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ABSTRACT

Teddy’s variety is the new unstabilized rabbit variety. Teddy’s dwarf is also called a Persian Rabbit and is a miniature variety of 
rabbits grown in Western Europe. The rise of this breeding crossword was possible by selecting various miniature breeds and Angora. 
But it’s not exactly a famous story of the uprising of Teddy’s variety. In Germany, Austria, the Netherlands and the Czech Republic 
work on establishing a pattern and recognising Teddy as a race. In Poland, Teddy is not a recognised race yet. A great success was 
achieved in the Netherlands, where Teddy’s white-colored and blue-eyes were already officially recognised as a race. The bunnies 
of this race are small. This is the result of polygenic/multigen-gene action where the modifications are subject to quantitative genes, 
which are responsible for the small size of the animal. Their highest weight is 1500 g and the lowest 1000 g of the small sizes of 
miniatures do not result in mutations in one gene but are the result of quantitative inheritance. The effect of these genetic procedures 
is the characteristics of bunnies. They have short rolled torso with the same width both in the front and back. The females and males 
of Teddy’s midget in the outer appearance are no different, they look identical. Because miniaturization caused the gastrointestinal 
muscles to be weak transportation of food through the bowel is difficult. The effectiveness of the food displacing masses are further 
food rations that push food towards the fat intestine. The aim of the studies conducted at the effect of food administration on defect 
processes. Studies have allowed optimal digestive rations and frequency of administration during the daily activity of the rabbit.
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Wprowadzenie

Karzełek Teddy jest miniaturową odmianą królików 
wyhodowanych na terenie Europy Zachodniej. Naj-
prawdopodobniej jego powstanie było efektem krzy-
żówki hodowlanej uzyskanej w wyniku doboru róż-
nych ras królików miniaturowych z rasą typu angory. 
Historia powstania odmiany Teddy nie jest zatem do 

końca znana. Do dzisiaj w Niemczech, Austrii i Cze-
chach trwają prace nad ustaleniem wzorca i ostatecznie 
uznaniem Teddy jako rasy (fot. 1). Wyniki tych prac, 
odbywających się również w Holandii, zakończyły się 
sukcesem i króliczek Teddy o białej barwie i niebie-
skich oczach został już oficjalnie uznany za rasę. Pol-
ska jej jeszcze nie uznaje. 



