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Zanim Twoja świnka morska rozpocznie karierę 

wystawową, musi zostać wytrenowana, aby siedziała 

nieruchomo. Trenuję je na odwróconym wiaderku już 

od momentu kiedy mają kilku tygodni. Świnka morska, 

która nie potrafi siedzieć nieruchomo na podeście 

wystawowym nie będzie dobrze się prezentować na 

wystawie. 

 

  

Na wystawie świnka morska musi siedzieć na podeście 

wystawowym, zwykle wykonanym z drewna z małymi 

nóżkami. Dobrze jest mieć ręcznik na wierzchu, aby 

świnka się nie ślizgła.  

 

Podest powinien być o 3-5 cm większy niż futro świnki 

morskiej. Zbyt duży lub zbyt mały talerz nie sprawia 

dobrego wrażenia. Podest powinien być najlepiej 

kwadratowy lub okrągły. 

 

 

Potrzebujesz odpowiednich narzędzi, miękkiej szczotki 

do odgarniania włosów i plastikowego grzebienia do 

czesania sierści. Stalowe (metalowe) 

grzebienie/szczotki o różnych kształtach niszczą skórę i 

futro. 
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Świnki morskie długowłose muszą być wykąpane w 

odpowiednim czasie przed wystawą. Kąpię je około 2 

tygodnie wcześniej. Sierść musi być przez cały czas 

utrzymywana w czystości, aby się nie zabrudziła. 

 

Do papilota potrzebny jest kawałek drewienka, który 

jest cienki i lekki. Może być zastąpiony kawałkiem 

tektury. Gumka recepturka do spinania papilota. 

 

Do papilota możesz użyć plastikowych arkuszy (typu 

podkłady seni), czyli arkuszy papieru z plastikiem po 

jednej stronie, które dobrze zatrzymują płyny (wilgoć). 

Ale również dobrze mogą działać ręczniki z tkaniny lub 

papieru. 

 

 

Kawałek papieru/materiału/podkładu powinien być 

trzy razy większy od kawałka drewienka i 3-4 cm 

dłuższy niż futro, które zamierzasz zwinąć. 

 

Złóż kawałek drewna podkładem i przyklej go 

taśmą/plastrem. 

 

Połóż futro na kawałku drewienka, najlepiej nieco nad 

ziemią, aby gotowy papilot się nie ciągnoł. 
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Zawiń jedną stronę podkładu. 

 

Zawiń drugą stronę podkładu. 

 

Zawiń papilot do góry, aby kończył sie równo z 

drewienkiem. Na drewienku zawiąż gumką 

recepturką. 

 

Papilot powinien być wygodnie dopasowany, nie za 

ciasno ani za luźno.  

 

Wałek powinien znajdować się nieco nad ziemią, aby 

chronić sierść. 

 

Papiloty boczne powinny trochę leżeć nad ziemią. 

Ważne, aby świnka morska mogła poruszać głową. 


