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MEGLÁTNI ÉS MEGSZERETNI

A kisemlősök házi kedvencként való tartásának népszerűsége 
töretlen. Sok gyermeknek jelentik ezek a kisállatok az első állo- 
mását a gazdivá válásnak. Bár tartásuk egyszerűnek mondható, 
mégis nagyon nagy felelősséggel jár, és optimális tartásukhoz 
meg kell ismerni a fajok jellemzőit és speciális igényeit.

Ugye ismerős a mondás? Meglátni és megszeretni! Két dolgot 
azonban sosem szabad elfelejteni: hosszú távú kapcsolatról van 
szó és az állat érdekeit is szem előtt kell tartanunk, ezért az állat- 
választás sose legyen egy hirtelen elhatározás eredménye, 
hanem jól átgondolt és megfontolt döntés előzze meg.

A nyúl, a tengeri- 
malac, a csincsilla, 
a hörcsög és 
a vadászgörény 
felelős tartása

KISEMLŐSÖK 
MINT HÁZI 
KEDVENCEK
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MIELŐTT EGY KISEMLŐST
MAGUNKHOZ VENNÉNK, SOK MINDENT

ÁT KELL GONDOLNUNK

Az állat elhelyezése fontos kérdés. Ki 
lehet-e alakítani megfelelő helyet a számá- 
ra? Lakásban vagy kint lehet-e tartani? 
Egyes fajokat tarthatunk kertben is, pl.
a nyulakat és a tengerimalacokat, de a 
csincsillát, hörcsögöt, egeret csak lakás- 
ban helyezhetjük el. Éjszakai állat? Mennyi- 
re hangos? Társas állat vagy egymagában 
szeret lenni? Mivel táplálkozik? És még 
sorolhatnánk a kérdéseket, amelyekre 
mind választ kell találnunk, mielőtt egy 
kisállatot veszünk magunkhoz. Akár az 
interneten, szakkönyvekből is tájékozód- 
hattok, de a szakboltokban is bátran 
kérdezzetek, sőt állatorvoshoz is fordul- 
hattok, hogy minél több hasznos ismeretet 
gyűjthessetek a kiválasztott állatfajról.

AZ ÁLLAT IGÉNYEI

A következő lépés az állat kiválasztása.
Csak olyan állatkereskedésben vagy 
tenyésztőtől vásároljunk, ahol az állatokat 
megfelelő módon tartják. Érdemes figyel- 
getni egy darabig, hogy hogyan viselkedik 
a kisállat. Néhány perc alatt kiderül, ha 
levert vagy esetleg túl ideges. Csak egész- 
séges állatot vigyünk haza! Ellenőrizzük, 
hogy szőre fényes, teste egészséges és ép 
legyen. Ne sántítson. Orra, füle, szája és 
végbélnyílása ne váladékozzon, ne legye- 
nek rajta sebek. Lehetőség szerint ne vaka- 
róddzon feltűnően sokat, ilyenkor ugyanis 
élősködők jelenlétét feltételezhetjük. A ha- 
zaszállítás általában kartondobozban tör- 
ténik. Ez azonban nem a legjobb megoldás. 
Ha hosszabb az utazás, akkor szerezzünk 
egy fölül apró rácsos műanyag dobozt. Ez 
később az állat szállítására – pl. állatorvosi 
látogatáskor is – használható. Télen, hideg- 
ben figyeljünk arra is, hogy elegendő alom 
legyen a dobozban, nehogy megfázzon. Ha 
hazavittük a szívünknek tetsző állatot, 
akkor óvatosan fogjuk meg és tegyük bele 
az előre elkészített helyére. Kisállatot álta- 
lában úgy szokás megfogni, hogy tenye- 
rünket az állatka alá csúsztatjuk, másik 
tenyerünket pedig hátára tesszük. Ezt hatá- 
rozott mozdulattal tegyük, hogy az állat 
biztonságban érezze magát.
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A HÁZINYÚL MINT KEDVENC

A házinyulak általános 
jellemzői

A nyulak háziasítása
A nyulak 15 000 évvel ezelőtt kezdtek teret 
hódítani Európában, majd Észak-Ameri- 
kába is betelepítették őket. A házinyulak 
háziasítása jóval később történt, mint
a többi háziállaté (kutya, macska, juh), ősük 
az üregi nyúl. A közhiedelemmel ellentét- 
ben a nyúlalakúak rendjébe tartozik, nem
a rágcsálókéba.

A háziasítás folyamata összekapcsolódik
a vallással. Az európai szerzetesrendek
a nyúl húsát inkább halnak tekintették, így 
húsvétkor is fogyaszthatták. Egyes francia 
kolostorokban már Kr. u. 600-ban tenyész- 
tették őket. A húsuk mellett bundájuk is ha- 
mar kelendő lett, amelyekből ruhaneműk 
készültek, és nem sokkal később már elkez- 
dődött a prémekkel történő kereskedés is. 

A házinyulat sokáig kizárólag gazdasági 
állatként tartották számon, csupán az 
utóbbi évtizedekben vált házi kedvenccé. 

A nyulak hobbiállatként való tenyésztése 
az 1800-as években kezdődött, és azóta is 
tart. Számos szín- és fajtaváltozatot 
tenyésztettek ki. Kedvenc állatként először 
Európában (Németország, Hollandia, 
Anglia) kezdték őket tartani, de szelídségük, 
könnyű tarthatóságuk, kis helyigényük 
miatt hamar a többi kontinensen is 
előszeretettel váltak a család kedvenceivé. 
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Honnan vegyünk 
kisnyulat?

Mielőtt nyulat veszünk magunkhoz, min- 
denképpen tájékozódjunk, hogy milyen 
feltételeket kell biztosítanunk számukra. Itt 
nemcsak az elhelyezésre, hanem a gondo- 
zásra, egészségügyi ellátásra is gondolunk. 
A szakemberek segíthetnek annak eldönté- 
sében, hogy tudjuk-e felelősséggel vállalni 
a nyúltartással járó kötelezettségeket.

Ha a nyúltartás mellett döntöttünk, szerez- 
zünk be egy szállítóboxot, amiben a nyulat 
biztonságban hazavihetjük, később pedig 
hosszabb távolságokra, pl. utazáskor vagy 
orvosi rendelőbe szállíthatjuk benne.

A macskák számára gyártott szállítók 
méretüknél fogva teljesen megfelelnek
a nyulaknak is. Az aljára mindenképpen 
tegyünk szénát, vagy több rétegben újság- 
papírt, hogy ne csúszkáljon benne az állat. 
Ha kocsiban szállítjuk, tegyük biztonságos 
helyre, pl. a padlóra az ülések mögé vagy 
fogjuk az ölünkben. Csomagtartóba vagy 
rosszul szellőző helyre ne tegyük a hordo- 
zót. Figyeljünk arra is, hogy nagy melegben 
nehogy a kocsiban maradjon kedvencünk, 
hiszen ilyenkor könnyen hőgutát kaphat.

Ha nyulat szeretnél venni, a legjobb, ha 
közvetlenül tenyésztőtől vásárolsz vagy 
megbízható állatkereskedésből, ahol opti- 
mális körülmények között tartják az állato- 
kat, nem pedig zsúfolt ketrecekben. 

Semmiképp sem javasoljuk, hogy csak a 
húsvéti ünnepek idejére vegyük magunk- 
hoz a nyulat!  Ha úgy döntöttünk, hogy 
nyulat tartunk, tegyük azt felelősséggel,
az állat egész életén keresztül!

BELTÉRI KETREC Minimum 100×50 cm-es 
legyen.

KÜLTÉRI KETREC KIFUTÓVAL Ha kertben 
tartjuk a nyulat.

ETETŐTÁL, ITATÓ Önitató, ami a ketrecre 
akasztható

SZÉNATARTÓ

ALOM Szag- és nedvszívó anyag. A zeolit 
alapú macskaalmok vagy a fából préselt 
pelletek jól használhatók.

ALOMTÁL Ebbe jár majd az állat elvégezni
a dolgát, amikor már szobatiszta. A nyulak 
a macskákhoz hasonlóan könnyen 
szobatisztaságra nevelhetők.