Króliczki te są drobne, delikatne, ich najwyższa 
waga wynosi 1500 g, a najniższa 1000 g (fot. 1). Jest 
to wynik działania poligenicznego/wielogenowego, w 
którym modyfikacjom podlegają geny ilościowe, od-
powiadające za rozmiary zwierzęcia. Niewielkie roz-
miary miniaturek nie są wynikiem mutacji w jednym 
lub kilku genach, ale są rezultatem dziedziczenia ilo-
ściowego, w którym za efekt wystąpienia określonej 
cechy odpowiada więcej niż jedna para alleli. Efektem 
tych zabiegów genetycznych, prowadzonych w wa-
runkach hodowli kontrolowanej, są cechy króliczków. 
Posiadają one krótki, walcowaty tułów o jednakowej 
szerokości zarówno z przodu, jak i z tyłu. Samiczki i 
samce odmiany karzełka Teddy w wyglądzie zewnętrz-
nym niczym się od siebie nie różnią, obie płcie wyglą-
dają identycznie. 
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Króliki są roślinożercami. Ich dietę warunkuje bu-
dowa i fizjologia układu pokarmowego, przystosowa-
nego do wykorzystywania pokarmu z dużą zawartością 
błonnika z włóknami celulozowymi. Są zwierzętami 
monogastrycznymi, co oznacza, że ich żołądek jest jed-
nokomorowy i wraz z jelitem ślepym jest proporcjo-
nalnie największy w stosunku do pozostałych odcin-
ków przewodu pokarmowego (ryc. 1). Cały przewód 
pokarmowy królika stanowi od 10% do 20% masy jego 
ciała. Potokowe przesuwanie pokarmu jest szybkie, 
skutkiem czego masa ciała jest niewielka, a co za tym 
idzie – niewielkie rozmiary organizmu (Mettler 1993). 
Wchłanianie produktów trawienia odbywa się tak jak 
u wszystkich ssaków, ale proces trawienia przebiega 
odmiennie ze względu na różnorodne składniki i niety-
powe zapotrzebowanie pokarmowe (Szarski 1998). W 
jamie gębowej znajduje się 28 zębów, ale tylko zęby 
policzkowe rozcierają pokarm. Zęby królika charakte-
ryzuje elodontyzm, co oznacza ich stały przyrost, wy-
nosi on ok. 3 mm tygodniowo. Żołądek jest rozciągliwy 
i zapewnia u osobników dorosłych środowisko kwaśne 
o wartości pH 1–2. Środowiska takiego wymaga ceko-
trof, który w kwaśnym środowisku żołądka musi być 
odkażony, aby ponownie mógł zostać zjedzony. Ceko-
trofia polega na dwuetapowym trawieniu i wytwarzaniu 
dwóch rodzajów kału, z których jeden (cekotrof) jest 
zjadany. Jego formowanie zachodzi w jelicie ślepym. 
Zawiera on większe ilości wody, białek oraz bakterii. 
Cekotrof jest połykany bez żucia, trawiony, a następnie 
defekowany, stanowiąc odchody nocne, które są mięk-
kie, otoczone śluzem i pozbawione celulozy. Obecność 
cekotrofów w odbycie stymuluje królika do pobrania 
ich prosto do jamy ustnej i połknięcia bez żucia. Wy-
stępuje więc zjawisko koprofagizmu/kałożerności. 
Brak możliwości spożywania cekotrofów prowadzi do 
niedoborów składników pokarmowych oraz wzrostu 
tempa przesuwania się treści pokarmowej. Pokarm w 
żołądku zalega nawet do 6 godzin. Oseski, rezygnując 
z odżywiania pokarmem matki, dokonują samoinfekcji 
florą bakteryjną, umożliwiającą dorosłym osobnikom 
rozkład pokarmu roślinnego. Jelito cienkie ma długość 
3 metrów, mimo to przesuwanie się treści pokarmowej 
w jelicie cienkim jest szybkie. Na jelito grube składa 
się jelito ślepe, okrężnica i odbytnica. Jego objętość 
przewyższa dziesięciokrotnie objętość żołądka i może 
stanowić 40% objętości całego przewodu pokarmowe-
go. Żyje w nim kilkadziesiąt gatunków bakterii beztle-
nowych, Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, pałeczki, 
koki, krętki, pierwotniaki i drożdże uczestniczące w 
rozkładzie pokarmu. Najczęściej spotykany jest rodzaj 
Bacteroides. Istotną rolę w tym odcinku przewodu po-
karmowego odgrywa okrężnica, która wykonuje ruchy 

 
Fot. 1. Akt urodzenia wydawany królikom odmiany Teddy 
(Fot. Góralska)
Photo 1. Birth certificate issued to rabbits of the Teddy varie-
ty (Photo Góralska) 

Fot. 2. Wygląd samicy królika odmiany Teddy (Fot. Góralska)
Photo 2. The appearance of a female rabbit of the Teddy 
variety (Photo Góralska) 
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Fot. 2. Wygląd samicy królika odmiany Teddy (Fot. Góralska) 

Fig. 1 Birth certificate issued to rabbits of the Teddy variety (Photo: Góralska) 

 

   

 

 

