nogami, z drugo roko 
pa se podpira zadnje noge. Bolj nemirne kunce se 
lahko namesto pod sprednjimi nogami prime za 
vratno kožno gubo. Zadnje noge morajo biti vedno 
podprte, saj s tem preprečimo poškodbe hrbtenice. 
Pazimo, da nam ne pade ali skoči iz naročja.

ravnanje s kuncem

KDO SEM?

Nekatera urgentna stanja (obisk veterinarja je 
nujen):

driska
napihnjenost
živčni znaki (paraliza, spremenjen položaj glave, tr-
zanje oči)
otežkočeno dihanje
moteno izločanje urina
poškodbe okončin, rane  

-
-
-
-
-
-
-

Če postaneš lastnik kunca pri 18. letih, boš zanj 
predvidoma skrbel tudi do svojega 28. leta, zato 
preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali je 
izbira prava?

Avtorji:   Maša Rajšp, Katarina Pavlin, Valentina Kubale, 
  Zlatko Golob, Jožko Račnik
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...
Osnovna prehrana 
kunca je seno, ki je ves 
čas na voljo! Lahko jim 
ponudimo svežo travo, raz-
novrstno zelenjavo in kot 
priboljšek košček sadja. 

popestritev okolja
Kunci so po naravi zelo radovedni in igrivi. V ogrado 
jim namestimo predore, skrivališča, igrače iz vej, 
sena, kartona ali papirja.
Izogibamo se neprimernim materialom, ki bi jih 
kunec lahko zgrizel in pogoltnil.

Kletka iz nerjavečega jekla (le 
za čas, ko nas ni doma)

2 ogradi (priporočamo 4m2) 
– eno za omejevanje v notran-
jem prostoru in eno za zunanji 
izpust

Mehke podloge za ležanje

Skrivališča (vsaj eno za vsako 
žival)

Oprema za igro in  zaposlitev 
(tuneli, igrače)

Nastilj za kletko (brezprašni 
oblanci, slama, seno, lan)
 
Stranišče

Nastilj za stranišče (leseni peleti 
ali žaganje)

Krtača 

Ščipalnik za kremplje 

Transportni boks

Posoda za hrano

Jasli za seno

Posoda za vodo ali napajalnik

Kvalitetno travnato seno z 
zelišči (za 1 kg)

Peletirana hrana (8-9 € za 1 kg)

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

 60-150 €
 

30-80 €

5-10 €

10-30 €

3-15 €

5-10  €

8 €

5-10 €

6-20 €

4 €

15-20 €

10 €

5 €

10-15 €

5-10 €
 

10-15 €

190 - 410€
30 - 50 €

kdo je primeren lastnik?
Kunec je nežen, radoveden in živahen hišni ljubljenec.
Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pozoren, ljubeč in 
mu nameni ustrezne bivalne pogoje, dobro prehrano in 
zdravstveno varstvo ter dovolj časa in denarja.
Potreben je primeren prostor za namestitev kletke in 
ograde.
Kunec je zelo zahteven ljubljenec. Potrebna je dnevna 
oskrba, kot je nadzor nad hranjenjenjem, čiščenje in 
menjava vode, itd. 
Je zanimiva žival, ki išče stik s človekom in se naveže nanj.

nevarnosti
Iz dosega odstranimo nevarne predmete, strupene 
rastline in zavarujemo električne kable. Kunca ob 
izpustu iz ograde nadzorujemo.

Priboljški, ki jih lahko ponudimo vsakodnevno:
peletirana krma za kunce
trava
zeli 
listnata zelenjava
korenje

-
-
-
-
-

Zeleni priboljški, ki jih  ponudimo 3x tedensko:
peteršilj
bazilika
rukola
paprika 

-
-
-
-

Priboljški, ki jih ponudimo 1x tedensko:
košček jabolka, banane, borovnico-

Komunikacija
Kunci ob bolečini ali nelagodju glasno zacvilijo. 
Z udarjanjem zadnjih nog ob tla opozarjajo nase ali 
na pretečo nevarnost.

Hrana, ki ni priporočljiva za kunce:
zelje
soja in pšenica
brokoli
špinača
brstični ohrovt
kruh ali prepečenec

-
-
-
-
-
-


