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CUY 
 

CUY pochodzi z Ameryki Południowej i w swojej ojczyźnie jest hodowany w wielu andyjskich 

gorpodarstwach jako zwierzę mięsne (tak, jak w Polsce króliki hodowlane). CUY'e, ze względu na swoje 

pierwotne przeznaczenie są dużymi i umięśnionymi zwierzętami. W hodowlach europejskich, do 

których trafiły po roku 2000 (z informacji znalezionych w innych europejskich hodowlach rasowych 

świnek morskich) osiągają wagę do 3 kg w przypadku samców, i ok 2-2,5kg w przypadku samic. Ciężko 

ustalić kiedy na terenie Europy zaczęła się hodowla CUY'ów, jednak jeśli chodzi o hodowle rasy pod 

kątem pupila i świnek na pokaz, ma to miejsce od ok 15 lat. W roku 2012, znany niemiecki hodowca i 

sędzia, Christian Koch, sprowadził do Niemiec, prosto z Peru stado CUY california, które były 

początkiem rasy california w Europie, jak również, dzięki temu można było na nowo "dolać" 

peruwiańskiej krwi do zeuropeizowanych już nieco CUY'ów, które na potrzeby wyhodowania nowych 

ich odmian były łączone z "normalnymi" świnkami, by uzyskać osobniki o danym kolorze, długości i 

jakości włosa. Również w rodowodach naszych CUY przewija się rodowity Peruwiańczyk- Macho 

Mancho Van Barnim. Obecnie możemy znaleźć większość ras u swoim odpowiedniku XL: ChTeddy, 

crested, rex, sheltie itd...  CUY, jako rasa (charakteryzująca się głównie ze zwględu na wielkość) może 

występować we wszystkich odmianach długości/koloru i struktury włosa, który na wystawach nie jest 

poddawany ocenie. U CUY'a najważniejsza jest wielkość, budowa i usposobienie. U Polsce, polidaktylia 

(zwiększona ilość paluszków przy łapkach; wszystkie palce posiadają kości i pełnią pełną funkcję w 

stopie) uznawana jest za cechę rasy i na wystawie jest pozytywnie oceniana przez sędziów. CUY'e są 

nieco bardziej strachliwe od innych ras. Nie, że się boją, jednak mocniej i gwałtowniej reagują na nagły, 

niespodziewany ruch czy dźwięk. Jak wszystkie kawiowate, CUY'e również trzymamy w grupach. Rasa 

świnek nie ma tu znaczenia. Mogą mieszkać z łysymi, z małymi, z długo i krótkowłosymi kompanami 

swojego gatunku, pamiętając oczywiście o przestrzeni dla wszystkich osobników, której brak jest na 

ogół powodem wszelkich kłótni w stadzie. Małe CUY'e rodzą się z wagą ok 150-200g i wieku miesiąca 

ważą już przeciętnie 500-600g. Na przestrzeni 3 lat hodowli nie zauważyliśmy zwiększonej 

zachorowalności w stosunku do innych ras, jednak ze względu na pierwotne przeznaczenie CUY'ów ich 

dieta powinna być zdrowa, lekkostrawna i niezbyt kaloryczna, bo mają tendencję do szybkiego 

otłuszczania się. 

 