Ryc. 3. Budowa przewodu pokarmowego królika 

Fig. 3. The structure of the rabbit digestive tract 
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perystaltyczne i antyperystaltyczne oraz segreguje tra-
wiony pokarm na przyswajalny i nieprzyswajalny. Po-
karm nieprzyswajalny jest usuwany w procesie defeka-
cji, a przyswajalny, mieszany z wodą wydzielaną przez 
ściany okrężnicy, jest transportowany dzięki ruchom 
antyperystaltycznym do jelita ślepego, gdzie podlega 
przemianom przez mikroorganizmy. Produktem tego 
procesu są cekotrofy. Wydalanie dwóch typów kału 
jest rozdzielone w czasie. Cekotrofy są wydalane 3–8 
godzin po spożyciu pokarmu, zawierają mikroorga-
nizmy oraz produkty ich fermentacji, takie jak: lotne 
kwasy tłuszczowe, aminokwasy, witaminy z grupy B 
oraz K, jak również lizozym zsyntetyzowany w okręż-
nicy. Jego bakteriolityczne właściwości umożliwiają 
rozkład i wykorzystanie białka bakteryjnego. Lotne 
kwasy tłuszczowe oraz skrobia są ważnymi substrata-
mi energetycznymi dla królika, ponieważ pokrywają 
40% zapotrzebowania energetycznego. W jelicie śle-
pym powstaje kwas octowy, masłowy, propionowy i 
tam są wchłaniane, natomiast kwas mlekowy jest wy-
twarzany i wchłaniany w żołądku. Trzustka ma nie-
wielkie znaczenie trawienne, ponieważ produkuje nie-
wiele amylazy enzymu rozkładającego węglowodany, 
mimo że układ pokarmowy królika przystosowany jest 
do trawienia pożywienia zawierającego dużo włókna 
węglowodanowego. Włókna węglowodanowe to różne 
związki chemiczne wchodzące w skład ścian komórek 
roślinnych. Należą do nich włókna nieprzyswajalne, ta-
kie jak celuloza i ligniny, dzięki którym stałe ich żucie 
pomaga w ścieraniu się zębów oraz włókna przyswa-
jalne, czyli hemiceluloza i pektyny, które ulegając fer-
mentacji w jelicie ślepym, stanowią bazę pokarmową 
dla mikroorganizmów przewodu pokarmowego. Głów-
nym źródłem amylazy są ślinianki i aktywność bakte-

rii w cekotrofach (www.krole.pl). W Specjalistycznej 
Lecznicy Weterynaryjnej dla Małych Ssaków „Ogo-
nek” stworzona została graficzna prezentacja udziału 
poszczególnych grup pokarmów w diecie królika – pi-
ramida żywieniowa królika dla poszczególnych grup 
pokarmów w diecie królika (miniaturkabeztajemnic.
com/ukladpokarmowy.html) (ryc. 2). 

 
Fot. 2. Wygląd samicy królika odmiany Teddy (Fot. Góralska) 

Fig. 1 Birth certificate issued to rabbits of the Teddy variety (Photo: Góralska) 
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Rys. 2. Piramida żywieniowa królików
Fig.  2.  The rabbit food pyramid
www.miniaturkabeztajemnic.pl.

Nieprawidłowe żywienie jest przyczyną najczęściej 
diagnozowanych chorób królików, przede wszystkim 
układu pokarmowego – głównie zębów, żołądka, wą-
troby, jelit oraz innych układów, a także niskich przy-
rostów, otyłości, wynikających z niedoborów czy nad-
miaru substancji odżywczych. Ponieważ miniaturyza-
cja spowodowała, że mięśnie układu pokarmowego są 
słabe, transport pokarmu przez jelita jest utrudniony. 
Siłą sprawczą przesuwającą masy pokarmowe są ko-
lejne racje pokarmowe, które przepychają pokarm w 
kierunku jelita grubego (Sotowska-Brochocka 2001).
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Celem prowadzonych badań była analiza wpływu 
ilości, częstości i rodzaju podawanego pokarmu na 
procesy defekacji królika Teddy. Badania pozwoliły na 
ustalenie optymalnych wielkości racji pokarmowych i 
częstości ich podawania w godzinach aktywności do-
bowej królika. Badania wykazały również wpływ ro-
dzaju pokarmu na częstość defekacji królika.

Materiały i metody

Warunki hodowli

W hodowli samicy królika Teddy zapewniono wa-
runki odpowiadające potrzebom i wymaganiom tej od-
miany. Klatka o długości 120 cm zapewniała warunki 
karmowe, posiadała kryjówki oraz atrakcyjne akceso-
ria przeznaczone do zabawy (kulki z wikliny, drewnia-
ne klocki). W klatce znalazły się: stojak na siano, po-
idełko do wody, domek do spania, kryjówka. Dno klat-
ki wysłano podłożem z maty drybedy, która jest łatwa 
w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości. Na macie 
porozrzucane było również siano w ilościach kontrolo-
wanych na potrzeby eksperymentu, które pełniło funk-
cje podściółki, ale również chętnie zjadane było przez 
królika. Do klatki wkładano kawałki gałązek by królik 
mógł ścierać na nich zęby. Stałym elementem życia 
królika były codzienne spacery na pobliskiej łące. Dla 
bezpieczeństwa królik wyprowadzany był na smyczy, 
czemu poddawał się z dużą ochotą, odbierając spacer 
jako atrakcję (fot. 3).