A kisállat-felszereléseket árusító üzletek- 
ben minden nyúltartáshoz szükséges 
felszerelést egy helyen meg tudsz 
vásárolni, az eladótól lehet segítséget kérni.

Alapfelszerelések
a nyúltartáshoz
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Nyulat egyaránt lehet lakásban és kertben 
tartani, a lényeg, hogy megfelelő feltéte- 
leket biztosítsunk nekik. Az ideális, ha
a lakóhelyét a természetes élőhelyéhez 
hasonlóan alakítjuk ki. Kertben ez könnyeb- 
ben megvalósítható.

Kerti tartásban legjobb, ha egy kifutóval 
ellátott ketrecet alakítunk ki a nyulak 
számára. Fontos, hogy a ketrec és a kifutó, 
valamint a kiegészítő felszerelések olyan 
anyagból készüljenek, amelyeket a nyulak 
nem tudnak elrágni, különben ezek a tár- 
gyak nem lesznek hosszú életűek. Vonatko- 
zik ez az etető- és itatóberendezésekre is. 

Hol tartsuk a nyulat?

Ha lakásban tartjuk a nyulakat, akkor is az 
említettekhez hasonló elveket kell követ- 
nünk a ketrecek kialakítása során. A készen 
vásárolt ketrec műanyag alja egy mozdu- 
lattal levehető, ami megkönnyíti a takarí- 
tását. A ketrec alját alomanyaggal fedjük 
be. Az aljzatra helyezzünk egy alomtálcát 
és egy fedett kis házikót. A lakás bármely 
pontjába helyezhetjük a ketrecet, csak az
a fontos, hogy ne huzatos helyen legyen.
A lakásban is kiengedhetjük a nyuszikat 
szaladgálni, de nagyon fontos, hogy 
elektromos vezetéket, mérgező szobanö- 
vényt, vegyszereket és más veszélyforrá- 
sokat ne hagyjunk elöl. Ha a lakás mérete 
megengedi, a ketrec körül el lehet keríteni 
egy kis részt, ahová bármikor kimehet 
kedvencünk, de ha tudunk figyelni az állat- 
ra, akár szabadon is engedhetjük a lakás 
egész területén.

TUDTAD? A nyulak akár 
30-40 km/ó sebességgel is 
képesek futni.
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A nyulak emésztési sajátságaira jellemző
a testtömeghez viszonyított nagy vakbél- 
ben történő bakteriális szénhidrátbontás és 
a lágybélsárevés. Ez a nyúlalakúakra jel- 
lemző tevékenység, amelynek során a 
nyulak vastagbelében képződő magas 
B-vitamin-tartalmú lágy bélsár újbóli meg- 
evése történik, így az értékes tápanyagok 
teljes mértékben hasznosulnak.

A NYULAKAT TARTHATJUK EGYEDÜL VAGY 
PÁRBAN, ESETLEG TENGERIMALACOKKAL IS. 

MÁS HÁZIÁLLATTAL, PL. KUTYÁVAL
IS ÖSSZESZOKTATHATÓ.

A nyulak táplálása

A vadon élő nyulak friss zöldféléket ettek, 
ma már azonban táplálkozási igényeiknek 
megfelelő szárazeledelek állnak a gazdik
rendelkezésére. Legjobban akkor járunk el, 
ha a boltokban kapható nyúltápok képezik 
a nyulaink takarmányának alapját, melyet 
friss zöldségfélékkel egészítünk ki. 

A minőségi előre gyártott eledelek a nyulak 
számára fontos takarmány-összetevőket 
optimális arányban tartalmazzák, így
a táppal etetett nyulak biztosan kiegyen- 
súlyozott táplálásban részesülnek. Mivel
a nyulak növényevők, a tápok növényi 
eredetű tápanyagokat tartalmaznak. 
Alapjukat egyes gabonák (búza, árpa, zab) 
és a lucernafélék adják. 

TUDTAD? A nyulak nem 
képesek hányni.

A többi állathoz hasonlóan az egyes élet- 
tani állapotokban (vemhesség, szoptatás) 
a nyulaknak is különböző összetételű 
táplálékra van szükségük. 

Naponta adjunk az állatoknak friss zöldet, 
de a megmaradt darabokat egy napnál 
tovább ne hagyjuk a ketrecben. A zöldta- 
karmányhoz fokozatosan szoktassuk 
hozzá kedvencünket, különben könnyen 
hasmenést okozhat. A zöldségek közül 
szívesen fogyasztják a sárgarépát – bár 
kicsit hizlal –, a zellert és ezek zöldjét, 
óvatosan adagoljuk a retket, a káposztát, 
a karalábét. A hagymafélék adását 
azonban kerüljük! 
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Mivel a nyulak emésztőrendszere érzékeny, 
a magas víztartalmú táplálékra érzékenyen 
reagálhatnak, ezért kaphatók szárított 
zöldségek is, amiket bátran adhatunk ked- 
vencünknek, hiszen nem kell tartanunk
a friss, lédús zöldségek evésekor esetle- 
gesen felmerülő emésztési problémáktól. 
A nyulaknak adott zöldféléket mindig 
mossuk meg, mielőtt az állatnak adjuk, a 
gumós zöldségeket pedig hámozzuk meg.

Minden nap távolítsuk el a ketrec alján 
összeállt ürülékkel borított almot. Tegyük 
ezt meg akkor is, ha véletlenül vizes lesz az 
alom vagy túl sok korábbi ételmaradékot 
találunk benne. Ha nyulunknak külön illem- 
helye is van, elegendő naponta csak ezt a 
helyet tisztítani. Ha macskaalmot haszná- 
lunk hozzá, akkor a takarítás csak az ürü- 
lékre is korlátozódhat. Az itató- és etető- 
edényeket is rendszeresen tisztítsuk. 

A nyulak gondozása

Egészségvédelem

Friss széna mindig legyen a nyulak ketre- 
cében, hiszen az emésztésükhöz szükséges 
a megfelelő rostmennyiség. Fontos azon- 
ban, hogy csak tiszta, jó minőségű szénát 
adjunk kedvenceinknek, mert a fertőzött 
szénától megbetegedhetnek. Legjobb, ha
a szénát is boltban vásároljuk. Mivel a nyu- 
lak szeretnek rágcsálni – a folyton növő 
metszőfoguk miatt erre szükségük is van –
biztosítsunk nekik rágnivalót. Kedvencként 
tartott nyulainknak naponta egyszer 
adjunk enni a tápból. (A széna egész nap 
ott van előttük.) A helyes mennyiségről
a nyúltáp csomagolásán a gyártó cég ad 
tájékoztatást. 

Ahogy már említettük, a házinyulak tartása 
nem túl bonyolult, az állatok mégis napi 
gondozást igényelnek. A napi etetésen túl 
fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk ketre- 
cüket, helyüket. A lakásban tartott állatokra 
ez fokozottan érvényes. 

Amikor kisnyulat veszünk magunkhoz, 
válasszunk állatorvost, aki felvilágosít 
minket a nyulakkal kapcsolatos egészség- 
ügyi kérdésekben. A zárt térben tartott 
nyulaknak néha szüksége lehet például 
karomvágásra, a kint tartottak esetében 
pedig a védőoltások lehetnek fontosak, de 
az aktuális teendők miatt félévente egyéb- 
ként is célszerű meglátogatni az állatorvost 
egy általános vizsgálat céljából.

Fontosak
a védőoltások!
A myxomatózis egy nyulakat veszélyeztető 
súlyos betegség, amely nem gyógyítható, 
így a megelőzésre kell törekedni. Szeren- 
csére létezik ellene vakcina, amely meg- 
védheti kedvencünket a betegségtől. 

A vírust a szúnyogfélék, illetve a bolhák
terjesztik. A betegség első jelei 7-10 napos 
lappangási idő után legtöbbször a fülkagy- 
lókon jelentkeznek, majd a szemhéjakon és 
az orrtájékon is kialakulnak a kocsonyás 
duzzanatok. Mindenképpen kérjük 
állatorvosunktól a védőoltást!
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Szintén létezik védőoltás a nyulak vérzéses 
betegségére. A fertőzés gyorsan terjed, és 
a beteg állatok jelentős része el is hullik. Ha 
a nyulunk hirtelen bágyadttá válik, nehezen 
lélegzik, azonnal forduljunk állatorvoshoz. 

