Nušin kotiček
Družabnik
Ravno tako puhast, a veliko bolj navezan na človeka, je
morski prašiček. Navezan pa ni le na svojega človeka,
h kateremu se rad stisne, temveč tudi na svoje prijatelje.
Prav zato je priporočljivo, da si dom delita dva morska
prašička, ki se dobro razumeta.

Veliko smo govorili o
mačkah, psih, pa tudi
kuncih, dihurjih in
drugih živalih. Nismo
pa omenjali prikupnih
domačih živali, s
katerimi si pogosto
delimo dom. O njih
vemo zelo malo. Preveri
zanimivosti o treh
simpatičnih glodavcih.

Morski prašiček

Morski prašiček ali budra zna tudi škrtati z zobmi, s
čimer izraža nezadovoljstvo ali celo agresijo.

Največ odpora med ljudmi povzroča podganji rep, saj
ni prikupno puhast kot mačji. Podgane ga potrebujejo
zato, da spretno plezajo.

Še ena zanimivost o hrčkih: čeprav imajo velike oči, v
resnici zelo slabo vidijo. Imajo pa izjemno razvit voh in
nadvse dobro slišijo, predvsem visoke tone. Prav zato se
dobro počutijo v mirnem in tihem okolju.

je zelo urna žival in ko ne počiva, potrebuje veliko gibanja.
Ker to v kletki ni mogoče, ga izpustimo v pospravljen
oziroma primerno ograjen prostor, kjer se lahko varno
in nemoteno igra ter raziskuje. Za razgibavanje v kletki –
najbolje večnadstropni – hrčku priskrbimo zanimiv labirint
iz dovolj velikih cevi in leseno kolo za tekanje.

Premer kolesa za hrčka mora imeti vsaj 20 cm, ena stran
kolesa pa mora biti zaprta.
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Ko se morski prašiček privadi na našo družbo, bo imel
tudi veliko povedati. Naša naloga je, da se naučimo
prepoznati in razumeti njegovo govorico – različne vrste
cviljenja.

Hrček je zaradi svojih velikih oči in puhastega kožuščka
zelo ljubka žival. Vendar ne mara pestovanja, ljubkovanja
oziroma pretiranega stika, zato ni primerna žival za
majhne otroke. Strokovnjaki priporočajo, naj si hrčka
omislijo najmanj 12 let stari otroci, ki so sposobni
popolnoma sami skrbeti za njegovo prehrano, higieno in
vzgojo.

Hrček

Namestimo jo v kletko, najbolj pa bo vesela, če bo veliko časa
preživela zunaj nje in v naši družbi. Najbolje se bo počutila, če
si bo dom delila z drugo podgano.
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To lastnost po navadi pripišemo nekaterim
divjim živali, ki živijo v naravi. Tokrat pa velja
za hrčka, malega glodavca, ki se sicer
navadi človekove družbe in pozornosti,
večino časa pa rad izraža svojo
praviloma samotarsko naravo. Poleg
tega, da hrček rad obdrži svojo kletko
zase, je zanimivo tudi to, da večino
dneva pravzaprav prespi. Zvečer in
ponoči se začnejo njegove živahne
urice in prav je, da mu omogočimo
temu primerno življenje.

Podobno družabna kot morski
prašiček je . Čeprav podgane
pri veliko ljudeh izzovejo strah in
odpor, gre za zelo nežne in inteligentne živali. Naučimo jih
lahko marsičesa – od tega, da potrebo opravljajo v za to
namenjenem kotičku, do različnih trikcev. Podgana pa se bo z
nekaj vaje, podobno kot budra. naučila odzivati tudi na svoje
ime.

Podgana

Jesensko glodanje
Samotar

Repata radovednica

Kljub svoji družabni naravi so prašički precej plašne
živali. Da imajo možnost umika v skrivališče, jim v dovolj
veliko kletko namestimo posebno škatlo z vratci. Dobro
je, da ima škatla na vsaki strani tudi odprtino oziroma
okence, skozi katero prašiček pase svojo radovednost.
Njegova kletka naj bo postavljena v čim bolj obljudenem
prostoru, na primer v dnevni sobi, kjer bo prašiček v stiku
z vsemi družinskimi člani veselo razvijal svoj značaj.

Ali podgana grize? Zanjo velja enako kot za hrčke in morske
prašičke: če se dobro počuti in se z njo ukvarjamo vsak
dan, ne. Vsekakor pa je dobro vedeti, da si bo osamljena in
zdolgočasena podgana poiskala zabavo sama. Če v bližini
najde nezaščiten kabel, smo lahko prepričani, da bo kmalu
neuporaben.
Zdaj veš, kakšna je narava treh prikupnih glodavcev. Če ti
je med branjem kateri od njih prirasel k srcu, se odpravi do
knjižnice ali strokovnjaka za male živali in preveri, kakšen
prostor, prehrano in nego zahteva ta živalca.

Vsi trije glodavci imajo razmeroma kratko življenjsko
dobo, saj živijo le od dveh do pet let.
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