Karmienie królika

Codzienne karmienie w pierwszym tygodniu eks-
perymentu polegało na stałym podawaniu siana oraz 
codziennie zmieniającym się drugim składniku pokar-

W każdym dniu pierwszego i drugiego tygodnia obserwacji kontrolowano częstotliwość 

defekacji i czas defekacji od momentu spożycia pokarmu, zapisując dane w tabeli według 

wzoru : 
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Fot. 2. Klatka przeznaczona do hodowli królika Teddy (Fot. Góralska) 

Photo 2. Cage for breeding rabbit Teddy (Photo Góralska) 
 

Fot. 2. Klatka przeznaczona do hodowli królika Teddy (Fot. Góralska)
Photo 2. Cage for breeding rabbit Teddy (Photo Góralska)

mowym, którym były liście białej kapusty, marchew, 
jabłka, nać pietruszki, liście podbiału i w siódmym 
dniu buraki. Każdorazowe dawki pokarmowe były sta-
łe i nie przekraczały 400 g pokarmu dziennie. Racje 
pokarmowe dzielono na dwie części, podając 200 g 
siana i 200 g drugiego przewidzianego w danym dniu 
składnika w dwóch stałych porach dnia, tj. o godz. 7 
rano i 16 po południu. W drugim tygodniu obserwacji 
postępowano identycznie. Odmienny był stały skład-
nik. W miejsce siana podawano suchą karmę w posta-
ci granulatu, będącą mieszanką suszu wielu gatunków 
roślin (melisa, koniczyna, liście mniszka lekarskiego, 
mięta, chaber, babka lancetowata, koperek, liście mali-
ny, tymianek, rozmaryn, liście brzozy, stokrotka, liście 
gruszy, pokrzywa, liście truskawek, marchewka, burak, 
pietruszka, seler, szpinak jabłka, gruszki, banany, tru-
skawki). 

Fot. 3. Teddy na spacerze 
(Fot. Góralska)
Photo 3. Teddy on a walk 
(Photo Góralska)
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Nr 
obser-
wacji

Rodzaj 
pokar-

mu

Czę-
stość 

karmie-
nia  

w ciągu 
doby

Ilość 
pokar-
mu w g

Czę-
stość 

defeka-
cji  

w ciągu 
doby

Czas 
defeka-
cji po 
spo-
życiu 
pokar-

mu

Defekacja

W każdym dniu pierwszego i drugiego tygodnia ob-
serwacji kontrolowano częstotliwość defekacji i czas de-
fekacji od momentu spożycia pokarmu, zapisując dane 
w tabeli według wzoru: 

Charakterystyka obiektu badań

Królik Teddy określony jest jako „królik karłowaty” 
i nazywany również karzełkiem perskim pluszowym. 
Jest to najlżejszy z królików miniaturowych. Jego waga 
mieści się w granicach 800–1700 g. Ma grubą i gęstą 
sierść, która jest dość długa, ale mimo to jest łatwa w 
pielęgnacji. Królice powinny mieć wagę od 1200 g, w 
przypadku samców waga wynosi 1350 g.

