Mongolisk Gerbil

Svenska Hamsterföreningen
med Gerbilsektion

Den mongoliska gerbilen, Meriones unguiculatus, lever
vild i Mongoliets öken- och halvöken-områden. Den
första framgångsrika uppfödningen av gerbiler skedde i
Japan 1935, till en början användes de som försöksdjur.
Gerbiler börja komma till Europa runt 1964. Idag finns
de i flera olika färger och teckningar. Dessa djur är vakna både dag och nattetid.
Gerbiler trivs bäst i par eller grupp. Vill man inte få ungar väljer man två av
samma kön. Låt gerbilerna växa upp tillsammans, äldre gerbiler har kan ha svårt
att acceptera nya partners. Hannen är mycket snäll mot sina ungar, men vill man
inte få flera ungar så kan han flytta ut med sönerna. En gerbil kan köpas från 5-6
veckors ålder och blir ca 3-4 år gamla. Gerbiler är könsmogna vid tidigast 7
veckors ålder.
Ett bra gerbilhem är ett stort akvarium täckt med metallnät, även dunor (plast
burar med gallerlock) fungerar utmärkt. Gallerbur är inte att rekommendera.
Buren ska inredas med ett tjockt lager bottenmaterial, ett trähus för marsvin är
alldels utmärkta storleksmässigt. En skål med fin chinchillasand så dom kan få
rulla sig i. Gerbiler är mycket förtjusta i att gnaga så ner med kvistar, kartonger
och toarullar i buren. Buren behöver man rengöra runt var tionde dag.
Gerbiler äter fröblandning som de ska ha till frigång av, samma sak gäller hö, dom
använder även höet till att boa med. Vatten ges i flaska på smidigast sätt som ska
bytas varje dag. Alla gerbiler har en individuell smak, testa dig fram och se vad
just Dina gerbiler tycker om. Det behöver också få i sig protein, då kan man testa
kattmat, pannkaka och gröna ärter. Dessutom kan man ge t.ex. maskrosblad,
sallad, äpple, persilja, knäckebröd med mera, men endast i små mängder.
Välskötta gerbiler blir sällan sjuka. Gerbiler är pigga, trevliga djur som lätt blir
tama.

Svenska Hamsterföreningen är en förening för dig som har guldhamster,
dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.
Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare. Alla som tycker
om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de
olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel,
utfodring och uppfödning. SHF har separata sektioner för gerbiler och
dvärghamstrar.
I föreningen finns en nättidning, skapad av medlemmar för medlemmar.
Denna får du tillgång till som medlem.
Att bli medlem kostar idag, 2011, 200 kr som betalas in på SHF’s
PG 77 70 01-9, var noga med att skriva med namn, adress & personnummer.
SHF arrangerar flera utställningar per år, de flesta i Syd- och Mellansverige.
På utställningarna bedöms hamstrar och gerbiler dels i standardklass
(utseendet bedöms enligt en fastställd standard) och dels i pet-klass där
djuret ska vara så välskött och tamt som möjligt. SHF registrerar och
stambokför hamstrar och gerbiler och man kan också registrera sig som
uppfödare.
Föreningens hemsida:
www.hamsterforeningen.se

