OPDRÆT
Shaw’s jirds er ikke så lette at få unger på. Typisk vil man sætte han og hun
sammen i en ung alder, og når hunnen er klar, lader hun sig parre.
Når hun bliver drægtig og føder ungerne, vil hannen typisk blive smidt ud af
reden og herefter bør han fjernes, da hunnen ikke vil lade ham komme i
nærheden igen.
Efterfølgende kan man med held sætte han og hun sammen i en brunst, hvis
man ønsker endnu et kuld på hunnen.
Læs hele avlsvejledningen på www.musgerbil.dk

DEN DAGLIGE PASNING
… GANSKE KORT

SHAW’S JIRD

Dagligt behøver Shaw’s jird ikke den store pasning.
Dagligt skal vand og mad naturligvis tjekkes - og ikke mindst, at den er sund og
rask uden tegn på sygdom.
Den kan blive utroligt tam, hvis man bruger lidt tid på den hver dag, men den
kan også fungerer som det perfekte ”kigge på”-kæledyr. Mange sætter dog pris
på at komme ud af buret nu og da og løbe lidt rundt. Nogle har den løbende i
en sofa, i en løbegård eller på et bord. Man skal naturligvis sørge for, at den
ikke kan slippe 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.
Buret skal rengøres efter behov. Det er et ørkendyr, så ofte kan de gå ret længe
i det samme bundstrø, hvis det er af god kvalitet. Sørg for at give dem så
støvfrit bundlag som muligt, gerne noget de kan grave i og lave gode tunneler
og huler i. De sætter desuden stor pris på et sandbad med chinchilla sand.
Shaw’s jird er både aktiv om dagen og natten, og er derfor et underholdende
lille kæledyr, som også er vågen når du er.
Det er et hyggeligt familiekæledyr, som nemt passer ind i en travl hverdag.

… SOM KÆLEDYR
En pasningsvejledning til dig som er nysgerrig på, hvad
Shaw’s jird er for en størrelse og hvad den kræver.
Korte Facts:
Danske Navn: Shaw’s jird eller jird
Latinske navn: Meriones Shawi
Oprindelsesland: Algeriet, Egypten, Libyen, Morokko,
Tunesien – varmt og tørt klima
Gennemsnits alder: 4-6 år
Adfærd: Bor typisk alene
Kønsmoden: 10-14 uger
Drægtighed: 21-23 dage
Gennemsnits kuld: 5 unger
Læs mere på: www.musgerbil.dk

ADFÆRD

FODRING

Shaw’s jirds lever i naturen i enten par eller alene. De er ofte kun et par i kort
tid, da hunnen typisk smider hannen ud efter hun bliver drægtig. Nogle
hanner ses boende sammen i par.

Shaw’s jirds kan lide at spise mange ting, men det bedste er at give dem en
gnaverblanding specifikt til ørkenrotter, da de deler mange næringsbehov.
Foderet skal være af god kvalitet, og det kan ofte købes i næsten alle
velassorterede dyrehandlere. Man kan også fodre dem med ”gnaverpellets” som
egner sig til ørkenrotter – glem alt om kanin- eller marsvinepellets.

I par de meget sociale og er utroligt glade for hinanden. De vasker, nusser og
soignerer hinanden. De hjælpes med at bygge rede og samle mad sammen
Ofte trives hanner bedst med en anden han som kammerat, men når de
bliver kønsmodne ses det nogle gange at de må skilles ad på grund af
slåskampe.
Både hanner og hunner kan trives alene, og især hunner bør bo alene.

Shaw’s jirds har stort brug for at få proteiner, og her er melorme, katte-tørkost
eller lignende være rigtig godt. Det er især vigtigt, hvis man har en drægtig
shaw’s jird da den vil have brug for dette.

Shaw’s jird er i naturen et ørkendyr. Den graver lange gange under jorden og
kan grave nogle utroligt indviklede tunnelsystemer.

De fleste shaw’s jirds elsker også at få frugt og grønt engang imellem. Her kan
man vælge at give dem æble, pære, agurk og gulerod, broccoli, blomkål, persille,
fuglegræs eller ærte-bælge. Man må dog ikke give dem det dagligt - og man skal
huske at fjerne eventuelle rester så det ikke ligger og rådner i buret.

BUR OG TILBEHØR

HÅNDTERING

Der findes mange forskellige bure, som Shaw’s jirds kan holdes i. Akvarier,
terrarier og lukkede plastbure med kun tremmer I toppen er blandt de mest
populære, da de giver muligheden for både tykt bundlag til at grave i og
muligheden for at se sine Shaw’s jird.
I buret bør der være et tykt bundlag, som ikke støver for meget. Grene,
papkasser, græshuler, hø-totter og trætunneler er bare et lille udsnit af alle
de sjove naturmateriale man kan sætte i buret. Shaw’s jird skal så vidt muligt
ikke have plastik i buret, da de ofte gnaver det i stykker – og plastik er ikke
sundt for dem at indtage. De bør altid have et spændende bur med mange
andre muligheder for aktivitet.

Shaw’s jirds kan være et hurtigt dyr. De unge hopper rundt og har sjældent
meget tid til at sidde stille. Men når de bliver ældre kan de blive både håndvandt
og meget tamme. De voksne opnår en god håndterbar størrelse på ca. 200 g.
Når man får shaw’s jirden hjem kan man efter bare få dage begynde at stikke en
hånd ned i buret til dem, som de langsomt vil begynde at hoppe op i – bare et
kort sekund og så hoppe ned igen. Efter lidt tid vil man kunne begynde at løfte
hånden op af buret med den i hånden. Man må aldrig holde den i halen, men
man kan holde den imellem to hænder, der danner en hule.
Mange shaw’s jirds sætter pris på solsikkekerne som bestikkelse og også at
komme ud og løbe lidt rundt og opleve ting uden for buret. Nogle laver
løbegårde eller har dem ude på sofaen. Andre har dem på badeværelset eller
andet sikkert rum uden ledninger eller steder de kan komme til skade.