A rühösséget atkák okozzák, amelyek a 
fület és a fejet támadják meg. A fertőzés 
erős viszketéssel jár, aminek következtében 
a nyulak véresre vakarják viszkető testré- 
szeiket. Az idejében alkalmazott megfelelő 
gyógykezelés és egyidejűleg a tartási hely 
fertőtlenítése általában eredményre vezet.

A bolhák a hazánkban leggyakrabban elő- 
forduló külső élősködők közé tartoznak, és 
nem kímélik a nyuszikat sem. A fertőződés- 
re sor kerülhet a kereskedőnél, ahol a nyu- 
lat vásároljuk, vagy akár azután is, hogy új 
kedvencünket hazavittük. A legfontosabb 
fertőzési források az egy háztartásban élő 
macskák és kutyák, valamint kertben tar- 
tott nyulaknál a sünök is komoly veszélyt 
jelentenek. Használjunk rendszeresen az 
állatorvos által javasolt, külső élősködők 
elleni szert. 

Nyulaknál is viszonylag gyakran találkoz- 
hatunk gombák okozta bőrbetegséggel is. 
A gombák szaporodásának kedvez a nyir- 
kos, nedves környezet, amely a rosszul szi- 
getelt nyúltartó helyiségekben alakulhat ki. 

Bőrbetegségek

Gombával a szennyezett takarmányok 
révén is fertőződhetnek a nyulak. Ilyenkor 
a fejen, nyakon és a végtagokon szőrhiá- 
nyos területeket találhatunk. A gyógykeze- 
lést célszerű minél hamarabb megkezdeni. 

Hőség
Nagy melegben, főleg szállítás közben a 
hőguta veszélyeztetheti nyulainkat. Mivel
a nyulaknak csak nagyon kevés verejték- 
mirigyük van, nem tudnak izzadni és így 
hőt leadni. A szapora légzés, izgatottság, 
merev tekintet a hőguta vészjósló jelei 
lehetnek. Nyáron fokozottan figyeljünk 
nyulainkra, nehogy a tűző nap hosszabb 
ideig érje ketrecüket. Ha a hőguta jeleit 
észleljük, elsősegélyként nyakig hidegvízbe 
merítést alkalmazhatunk, amíg eljutunk
az állatorvosig.

Fogproblémák
Egyes nyulaknál bizonyos fogrendellenes-
ségek is előfordulnak, ami leggyakrabban 
a metszőfogak túlnövését és elferdülését 
jelenti. Ezekben az esetekben a túlnőtt fog- 
rész lecsípése indokolt. Mivel a nyulak met- 
szőfoga állandóan nő, mindig biztosítsunk 
számukra rágófát vagy valamilyen 
kemény, rágható anyagot. 
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A nyulak nagyon szapora állatok. Egy 
anyanyúl általában 6-8 kisnyulat hoz a 
világra egy ellés alkalmával (a törpenyulak 
ennél jóval kevesebbet, 1-4 utódot fialnak). 
A nyulak fajtától függően 4-6 hónapos 
korban válnak ivaréretté. Az ivarzás átla- 
gosan 10-14 naponként következik be.
A vemhesség általában 31 napig tart, de ha 
nem tenyésztési céllal tartjuk a nyulakat, 
mindenképpen ivartalaníttassuk! 

A házi kedvencként tartott nyulak sok 
gyermeknek jelentik a társat, a játszó- 
pajtást. Sőt selymes bundájuk és barát- 
ságos természetük miatt, még az állatterá- 
piában is szívesen alkalmazott, kedvelt 
állatokká váltak. Minden gazdi tudja, hogy 
a nyuszikat figyelni nem csak jó szórako- 
zás, de segít abban is, hogy bundás lakó- 
társunkat jobban megismerjük. De honnan 
tudjuk, hogy a hangok és mozdulatok mit 
jelentenek?

A macskák dorombolásához hasonlóan azt 
fejezi ki: „jól érzem magam”. Erőteljes fog- 
csikorgatás, fogmorzsolás: betegség, nagy 
fájdalom jele, azonnal irány az állatorvos!

A nyulak testbeszéde, 
viselkedése

Szaporodás

TUDTAD? 
A nyulak nagyon gyorsan 
tanulnak és a memóriájuk is 
kiváló.

Hogyan értelmezzük 
nyulunk viselkedését? 

FOGKOCOGTATÁS

MORGÁS
A ketrecbe nyúláskor a morgás jelentése: 
„menj innen!”. 

HALK NYÖSZÖRGÉS
Például emeléskor: „nem akarom”. 

ZÜMMÖGÉS
A zümmögés legtöbbször láb körüli 
körzéssel jár együtt (bakoktól hallható): 
udvarlási hang. 

BÖKDÖSÉS
Ha az orrával bökdös és az ujjunkat 
nyalogatja, az jó jel. Így fejezi ki, hogy 
kedvel minket. 

ETETŐTÁL TOLOGATÁSA
Ha az etetőtálját tologatja, azt jelzi: „éhes 
vagyok, nincs még vacsoraidő?”, illetve 
unatkozik, és egy kis figyelmet követel.
Ha a hátsó lábán ágaskodik, akkor nagyon 
figyel valamit; míg a dobogással félelmét, 
riadalmát fejezi ki.
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Most nézzük, hogyan értelmezzük a jeleket 
két nyuszi között! Ha az egyik kergeti a má- 
sikat vagy köröz körülötte, jelentheti azt, 
hogy „érdekelsz, játssz velem!”, de azt is: 
„kedvellek, de itt én vagyok a főnök”. Ha 
összedugják az orrukat, egymás pofiját 
mosdatják vagy fejet hajtanak, azt jelzi, 
nagyon érdeklődnek a másik iránt, kedvelik 
egymást. Ha nyulaink agresszívan visel- 
kednek egymással, verekednek, mardossák 
egymást, akkor hatalmi harcról lehet szó. 
Mindkét nemnél előforduló viselkedés. 
Ilyenkor mindenképpen különítsük el őket, 
de ha nem tenyészállatokról van szó, leg- 
jobb, ha ivartalaníttatjuk őket.

Nyulak egymás közt

Ha nyulainkat a megfelelő tartási
és takarmányozási elvek szerint tartjuk,

akár 6-7 évre is a család első számú
kedvenceivé válhatnak.
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TENGERIMALACOK: PÁRBAN JOBB

A tengerimalacokat a XVI. században hoz- 
hatták be Európába a spanyol utazók és
ezért is hívják tengerinek, mert hosszú 
tengeri út után érkeztek meg Dél-Ameri- 
kából. A malac nevet pedig testfelépíté- 
sének és visító hangjának köszönheti. Mára 
pedig számtalan színváltozatot és szőrtí- 
pust tenyésztettek ki, a tengerimalac-tartók 
legnagyobb örömére. A dél-amerikai népek 
egyébként már kb. 3000 éve tartják a fajt. 
A tengerimalacok társaságkedvelő, vidám 
állatkák, és igen szórakoztatóak. A gyere- 
keket általában könnyen lenyűgözik, ráa-
dásul a velük való törődés elősegítheti
a felelősségérzet kialakulását. 

Azonban hiába gondozod a tengerimala- 
cod felelősséggel, kötődsz hozzá és tekin- 
ted a barátodnak, mégis szüksége van 
valakire, egy fajtársra, akivel összebújhat, 
játszhat. Viszont, ha jól gondozod, tengeri- 
malacod 5-7 évig is társad lehet! 

Azért kiváló házi kedvenc gyermekek 
számára is, mivel egyáltalán nem harapós 
és nagyon könnyen megszelídíthető.
A legtöbb kedvtelésből tartott állathoz 
hasonlóan nem szívesen marad egyedül. 
Olyannyira társas lény, hogy a magánytól, 
mellőzöttségtől még az egészsége is 
meggyengülhet, ezért mindig legalább két 
tengerimalacot tarts együtt!