Budowa ciała: krótka, zwarta, tułów walcowaty, tak 
samo szeroki z przodu jak i z tyłu. Kończyny są krót-
kie, małe i szczupłe. Ogonek mocno osadzony. Samicz-
ki i samce prawie się od siebie nie różnią, u obydwu 
płci nie występuje wole. Głowa zarówno u samiczek i 
samczyków powinna posiadać szerokie czoło. Głowa 
w porównaniu do ciała jest krótka i szeroka. Szyja jest 
również krótka, prawie niewidoczna. Oczy są duże i 
wypukle. Długość uszu to 5,0–6,3 cm. Króliki posia-
dają bardzo gęste futro, a włosy na całym ciele posiada 
tą samą długość (fot. 4). Miniaturyzm królików powo-
duje mało liczne mioty. Miniaturowa samiczka rodzi 
nie więcej niż dwa małe w każdym miocie. Aktywność 
wykazują późnym wieczorem i wczesnym rankiem, w 
ciągu dnia drzemią ale są bardzo czujnie. Drzemka jest 
„półsnem” ponieważ w czasie jej trwania mają otwarte 
lub uchylone oczy. Królik, który czuje się bezpieczny 
będzie spał z zamkniętymi oczami lub/i z wyciągnię-
tymi łapkami. Bardzo szybko regenerują siły dlatego 
ich czas wypoczynku jest krótki. Cechą anatomiczną 
u tych królików są mięśnie układu pokarmowego. Są 
one za słabe, by pożywienie mogło być transportowane 
przez jelita za sprawą skurczów mięśni. Dlatego króliki 
jedzą nieustannie, dzięki czemu nowe pożywienie od 
góry naciska na znajdujące się już w przewodzie po-
karmowym i popycha je. W ten sposób króliki trawią 
i defekują. 

Fot. 4. Wygląd królika odmiany Teddy (fot. Góralska)
Photo 4. The appearance of the rabbit of the Teddy variety 
(Photo Góralska)

Wyniki

W wyniku przeprowadzonych obserwacji odżywiania 
i defekacji królika odmiany Teddy stwierdzono, że pod-
czas dwukrotnego karmienia odbywającego się o godzi-
nie 7 rano i godzinie 16 po południu (drugie karmienie po 
upływie 8 godzin) częstość defekacji u królika odbywała 
się czterokrotnie w ciągu doby podczas 7 dni obserwacji, 
pięciokrotnie podczas 6 dni obserwacji i jednokrotnie, 
sześć razy w ciągu dnia. Pierwsza defekacja następowała 
średnio po 32 minutach od momentu spożycia pokarmu, 
druga średnio po 62 minutach, trzecia po 2 godzinach i 
43 minutach, czwarta po 4 godzinach i 43 min, piąta po 
6 godzinach i 30 minutach, a jedyna szósta po upływie 
7 godzin i 30 minut. Królik usuwał niestrawione resztki 
pokarmowe co pół godziny w pierwszej godzinie po zje-
dzeniu pokarmu, w następnych obserwacjach defekacja 
miała miejsce średnio co dwie godziny. Najczęściej za-
chodzącą defekację pobudzał pokarm będący kompozy-
cją siana z liśćmi białej kapusty (5x) i suchego granulatu 
z liśćmi białej kapusty (6x). Podanie pokarmu składają-
cego się tylko z siana lub tylko z suchego granulatu nie 
wpłynęło znacząco na czas defekacji (tab. 1). 

Podsumowanie i wnioski

Królik w warunkach domowych jest w pełni zależny 
od właściciela, stąd ważne jest urozmaicanie diety, aby 
uniknąć zarówno niedoborów, jak i nadmiaru różnych 
substancji. Dla zachowania proporcji poszczególnych 
grup pokarmów należy korzystać z piramidy żywienio-
wej. Konieczna jest ocena świeżości produktów suro-
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Tabela 1. Karmienie i defekacja królika Teddy 
Table 1. Feeding and defecation of the Teddy

Nr obserwacji Rodzaj pokarmu Częstość karmie-
nia w ciągu doby Ilość pokarmu w g Częstość defekacji 

w ciągu doby
Czas defekacji po 
spożyciu pokarmu

1. dzień siano 1x 400 g 4x 30 min, 55 min,  
1 godz. 40 min,  
3 godz. 40 min

2. dzień Siano, liście białej 
kapusty

2x 200 g, 200 g 5x 20 min, 45 min,  
2 godz. 40 min,  
4 godz. 40 min,  
7 godz. 10 min

3. dzień Siano, marchew 2x 200 g, 200 g 4x 20 min, 65 min,  
2 godz. 20 min,  
3 godz. 50 min

4. dzień Siano, jabłka 2x 200 g, 200 g 4x 35 min, 75 min, 
2 godz. 30 min,  
6 godz. 30 min

5. dzień Siano, nać pietrusz-
ki

2x 200 g, 200 g 4x 30 min, 65 min, 
2 godz. 20 min, 
4 godz. 40 min

6. dzień Siano, liście pod-
biału

2x 200 g, 200 g 5x 35 min, 55 min, 
1 godz. 50 min, 
5 godz. 40 min, 
7 godz.10 min

7. dzień Siano, buraki 2x 200 g, 200 g 5x 25 min, 65 min, 
2 godz., 3 godz., 
50 min, 6 godz.

