Pasningsvejledning – Afrikansk Dværgmus

1. Art
Afrikanske dværgmus; Mus Minutoides el. Mus Musculoides, bliver ca.4-6 cm lang inkl. halen med en
voksenvægt på omkring de 5-10g, hvor hannen typisk er størst.
2. Forventet levealder
Dværgmus lever typisk 1-1½ år, men det er set at dværgmus bliver helt op til 3 år i fangenskab.
3. Anbefalet burstørrelse og indretning
Der findes mange forskellige bure, som mus kan holdes i. Dværgmus bør som minimum have et bur med
målene 50*40*30 cm for et par eller trio. Jo flere dværgmus, jo større bur. Et akvarium eller terrarium med
max 5mm tremmemellemrum (gerne mindre) anbefales. De kan presse sig ud af utroligt små huller, og
derfor bør der ikke være nogen steder i buret med over 5*5 mm hul.
Lige som alm. mus elsker dværgmusene at klatre. Det er vigtigt at give dem muligheden for at bruge deres
kroppe. Dette kan gøres via grene, reb, stiger, platforme, legetøj, hængekøjer og lignende.
Dværgmus er som udgangspunkt ikke destruktive, hvis de aktiveres, og de kan derfor godt holdes i
plastikbure, hvis de kan findes med gitter der har meget lille tremmeafstand.
Deres urin kan lugte lidt skarp, hvorfor man med fordel kan vælge tilbehør af plastik, som er let at vaske
rent.
Et løbehjul er en super god måde at aktivere mus på. Det er en god idé at vælge et lille hjul i plastik. Det er
vigtigt at det er et letløbende hjul, da de kan have svært ved at trække de alm. hjul rundt. Løbefladen skal
være hel dækket, da tremmehjul kan være farlige for dem at løbe på, hvis de får benet i klemme.
Med hensyn til bundstrøelse er dværgmus ikke sarte, så længe man vælger bundstrøelse, der ikke støver
meget og som man skifter jævnligt. Høvlspåner er dog ikke at foretrække, da det netop støver meget.
Dværgmus elsker redemateriale. Her kan man med fordel bruge fint enghø, avisstrimler, strimler af
toiletapir, Hide’n Seek redemateriale, træuld eller Softpaper Woolstrimler. Brug aldrig hamstervat eller
lignende materiale.
4. Særlige pasningsbehov herunder krav til temperatur
Dagligt skal vand og mad tjekkes og at musene er sunde og raske uden tegn på sygdom.
Buret skal rengøres efter behov. Sørg for at give dem så støvfrit bundlag som muligt.
Dværgmus kan ikke drikke af almindelig drikkeflaske til gnavere, da de ikke formår at skubbe kuglen ind. I
stedet skal de tilbydes vandskål eller en vandautomat til helt små fugle.
Dværgmus skal bo ved stuetemperatur.
OBS! Dværgmus er ikke egnet som et kæledyr, da de meget sjældent kan blive tamme. De er derimod
utroligt sjove hobbydyr, som man kan iagttage i buret.

5. Stimulering og motion
De fleste dværgmus sætter pris på, at burets indretning skiftes ud med jævne mellemrum. Dværgmus er
svære at fange, hvis de slipper ud af buret og springer ud af hænderne. Derfor er de ikke gode at have ude
af buret. Ved at ændre indretning i buret vil dværgmusene få en masse stimulering og motion ved at
undersøge den nye indretning.
Man skal naturligvis sørge for, at den ikke kan slippe ud af buret og ind i små sprækker og rum, hvor man
ikke kan få fat i den igen, samt den ikke kan komme til ledninger og giftige ting.
6. Foder
I naturen vil dværgmus ofte leve af små kerner, korn, insekter og grønt.
De har ikke så store tænder og skal derfor spise småt foder. Grundfoder til dværgmus skal være en blanding
af en god parakitblanding tilføjet flere forskellige typer af hirsefrø, små kerner og frø. De skal også have
protein og tørrede melorme og flodrejer er rigtig godt. Tørrede urter er ofte også populært blandt
dværgmusene.
Der findes ikke et færdiglavet foder på markedet, som opfylder dværgmusenes behov.
7. Sociale behov
Dværgmus er som udgangspunkt flokdyr. I naturen lever de gerne i små familiegrupper med en han og flere
hunner.
Man kan med fordel holde flere hunner sammen, men desværre er hanner noget territoriale. Det er ofte
svært at holde flere hanner sammen i flok. Ønsker man at gøre dette, skal man konstant være opmærksom
på, at ingen slås og at alle trives.
8. Formering
Opdræt gøres ofte ved, at man sætter en eller flere avlsklar hunner i hannens bur. Hunnen vil være i brunst
i løbet af få dage og hannen parre hende. Når hunnen er synligt drægtig tages hun fra i eget bur, da hannen
ellers vil parre hende kort efter fødslen.
Holder man flere hunner sammen med en han, skal man forvente mange unger, da hannen umiddelbart
efter fødslen vil parre hende igen - og der efter 3-4 uger kommer et nyt kuld. Hannen deltager aktivt i
pasning af ungerne.
Unger skal fravænnes i 3-4 ugers alderen.
9. Helbred
Den sunde mus er livlig, aktiv og nysgerrig. Den har blanke, men ikke våde øjne, der er fri pus. Den har en
ren, sundt udseende pels, som er blød og blank. Den er ren rundt om næse, øjne og
kønsdele/endetarmsåbning. Halen skal være ren og fri af sår.
Det hyppigste helbredsproblem er luftvejsinfektion. Lige som alm. mus kan dværgmusene have sarte
luftveje, hvorfor man skal sørge for, at de aldrig får træk og ikke går i bundlag, der støver og har
ammoniakdampe. Dværgmus er yderst svære at behandle medicinsk, da de er meget svære at håndtere.
Luftvejsinfektion kan behandles, hvis man er heldig og dygtig til at håndtere de små mus. Udlevering af
medicin kræver dyrlægekonsultation.
Blodmider og lus kan de også få. Det ses som små dyr i pelsen. Dette behandles let med Frontline vet spray.
Denne pasningsvejledning er udarbejdet af foreningen Dansk Mus & Gerbil til brug for udlevering af generel
information i dyrehandlere. For yderligere information anbefaler vi at gå på www.musgerbil.dk