[11]



A tengerimalacok 
általános jellemzői

Bár a tengerimalacok leginkább enni és 
aludni szeretnek, jó elfoglaltságokat talál- 
hatnak együtt, ezért szükségük lesz néhány 
játékra, amely elszórakoztatja őket. Legyen 
ezek között fából készült tömb, amelyen a 
fogaikat koptathatják. Az egyik legegy- 
szerűbb és legpraktikusabb játék a karton- 
henger (például WC-papír-guriga). A ten- 
gerimalacok nagyon szeretnek ezzel 
játszani, ráadásul nem kerül sokba, és 
könnyű pótolni, ha tönkremegy. 

Futókereket ne vásároljunk, a tengerima- 
lacok gerince és felépítése ugyanis nem 
teszi lehetővé számukra ennek az eszköz- 
nek a használatát!

A tengerimalacoknak a kertben is kialakít- 
hatjuk az életterüket, ahol télen is jól érzik 
magukat, de mindenképpen biztosítsunk 
számukra fagymentes házikót. Hasonló 
kialakítás szükséges nekik, mint a nyulak- 
nak. Vehetünk kész ketrecet vagy készít- 
hetünk saját kezűleg is kifutóval elkerített, 
akár emeletes elrendezésű ketrecet is. 
Kertben tartva ügyeljünk arra, nehogy 
számára mérgező növény (pl. leander) 
levelét elfogyaszthassa. 

Ha lakásban tartjuk a tengerimalacokat, 
figyeljünk rá, hogy ne legyen huzatos 
helyen. A szobahőmérsékleten jól érzik 
magukat. Mivel nagy a mozgásigényük, 
ezért válasszunk olyan mélytálcás ketrecet, 
amelynek mérete kb. 100 x 50 cm, ha két 
állatot tartunk. Mindenképpen alakítsunk ki 
számukra búvóhelyet is, ahová behúzód- 
hatnak, ha pihenni van kedvük. A tervezés- 
nél vegyük figyelembe, hogy egy ekkora 
ketrec nagy helyet foglal el. 

Elhelyezés
TUDTAD? 
A tengerimalac fogai élete 
végéig nőnek.

Alom és élelem
Az alom általában nagyobb méretű fafor- 
gács, amely jó nedvszívó képességű.
Ez bármelyik állatkereskedésben beszerez- 
hető. Az almot rendszeresen, néhány na- 
ponta cseréljük, a szennyeződés függvé- 
nyében. Kaphatók már különböző pellet 
típusú almok is, amelyek ugyancsak remek 
nedvszívó tulajdonságúak.
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MINDEN NAP ADJ NEKIK FRISS VIZET ÉS ÉLELMET! 

Az itatás legegyszerűbb módja az önitató 
használata. A kisállatok nagyon hamar 
megtanulják használni. A te feladatod csak 
a friss víz folyamatos biztosítása. Az önitató 
további előnye, hogy az állatok nem tudják 
a benne lévő vizet beszennyezni. 

A tengerimalac étrendjének legfontosabb 
összetevői a széna és a zöldfélék. A széna 
segíti az emésztést és a fogak koptatá- 
sában is szerepet játszik. Akárcsak a nyu- 
laknak, a tengerimalacoknak is nagy vak- 
belük van, amelyben hasznos baktériumok 
segítik az emésztésüket. A széna legyen 
egész nap előttük, ezt a ketrechez erősít- 
hető szénarácsba praktikus helyezni. 
Emellett naponta kapjanak kifejezetten 
tengerimalacoknak készült tápot. 

Egy kifejlett tengerimalac átlagos napi 
szükséglete kb. 10 mg/testtömeg kg 
C-vitamin, amit az ivóvízhez keverve cél- 
szerű adagolni. Számos modern, tengeri- 
malacoknak készült eleség külön hozzá- 
adott C-vitaminnal van ellátva. 

A friss zöldek és gyümölcsök is tartalmaz-
nak C-vitamint, télen azonban ez nem 
elegendő. Bátran adjunk zöld növényeket is 
tengerimalacainknak, nagyon kedvelik a 
pitypangot, tyúkhúrt, lóherét, útifüvet, de 
emellett olyan leveles zöldségeket is kap- 
hatnak, mint például a petrezselyem, spe- 
nót, madársaláta, céklalevél. Arra ügyel- 
jünk, hogy egyszerre túl sok zöldet ne 
egyenek, mert emésztési problémát, híg 
székletet okozhat. Zöldség- és gyümölcs- 
félékből az ideális mennyiség pl. 2-3 karika 
uborka, 1-2 szelet alma, pár karika sárga- 
répa. Hamar rá fogunk jönni, hogy ked- 
vencünk milyen zöldségekért és gyümöl- 
csökért lelkesedik, de a mennyiségre 
figyeljünk.

TUDTAD? 
A tengerimalac szervezete 
nem képes C-vitamint elő- 
állítani, ezért táplálással és 
vitamin-kiegészítéssel kell
a szervezetükbe bevinni!

Csoportos tartás
Fontos, hogy két együtt élő hím tengeri- 
malac civódhat egymással, főleg, ha egy 
nőstény malac is van a közelben. Az ivar- 
talanítással megelőzheted a kellemetlen- 
ségeket mindkét nemnél. 
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A tengerimalacok 
egészségvédelme

Sokkal könnyebb dolgod lesz, ha egy eleve 
összeszokott párost fogadsz be, vagy, ha 
fiatal állatokat szoktatsz össze. Egy idő- 
sebb tengerimalac is fogadhatja kedvesen 
a fiatal jövevényt, de védheti is a területét 
és a szoktatás esetleg hosszabb időt vehet 
igénybe. Amikor hazahozod az új állatot, 
fokozatosan mutasd be a réginek és hagyj 
elegendő időt, hogy megismerkedhessenek 
egymással. Az azonban fontos, hogy soha 
ne tarts egyedül tengerimalacot! 

A tengerimalacok egészségének megőrzé- 
se érdekében tiszta környezetet és meg- 
felelő táplálékot kell biztosítanunk. Ha álla- 
tunk szeme elkezd váladékozni, az első 
dolgunk az legyen, hogy közelről ellenő- 
rizzük, nem ment-e valamilyen törmelék
a szemébe. Néhány tengerimalacnak haj- 
lama van arra, hogy a száj környékén 
sebek alakuljanak ki.  Ez előfordulhat vita- 
minhiány miatt, esetleg gyümölcsfogyasz- 
tásnál a sav marhatja ki.  A két leggyako- 
ribb bőrbetegség a rühösség és a gombá- 
sodás. A rühösséget okozó paraziták a 
tengerimalac bőrében telepednek meg, 
például a nem megfelelő minőségű széná- 
ból kerülhetnek az állat testére. Amennyi- 
ben azt látjuk, hogy malacunk szőre elvé- 
konyodik, helyenként kopasz foltok 
jelennek meg és korpásodik, akkor jó 
eséllyel a rühösséggel kell megbirkóznunk. 
Ha azonban a szőre zsírossá válik és cso- 
mókban hullik, akkor gombásodást kell 
feltételeznünk. A spórák a szőrtüszőkben 
telepednek meg és az általuk okozott be- 
tegség általános kondícióromláshoz vezet. 
Mindkét esetben állatorvoshoz kell fordulni!

TUDTAD? A tengeri- 
malacoknak jó hallásuk van, 
egymással pedig ultrahang- 
tartományban is tudnak 
kommunikálni. 

Alapszabály: ne próbáljuk az állatok egész- 
ségügyi problémáit magunk megoldani!
A biztos megoldás az, ha állatorvoshoz 
fordulunk, ellenkező esetben állatunk 
életével játszhatunk.

LÁSSUK, MILYEN EGY EGÉSZSÉGES 
TENGERIMALAC!

- Élénk és reagál a környezetéből érkező 
hatásokra;
- csillogó, tiszta szeme van, amely nem 
váladékozik és nem duzzadt a szem 
környéke;
- fülei nem árasztanak kellemetlen szagot, 
nem túl szőrösek vagy zsírosak;
- vastag bundáján nincsenek száraz vagy 
szőrtelen foltok; 
- orr- és szájkörnyéke nem nedves és nem 
váladékozik;
- fogai megfelelően záródnak;
- nincs hasmenése, és végbélnyílásának 
környéke tiszta, száraz;
- szőrében nem bújnak meg élősködők és 
tetvek.
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A rendszeres ellenőrzéssel számtalan 
betegségtől megkímélhetjük az állatokat. 
Naponta figyeljük, hogy mindegyik állat 
megfelelően élénk-e. Minden vízcserekor 
ellenőrizzük, hogy az itatóberendezés jól 
működjön, mert gyakran apró forgács- 
darabkák zárják el a víz útját. 