8. dzień Sucha karma 1x 400 g 4x 35 min, 75 min, 
1 godz. 30 min, 
5 godz. 40 min

9. dzień Sucha karma, liście 
białej kapusty

2x 200 g, 200 g 6x 30 min, 45 min, 
1 godz. 40 min, 
2 godz. 40 min, 
4 godz. 30 min, 
7 godz. 20min

10. dzień Sucha karma, mar-
chew

2x 200 g, 200 g 4x 40 min, 55 min, 
2 godz. 10 min, 
4 godz. 20 min

11. dzień Sucha karma, jabłka 2x 200 g, 200 g 4x 40 min, 55 min, 
2 godz. 50 min, 
4 godz.10 min

12. dzień Sucha karma, nać 
pietruszki

2x 200 g, 200 g 4x 35 min, 55 min, 
1 godz. 50 min, 
4 godz.50 min

13. dzień Sucha karma, liście 
podbiału

2x 200 g, 200 g 5x 30 min, 1 godz., 
2 godz. 40 min, 
3 godz. 10 min, 
5 godz. 50 min

14. dzień Sucha karma, buraki 2x 200 g, 200 g 5x 45 min, 1 godz. 
50 min, 2 godz. 
50 min, 4 godz. 
40 min, 6 godz. 
50 min
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wych, a w przypadku siana, suszonych roślin, liści i ga-
łązek – weryfikacja zapachu, koloru, stopienia wysusze-
nia, obecności zanieczyszczeń. Wprowadzanie nowych 
składników pokarmowych musi być etapowe, ponieważ 
mikroflora przewodu pokarmowego przystosowuje się 
do przetwarzania składników wcześniej niepodawanego 
pokarmu. Skarmianie jednym rodzajem nowego pro-
duktu wymaga obserwacji zwierzęcia, zmian w apetycie 
czy oddawania kału i jego wyglądu.

Królik powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. 
Ilość wypijanej wody zależy od temperatury i ilości wil-
gotnej karmy. Królik wypija około 50–150 ml/kg masy 
ciała/dobę. Podstawą diety jest siano (różne gatunki su-
szonych traw). Oprócz siana wskazane jest regularne 
zaopatrzenie w gałęzie drzew, suszone zioła lub liście. 
Drugie miejsce w diecie królika powinny zajmować 
świeże rośliny, czyli świeża trawa, całe rośliny (zioła, 
kwiaty) i ich elementy (liście, pędy), które nie są wa-
rzywami ani owocami, ponieważ są bogatym źródłem 
witaminy C. Zaleca się skarmianie 3 różnych surowych 
warzyw dziennie. Burak, dynia i marchew, jako warzy-
wa o dużej zawartości węglowodanów, powinny być po-
dawane maksymalnie 3 razy w tygodniu w niewielkich 
ilościach. Warzywa stymulujące wytwarzanie dużych 
ilości gazów w przewodzie pokarmowym (m.in. kapu-
sta, brokuł, kalafior, brukselka) należy podawać w ma-
łych dawkach pokarmowych.

Owoce (wszystkie owoce, nawet egzotyczne) ze 
względu na zawartość cukrów prostych podaje się raz 
dziennie, do 3 razy w tygodniu. Karma komercyjna wy-
stępuje w postaci homogennych granulek, tzw. granula-
tów – skład tych karm jest zbilansowany. Karma gotowa 
powinna stanowić jedynie dodatek do składników ży-
wieniowych.