FONTOS A RENDSZERES ELLENŐRZÉS
ÉS A MEGELŐZÉS

TUDTAD? A nem elég tiszta 
alom gyakran vezethet
a lábak kisebesedéséhez. 

Bármilyen egészségügyi problémával találkozunk,
forduljunk állatorvoshoz!

Nézzük meg, hogy a fogak, karmok rend- 
ben vannak-e. A metszőfogakra gyakran 
rátekeredik a szőr, amit csipesszel óvato- 
san eltávolíthatunk. Ha a köröm túlnőtt, 
vágjuk vissza. 

A száj, a szem, az orr és a fül vizsgálata 
szintén hozzá tartozik a rítushoz. A szőr 
problémáit a legkönnyebb talán 
észrevenni, de az ellenőrzés során válasz- 
szuk el a szőrt és alaposan vizsgáljuk meg 
a tengerimalac bőrét is. 
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HÖRCSÖGÖK FELELŐS TARTÁSA

A hörcsögöket eredetileg laborállatként 
tartották, majd később váltak házi ked- 
venccé. A szíriai aranyhörcsög annyira 
kedvelt lett a hobbitartók körében, hogy 
nemsokára már kiállításokon is megje- 
lentek a legszebb példányok. Népszerű- 
ségükhöz hozzájárult szaporaságuk is, 
hamar el tudtak terjedni világszerte.
Az utóbbi 50 évben számos faj többféle 
változatát tenyésztik, amelyek kedveltsége 
továbbra is töretlen a hobbitartók körében.

Manapság három hörcsögfaj számít igazán 
népszerűnek nálunk, ezek egyike a szíriai 
aranyhörcsög (Mesocricetus auratus), 
továbbá a dzsungáriai (Phodopus 
sungorus) és a Roborovszkij törpehörcsög 
(Phodopus roborovskii), de néha további 
fajok is elérhetőek. A törpehörcsögök
azért is váltak igazán népszerűvé, mivel 
kistermetűek, ezért kis helyen is elférnek. 

A hörcsögök alapvetően félénk és éjszakai 
életmódot folytató kisállatok, amelyek 
eredeti élőhelyükön napközben üregeikben 
pihennek, majd este indulnak táplálék- 
szerző körútra. A háziasított egyedek élet- 
ritmusa is hasonlóan alakul. Nappal 
alszanak, éjszaka aktívak. 

TUDTAD? 
A hörcsögök német és angol 
nevét is a hamstern szóból 
kapták, ami azt jelenti, hogy 
összehordani. A hörcsögök 
pofazacskóikban gyűjtik 
a táplálékot, majd az ürege- 
ikben raktározzák el.
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Elhelyezés
Sokféle hörcsögketrec, terrárium vagy ép- 
pen műanyag hörcsögpalota közül választ- 
hatunk. Utóbbiban műanyag csőrendszer, 
labirintusszerű járatrendszerek segítik a 
hörcsögök mozgásigényének kielégítését, 
időtöltését. Érdemes utánajárni a lehető- 
ségeknek, hogy vajon kedvencünk 
számára melyik elhelyezés a legjobb?

Hallásuk és szaglásuk kiváló, így leginkább 
ezekre az érzékszerveikre hagyatkoznak. 
Ha a hörcsög fél, megijed, rendszerint 
harapással védekezik. Ha kézbe akarjuk 
venni, ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, és 
a tenyerünkbe véve emeljük meg az állatot. 
A felülről érkező ráfogás mindig ijesztő 
számukra, hiszen olyan hatást kelt, mintha 
egy ragadozó madár támadná meg őket.

Bár szapora állatok, élettartamuk rövid, 
mindössze 3 év átlagosan. 3-4 hetesen 
kerülnek általában gazdájukhoz, ebben az 
életkorban könnyen magunkhoz 
szoktathatjuk őket. A tengerimalacokkal 
ellentétben a hörcsögök magányos 
természetűek, egyedül kell tartani őket.
Tenyésztőtől vagy megbízható kisállat- 
kereskedésből is beszerezhetjük a kis 
hörcsögöt, mindkét esetben kérjünk 
felvilágosítást az elhelyezéssel, táplálással 
kapcsolatban.

A műanyag aljzattal rendelkező ketrec 
vagy a terrárium minimálisan 80 cm hosszú 
és 40 cm széles legyen. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy minél nagyobb életteret 
biztosítunk a hörcsög számára, annál 
tovább él. A kis teret nem lehet pótolni futó- 
kerékkel. Ügyeljünk arra, hogy lakhelye 
többemeletes legyen, így tovább növel- 
hetjük az apróság életterét. A hörcsögök- 
nek szükségük van egy 8-10 cm-es puha 
alomrétegre, amelyen kényelmesen kor- 
zózhatnak, és ha kedvük szottyan, bele-
fúrhatják magukat. Az alom rendszerint 
forgácsot jelent, de sose használjunk 
vegyszerrel kezelt fából nyert forgácsot, 
csak a kifejezetten kisállatoknak szánt, 
ellenőrzött terméket. Rágcsálónk elenged- 
hetetlen felszerelése a ház: itt alszik, ide 
gyűjti be az élelmet és ide vonul el a világ 
elől. A ház lehetőség szerint fából vagy 
más természetes anyagból (pl. szalmából 
tekert fészek) készüljön, az aljára szénát 
vagy szalmát tegyünk, amely ágyként 
funkcionál.

TUDTAD? A hörcsögök a 
vadonban egy éjszaka alatt 
több négyzetkilométeres 
területet barangolnak be, 
miközben élelem után 
kutatnak. 
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A legjobb, ha a szaküzletekben kapható 
hörcsögeledelt vesszük meg és ezzel etet- 
jük kedvencünket, ugyanis ezzel fenntart- 
hatjuk állatunk szervezetében az ásványi 
anyagok, vitaminok és nyomelemek 
egyensúlyát. Ellenőrizzük, hogy a táp ne 
tartalmazzon túl sok zsíros magvat, külön- 
ben állatunk túlsúlyossá válhat. A helyes 
mennyiséget úgy tudjuk megállapítani, 
hogy az első etetésnél megfigyeljük, 
mennyit fogyaszt el az állat egyszerre. 
A következő alkalommal már csak annyit 
adjunk, amennyi el is fogy. Ez körülbelül 
egy evőkanálnyi eleség szokott lenni, napi 
5-20 g elegendő. A hörcsögökre nagyon 
jellemző, hogy összegyűjtenek minden 
rendelkezésükre álló eleséget az éléskam- 
rájukba, éppen ezért felesleges elhalmozni 
őket túl sok eledellel. 

- Ne érje huzat és ne legyen közvetlenül 
közel a fűtőtesthez (vagy bármilyen hőfor- 
ráshoz);
- ne tegyük közvetlenül ablak elé;
- ne a földre, hanem vízszintes asztalra 
vagy polcra helyezzük;
- lehetőleg csendes helyre tegyük (pl. ne a 
TV közelébe).

Érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy
az éjszaka randalírozó, mászkáló hör- 
csögtől tudunk-e aludni. Gondoljuk végig, 
biztosan a hálószobában van-e a helye
a ketrecének?

Tarthatjuk hörcsögünket ún. cricetárium- 
ban (hörcsögterráriumban) is, amelynek 
lényege, hogy vastag földréteget hordunk 
alulra, s a benne kialakított vájatokkal 
utánozhatjuk a hörcsög természetes föld 
alatti környezetét. Ráadásul érdekes 
megfigyeléseket végezhetünk kedvencünk 
föld alatti életével kapcsolatban.

A HÖRCSÖGÖK ELHELYEZÉSEKOR
ÜGYELJÜNK A KÖVETKEZŐKRE!

Táplálás
A hörcsögök mindenevők, ezért állati 
fehérje és növények megfelelő kombiná- 
ciójával kell táplálkozniuk. Komoly beteg- 
ségekhez vezethet, ha kizárólag az egyik 
típusú táplálékot veszi magához az állatka.
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A hörcsögök főleg magevők, táplálékuk kb. 
fele álljon számukra gyártott magkeverék- 
ből, és ezen felül kaphatnak olajos magva- 
kat, aszalt gyümölcsöket, de utóbbiakból 
csak keveset, nehogy elhízzanak. 

TUDTAD? A hörcsög nem 
igényel szénát táplálkozás- 
ra, legfeljebb csak egy 
kevéskét.  

A táplálékuk másik fontos alkotóeleme a 
friss zöldség. Szívesen fogyasztanak para- 
dicsomot, paprikát, sárgarépát, uborkát, 
céklát, borsót vagy leveles zöldeket. Emel- 
lett almát, barackot, banánt is kaphatnak. 
A hörcsögök rendkívül sokoldalúan táplál- 
koznak, de nagyon fontos, hogy citrus- 
féléket (narancs, citrom stb.) a magas 
savtartalmuk miatt, ne adjunk nekik. 
A hörcsögök kiegyensúlyozott táplálásához 
elegendő a bolti hörcsögeleség, amit kiegé- 
szíthetünk friss zöldekkel, gyümölcsökkel. 
Egyesek lisztkukacot is adnak kedven- 
cüknek a fehérjebevitel érdekében, sőt 
sovány túrót vagy tojást is. 

Szívesen fogyasztják a friss zöldet, így a 
lándzsás útifüvet, a tyúkhúrt és a százszor- 
szépet. Nagyon vigyázzunk azzal, hogy mit 
gyűjtünk a természetben, mert szakértelem 
nélkül számos mérgező növény kerülhet 
hörcsögünk táplálékába. Tudni kell, hogy a 
hörcsögök általában nem rögtön eszik meg 
a táplálékot, hanem először begyűjtik pofa- 
zacskójukba, majd éléskamrájukba viszik
a szállítmányt. Itt aztán nyugodtan elrág- 
csálják a zsákmányt. 

A hörcsögök vízigénye nem nagy, a kellő 
mennyiségű gyümölcsből és friss zöldekből 
fedezhetik, de ettől függetlenül javasoljuk 
az itató használatát. Legpraktikusabb 
megoldás az önitató használata, amelyben 
naponta cseréljük a vizet.

A hörcsögök 
leggyakoribb 
betegségei
A fogságban, megfelelő körülmények 
között tartott hörcsögök ritkán betegsze- 
nek meg, viszont sokszor éri őket baleset. 
Gyakori, hogy a gazda figyelmetlenségéből 
adódóan leesik az állat, ami csonttöréssel is 
járhat. Ilyenkor az állatorvos rögzíti a sérült 
végtagot a sikeres gyógyulás reményében. 
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Emésztőrendszer
A többi rágcsálóhoz hasonlóan a hörcsö- 
göknek is érzékeny szerve az emésztő- 
rendszer. Az emésztőrendszer zavart 
működésének leggyakoribb tünete a has- 
menés. Az állatok hasmenéssel reagálhat- 
nak étrendbeli változásokra, romlott 
takarmányra, és egyes fertőző betegségek 
velejárójaként is jelentkezhet ilyen tünet. 

A hörcsögök által szívesen fogyasztott 
gyümölcs- és zöldségfélék a kívánatosnál 
nagyobb mennyiségben felkínálva szintén 
okozhatnak hasmenést. Ha a hasmenés 
kiváltó okai közül kizárjuk a takarmányo- 
zási hibákat, valószínűleg fertőzésről van 
szó. A baktériumos fertőzések kezelése két 
fő részből áll: a beteg állatot antibioti- 
kummal kell kezelni, és diétás táplálékot 
kell biztosítani számára. Kitűnően alkal- 
mazható az alma, keksz. A zöldtakar- 
mányokat, olajos magvakat hasmenés 
esetén mindig kerüljük. Mivel a hasmenés 
jelentős vízvesztéssel jár, ami keringési 
zavarokat is okozhat, így a folyadék pótlá- 
sáról mindenképpen gondoskodnunk kell. 

Egy hörcsögnek ilyen esetben alkalman- 
ként pár csepp kamillatea adása javasolt, 
amit szemcseppentővel vagy tű nélküli 
fecskendővel juttathatunk a szervezetébe. 
Ha az állat már a kiszáradás jeleit mutatja, 
az állatorvos infúzió segítségével mentheti 
meg az életét. 

A hörcsögöknél székrekedés is kialakulhat, 
amit leggyakrabban a nem megfelelő alom 
lenyelése okoz, elzáródást idézve elő a 
belekben. Ha az állat púposított háttal 
erőlködik, először mindig a székrekedésre 
kell gondolnunk. Ilyenkor a hasmenés 
kezelésével ellentétben sok friss zöldtakar- 
mányt, esetleg 2-3 csepp olívaolajat is ad- 
hatunk az állatoknak. A túl édes, magas 
cukortartalmú eleségek, gyümölcsök 
etetésével egészséges állatok esetében is 
csínján kell bánni, mert könnyen fogszuva- 
sodást okozhat, amit csak a fog kihúzásá- 
val lehet orvosolni. A beteg fogak miatt 
akár tályogok is kialakulhatnak a fogme- 
derben, amelyek a szervezet egészére is 
káros hatással lehetnek. 

Gyakran előforduló táplálkozási probléma 
a kalciumhiány, amelynek következtében
a csontok törékenyebbé válhatnak. A kal- 
ciumhiányt megelőzendő biztosítsunk a 
hörcsögöknek kalciumkiegészítést, például 
a díszmadaraknak is ajánlott szépia által.
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Ha orrfolyást, illetve tüsszögést tapaszta- 
lunk, azt valószínűleg a felső légutak meg- 
betegedése, súlyosabb esetben tüdőgyulla- 
dás okozza. A bakteriális fertőzések 
kezelésére minden esetben az állatorvos 
által meghatározott antibiotikumos kezelés 
javasolható. Étvágytalanságot, nyálfolyást 
tapasztalhatunk, ha a hörcsög pofazacs- 
kójába szorult vagy fúródott az eleség. 
Ennek megelőzésére soha se adjunk a hör- 
csögnek hegyes magvakat, mert a pofa- 
zacskóba fúródva ott helyi gyulladást 
okozhatnak.

Légutak TUDTAD? A hörcsögök 25 °C 
fok felett könnyen hőgutát 
kaphatnak, ezért fontos, 
hogy nagy melegben hűtsük 
a lakhelyüket.

Bőrelváltozások

Mivel egyes gombafajok az emberre is 
átterjedhetnek, csak kesztyűvel nyúljunk a 
beteg állatokhoz. Mivel az atka és a gom- 
bafertőzés tünetei hasonlóak, teljes bizton- 
sággal csak laboratóriumi vizsgálattal lehet 
elkülöníteni azokat.

A fülkagylón és a szemhéjon, illetve az aj- 
kakon bőrdaganatok alakulhatnak ki hör- 
csögöknél. Mivel ez a betegség sok esetben 
nem gyógyítható, kiterjedt elváltozás ese- 
tén az állat humánus elaltatása javasolt. 
Fontos megemlíteni a marakodásból 
származó bőrsérüléseket is, amik hörcsö- 
göknél nem ritkák. Bár legjobb, ha egyedül 
tartjuk a hörcsögöket, ha mégis többen 
élnek együtt, akkor muszáj összeszoktatni 
őket és számos búvóhelyet biztosítani 
nekik. A vemhes állatokat pedig mindig 
különítsük el. A verekedéskor keletkezett 
sebet gondosan fertőtlenítsük, súlyos sérü- 
lésnél forduljunk állatorvoshoz! 

A hörcsögbetegségek további nagy cso- 
portját a bőrelváltozások alkotják. Tünetei 
lehetnek a viszketés miatti vakarózás, vala- 
mint a szőr hullása is. Gyakoriak az atkák 
okozta, erős viszketéssel járó bőrelválto- 
zások. Sokszor találkozhatunk a bőr gom- 
básodásával is. Ilyenkor a szőr foltokban 
töredezik, illetve kihullik. Ez a szőrhiányos 
terület pikkelyszerűen hámlik, és eseten- 
ként viszket. 