Zewnętrznym źródłem białka dla królika są wyłącz-
nie rośliny. Białka są zbudowane z aminokwasów endo- 
i egzogennych. Zapotrzebowanie na aminokwasy egzo-
genne rośnie w okresie wzrostu i rozwoju, ciąży, laktacji, 
wymiany futra. Źródłem aminokwasów egzogennych są 
również mikroorganizmy żyjące w jelicie ślepym, które 
są wchłaniane z przewodu pokarmowego podczas tra-
wienia cekotrofów. Ilość białka w diecie powinna być 
kontrolowana, ponieważ nadmiar prowadzi do nadpro-
dukcji cekotrofów. Konsekwencją jest spadek apetytu 
królika, zwiększenie pH w przewodzie pokarmowym, 
co zaburza równowagę w mikroflorze jelitowej i zwięk-
sza produkcję i wydzielanie amoniaku. Przekłada się to 
na choroby wynikające z otyłości, choroby przewodów 
pokarmowego i oddechowego. Cekotrofy są również 
źródłem witamin z grupy B i K, dlatego stanowią istotny 
element w procesie prawidłowego żywienia królika.

Wnioski

1. Dwukrotne karmienie królika w ciągu dnia pobu-
dza cztero- lub pięciokrotną defekację.

2. Podanie pierwszego dziennego pokarmu pobudza 
perystaltykę przewodu pokarmowego po upływie ok. 30 
minut od momentu spożycia pokarmu.

3. Trawienie kolejnych porcji pokarmowych trwa 
około 3-5 godzin, co wynika z obserwacji zachodzących 
po tym czasie defekacji.

4. Najczęściej zachodzącą defekację pobudzał po-
karm będący kompozycją siana z liśćmi białej kapusty 
(5x) i suchego granulatu z liśćmi białej kapusty (6x).

5. Podanie pokarmu składającego się tylko z siana 
lub tylko z suchego granulatu nie wpłynęło znacząco na 
czas defekacji. 
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STRESZCZENIE

Odmiana Teddy to nowa nieustabilizowana jeszcze od-
miana królika. Karzełek Teddy zwany jest również kró-
likiem perskim pluszowym i jest miniaturową odmianą 
królików wyhodowanych na terenie Europy Zachodniej. 
Powstanie tej krzyżówki hodowlanej możliwe było w 
wyniku doboru różnych ras miniaturowych i angory. Nie 
jest jednak do końca znana, dokładna historia powstania 
odmiany Teddy. W Niemczech, Austrii, Holandii i Cze-
chach trwają prace nad ustaleniem wzorca i uznaniem 
Teddy jako rasy. W Polsce Teddy nie jest jeszcze uznaną 
rasą. Ogromny sukces został osiągnięty w Holandii, gdzie 
króliczek Teddy o białej barwie i niebieskich oczach zo-
stał już oficjalnie uznany za rasę. 
Króliczki tej rasy są drobne. Jest to wynik działania po-
ligenicznego/wielogenowego, w którym modyfikacjom 
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podlegają geny ilościowe, odpowiadające za niewielkie 
rozmiary zwierzęcia. Ich najwyższa waga wynosi 1500 
g a najniższa 1000 g. Niewielkie rozmiary miniaturek 
nie wynikają z mutacji w jednym genie lecz są rezulta-
tem dziedziczenia ilościowego. Efektem tych zabiegów 
genetycznych są cechy króliczków. Posiadają one krót-
ki,walcowaty tułów o jednakowej szerokości zarówno z 
przodu jak i z tyłu. Samiczki i samce odmiany karzełka 
Teddy w wyglądzie zewnętrznym niczym się od siebie 
nie różnią, wyglądają identycznie. Ponieważ miniatury-
zacja spowodowała, że mięśnie układu pokarmowego są 
słabe, transport pokarmu przez jelita jest utrudniony. Siłą 
sprawczą przesuwającą masy pokarmowe są kolejne racje 
pokarmowe, które przepychają pokarm w kierunku jelita 
grubego. 
W celu prowadzonych badań wpływu częstości podawa-
nia pokarmu na procesy defekacji. Badania pozwoliły na 
optymalne ustalenie wielkości racji pokarmowych i czę-
stości ich podawania w godzinach aktywności dobowej 
królika. 

 

 

 

 

 

        