A vakarózás miatt másodlagosan gennyes 
bőrgyulladás is kialakulhat. Kezelésként
a szőrhiányos bőrfelület gombaölő szerrel 
való ecsetelését végezhetjük el.
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CSINCSILLATARTÁS FELELŐSEN

Kedves, barátságos, simogatható, szép és 
könnyen gondozható állat. Kinézetre 
nagyon mókás: tömött, fényes, szürke 
bundája, fekete, csillogó szeme, nagy fülei 
és bozontos farka van. Ideális háziállat 
lehet, kézhez szoktatható, és megfelelő 
körülmények között tartva akár 10-15 évig 
boldogíthat minket. Nem agresszív állat, kis 
odafigyeléssel megelőzhetők a véletlen 
harapások is. Az almot rendszeresen 
cserélve nincs kellemetlen szaga sem. 

A csincsilla Dél-Amerikából származik, ahol 
az Andok hegyeiben csapatokba verődve 
éjszakai életmódot folytatva él. Már az 
őslakosság is vadászott rá húsa és nagyon 
finom tapintású bundája miatt, de amikor
a hódítók is érdekeltté váltak a bunda- 
készítésben, a faj a kihalás szélére került. 
Később a prémjükért tenyésztették, de
a csincsillák népszerűek lettek a hobbi- 
tartók körében is.

Csincsillánkat mindenképpen hobbi- 
tenyésztőtől érdemes beszerezni, mivel 
ilyen helyen megismerkedhetünk az állat 
szüleivel, környezetével, tartási körülmé- 
nyeivel is, ez sokat elárul várható viselke- 
déséről és egészségi állapotáról. 

A tenyésztő születésüktől kezdve sokat 
foglalkozik a kicsikkel, kézhez szoktatja 
őket, eléri, hogy az állat ne rémüljön meg, 
amikor meglát minket.

TUDTAD? 
Születésükkor a kis csin- 
csillák csupán 40-50 
grammot nyomnak, és
10 centiméter hosszúak.

Hol vegyünk csincsillát?

[22]



Elhelyezés

Búvóhelynek használjunk valamilyen odút, 
legjobb egy fából készült házikó, amelyet 
rögzítsük a ketrec egy magas pontjára. 
A ketrec falára szerelhető fém etetőtálat a 
ráülő csincsilla nem tudja sem felborítani, 
sem szétrágni. Itatóként célszerű a golyós 
önitatókat használni. Ha tálkába tesszük 
a vizet, akkor gyakrabban kell cserélni, 
hogy a belehulló eledel, ürülék ne szeny- 
nyezze. Emellett a csincsilla is könnyen 
bevizezheti magát, ami azért problémás, 
mert tömött bundája csak nagyon nehezen 
szárad meg – éppen ezért ezt a megoldást 
kevésbé javasoljuk.

A csincsilla nem nevelhető szobatiszta- 
ságra, alomba végzi a dolgát (megfelelő a 
forgács, a macskaalom, de ne legyen 
poros). Tágas ketrecben tartható, de szük- 
sége van rá, hogy kiengedjék, hogy kedvé- 
re mozoghasson (legalább fél órát napon- 
ta), nagy helyigénye van. Rágcsálhat, ezért 
felügyelettel engedjük ki, ne tegyen kárt a 
tárgyakban vagy magában: a vezetékeket, 
konnektorokat zárjuk el, cipőinket pakoljuk 
magasra, az ablakokat zárjuk be, a szá- 
mukra megközelíthető réseket takarjuk el. 
Ne legyenek a közelében szobanövények 
sem, mert nagyon sok közülük elfogyaszt- 
va mérgező.

A ketrec mérete (1-2 állatra számolva) 
minimum 100x50 cm alapterületű, 80-100 
cm-es magassággal. Ennél nagyobb még 
jobb, főleg, ha minél magasabb. A csincsilla 
szeret mászkálni fel és le, ügyesen mászik 
a ketrec falain. Jó ugró, a szintek között 
biztos ugrásokkal közlekedik. 

Ketrecében célszerű különböző szinteket 
építeni, és a polcok lehetőleg fából készül- 
jenek, de számítsunk rá, hogy állatunk 
rágni fogja. Vastag kötelekből remek 
mászópályát építhetünk nekik. Ne használ- 
junk olyan anyagokat, ragasztót, lakkot, 
festéket, pácot, ami káros az egészségére! 

A rács anyagát úgy válasszuk meg, hogy 
ne rozsdásodjon a rákerülő víztől vagy 
nedvességtől, és a csincsilla se tudja szét- 
rágni. A szaküzletekben, kifejezetten a csin- 
csillák számára készített ketrecek közül 
választhatunk. A csincsilla érzékeny a hu- 
zatra, és nem szereti a túlzott meleget, 
ezért a ketrec ne kerüljön fűtőtest mellé 
vagy közvetlen napra. Számítsunk rá, hogy 
éjszakai állatként éjjel fog tevékenykedni, 
elég hangos lehet, ahogy ugrál, játszik 
vagy rág. Lehetőleg ne az ágyunk mellé 
telepítsük a ketrecet. 
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Ha a csincsillának van rágófája (esetleg 
több is), nem kényszerül arra, hogy a be- 
rendezési tárgyain koptassa gyorsan növő 
fogait. A fadarab származhat a kertünkből 
is, ha nem szennyezett permetező-szerrel 
vagy más vegyi anyaggal. Adható fafajok: 
alma, szilva, barack, gyertyán, mogyoró. A 
fogak koptatására jó még a szépia (tinta- 
halcsont), illetve a boltokban kapható 
vitaminos, ízesített rágókő is. 

Táplálás

A csincsilla a fürdéshez egy speciális, apró 
szemcséjű homokot használ, ebben hem- 
pereg, ugrál. Naponta tegyük lehetővé 
számára a fürdőzést, szórjuk a homokot 
egy magasabb peremű műanyag tálba, 
amely elegendő méretű ahhoz, hogy
a csincsilla meghempereghessen benne. 
A porfürdő biztosítja a szőrzet megfelelő 
minőségét, nekünk pedig szórakoztató 
látvány a fürdőző csincsilla. Akármilyen 
homokot nem használhatunk, mindig 
kifejezetten csincsilláknak készült terméket 
válasszunk! 

Magas rosttartalmú, kis mennyiségű táplá- 
lékra van szüksége, hiszen eredeti környe- 
zetében is így táplálkozik. Alapélelmezésre 
legjobb választás a speciálisan csincsil- 
láknak összeállított táp, amelyből jó minő- 
ségűek kaphatók. Átlagosan 1-2 evőkanál- 
nyi száraztápot fogyasztanak naponta 
(30-40 g-ot). Ezenkívül mindig legyen 
előttük friss széna. Kiegészítésül kaphatnak 
gyümölcsöt (répa, banán, alma, szőlő, 
paradicsom, ribizli, frissen vagy aszalva), 
magvakat, mazsolát, és időnként kényez- 
tethetjük joghurtos jutalomfalatkákkal is. 
Örömmel fogadják a szárított gyógynövé- 
nyeket: kamilla, menta, citromfű, csalán, 
zsálya, csipkebogyó. A szárított virág- 
szirmok (vadrózsa, hibiszkusz) is finom 
csemegének számítanak, amiket hozzá- 
keverhetünk a táphoz is.

Fürdés

Figyelem! A túl sok lédús tápláléktól a 
csincsilla hasmenést kaphat. Ne felejtsük, 
hogy friss víz mindig legyen elérhető 
számukra.
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A csincsilláknál leggyakrabban fogproblé- 
mák és emésztőszervi rendellenességek 
alakulnak ki. Éppen ezért a fogazatot 
rendszeresen ellenőrizni kell. 

Elengedhetetlen a fogak koptatása, mert 
ha túlnőnek, akkor az állat nem lesz képes 
rendesen táplálkozni. Talán furcsának 
tűnik, de a csincsillák foga egészséges 
állapotában sárga színű, ha fehér lesz, az 
A-vitaminhiányt jelezhet.

A csincsillák 
egészségvédelme

A csincsillák nem megfelelő táplálás esetén 
hajlamosak az emésztőszervi rendelle-
nességekre, ez leggyakrabban felfúvódás 
és hasmenés formájában jelentkezik. 
Nagyon fontos, hogy friss zöldfélékhez 
fokozatosan szoktassuk hozzá, és 
egyszerre ne adjunk nekik túl sokat.
Az alkalmanként, nagyobb adagokban 
adott lédús táplálék vagy az étrend hirtelen 
megváltoztatása problémákhoz vezethet. 
Az egészséges csincsillák ürüléke kemény, 
száraz bogyó. Ha nem ilyet tapasztalunk, 
forduljunk olyan állatorvoshoz, aki 
gyakorlott a csincsillák ellátásában.
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VADÁSZGÖRÉNYT HÁZI KEDVENCNEK?

Ez a menyétfélék családjába tartozó kis 
ragadozó állat jól alkalmazkodik a család 
életéhez, a lakás körülményeihez, mégis azt 
javasoljuk, hogy jól fontold meg, mielőtt 
vadászgörényt veszel magadhoz! 

Speciális igényeiket ki kell elégíteni, sok 
foglalkozást igényelnek, képezni kell őket, 
tehát sok szabadidővel kell rendelkezned, 
ha felelősen szeretnél görényt tartani.

Háziasításuk már időszámításunk előtt 
megkezdődött, sőt a középkorban népszerű 
állatnak számítottak.

A görényt elsősorban azért háziasították, 
mert a házak körüli káros rágcsálókat 
(egerek, patkányok, pockok) megfogták, 
megvédve ezzel az élelmiszerraktárakat. 
Vadászatra való alkalmasságukat főként 
annak köszönhetik, hogy vékony, hajlékony 
testükkel, izmos lábaikkal még a föld alatti 
üregekbe is könnyedén bejutnak. A vadász- 
görények alkalmasak a nyulak vadászá- 
sára is. Ezt kihasználva a római csapatok 
hozták be Európába, hogy a katonáknak 
segítsenek a nyulakat elejteni. 

A vadász-görények háziasításának pontos 
helyét és idejét homály fedi, de vadon élő 
példányokat most is találhatunk még, 
például Olaszországban. Új-Zélandra 
betelepítették.

TUDTAD? 
A kutya és a macska mellett 
a görény az egyetlen házia- 
sított ragadozó állatfaj. 

A háziasítás célja
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Mint házi kedvencek, Amerikában a legnép- 
szerűbbek, de a világ többi részén is elter- 
jedtek. Ezeket a kisállatokat többféle 
szőrhosszban (rövid, félangóra, angóra) és 
sokféle színváltozatban tenyésztik, közel 30 
variánsa ismert. Legelterjedtebbek a vadas 
színű egyedek, amelyek a legjobban 
hasonlítanak a vadon élő rokonaikhoz. 
A hímek testméretei jóval nagyobbak a 
nőstényekénél. A hímek 35-45 cm hosszúak, 
farkuk hossza 15-20 cm, súlyuk 1-2 kg. 
A nőstények 30-35 cm hosszúak, farkuk is 
rövidebb 10-15 cm-esek, súlyuk 0,5-1 kg. 
Télen súlyuk megnövekszik a zsírtartalékok 
lerakódása miatt. Emiatt magasabb ener- 
giatartalmú táplálékra van szükségük a téli, 
hideg időszakokban. A görények étrend- 
jének alapját az állati eredetű fehérje 
(30-35%), a zsír (18-20%) és az ásványi 
anyagok teszik ki. Fontos, hogy növényi 
eredetű táplálékra nincs szükségük, de kis 
mennyiségben zöldségek és gyümölcsök 
adhatók (pl. dinnye, banán, uborka, pap- 
rika). A húst főtten érdemes felkínálni nekik. 
Ne csak színhúst etessünk: zsír, belsőségek 
(pl.: máj, szív), porcok is kerüljenek a menü- 
be. Kiegészítésképp főtt rizs, tészta, sovány 
túró, hal is felkínálható. 

Hallásuk, szaglásuk kiváló, azonban látásuk 
kevésbé fejlett. Éjszakai állatok lévén logi- 
kus is, hogy a sötétben is jól hasznosítható
érzékszerveik (szaglás, hallás) fejlődtek ki 
a legtökéletesebben.

A vadászgörény 
jellegzetességei

A vadászgörényeknél is megtalálhatjuk a 
végbélnyílás közelében a bűzmirigyeket. Az 
állat vészhelyzetben a végbéltáji izmok 
összeszorításával kellemetlen, bűzös vála- 
dékot présel ki. Emiatt sokan tartják a 
görényeket büdösnek, és ez sokakból 
ellenérzéseket vált ki ezzel az állatfajjal 
szemben. Az igazság az, hogy csak nagyon 
ritkán üríti a görény a bűzmirigyét, ennek 
szaga hamar el is tűnik, enyhe pézsma- 
szagon kívül egyébként nem érezni különö- 
sebb szagát az állatnak. Bár igazából nem 
indokolt, mégis sokan műtéti úton eltávo- 
líttatják a bűzmirigyeket, megelőzve ezzel 
a bűz okozta kellemetlenségeket. Ha fekvő- 
helyét, vackát rendszeresen takarítjuk, nem 
lesznek állataink büdösek.

TUDTAD? 
A vadászgörények a fejüket 
180°-kal képesek elfordítani.
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Amennyiben vadászgörényt szeretnénk 
tartani, fontos tudni, hogy sok foglalkozást 
igényelnek, és nem kevés anyagi ráfordí- 
tásra is szükség lesz (ketrec, oltások stb.). 
A vadászgörények sok mindenre megta- 
níthatók, nagyon fogékony állatok. Nem 
egyszer látni például pórázon sétáltatott 
példányokat, amelyek jól alkalmazkodtak 
a városi, nyüzsgő élethez. Viszont nem sza- 
bad elfelejteni, hogy ezek az állatok raga- 
dozók. A szelíd vadászgörények leginkább 
csak játékból harapnak, a támadás nem 
jellemző rájuk. Kicsi gyerek mellé mégsem 
javasolható, hiszen éles fogaival azért ko- 
moly sérüléseket okozhat. Harapás esetén 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! Rág- 
csálók, madarak mellett ne tartsunk gö- 
rényt, mivel előbbieket tápláléknak nézheti. 
Az állatokat érdemes ivartalanítani, mert a 
magas hormonszint komoly egészségká- 
rosodással járhat nőstény görényeknél, ha
a párzás huzamosan elmarad. 

TUDTAD?
A görények 14-18 órát 
alszanak, az ébren töltött 
időben azonban mozgéko- 
nyak, imádnak játszani, 
bújócskázni, hintázni.

Igényli a foglalkozást

Tájékozódj 
a tenyésztőtől!
Vadászgörény vásárlása előtt feltétlenül 
tájékozódjunk a faj igényeiről (tartási 
körülményeiről, optimális táplálásáról, 
egészségügyi ellátásáról). A legpontosabb 
információkhoz akkor juthatunk, ha szak- 
ember (tenyésztő, állatorvos) segítségét 
kérjük. Ha módunkban áll, kérdezzünk meg 
egy gyakorlott görénytartót is, aki prak- 
tikus tanácsokat adhat a vadászgörények 
tartásával kapcsolatban.
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TUDOD 
A VÁLASZOKAT?

Gazdijogsi Junior

M I N I  T U D Á S P R Ó B A

TESZTELHETED TUDÁSODAT 
A KISEMLŐSÖKRŐL  

Töltsd ki a tesztet, 
utána ellenőrizd
a válaszaidat!

KÉRDÉSEK 
A KISEMLŐS- 
TARTÁSRÓL 
SZÓLÓ 
FEJEZETHEZ

A kisemlősök felelős tartásról szóló fejezet ismereteiből állítottuk 
össze a kérdéseket, amelyeket az alábbi linkre kattintva 
érhetsz el:

Miután kitöltötted a tesztet és elküldted a válaszokat, az űrlapon
ellenőrizheted válaszaid pontosságát is. 

Mini tudásteszt a kisemlősökről
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHhNkQeQTVJrAXbZRznN-XwmbgaS25M2b700RdChq9vdMgdA/viewform?usp=share_link

