Pasningsvejledning – Egyptisk, Pallid og Cheesman ørkenrotte

1. Art
Denne pasningsvejledning dækker over fire arter: Lille egyptisk ørkenrotte (Gerbilllus gerbillus), stor
egyptisk ørkenrotte (Gebillus Pyramidum), Pallid ørkenrotte (Gerbillus Perpallidus) og Cheesman ørkenrotte
(Gerbillus Chesmani). Den lille egyptiske ørkenrotte bliver ca 15-20 cm lang og opnår en vægt på 40-50g.
De tre øvrige er meget ens og er svære at artsbestemme for uøvede. De bliver alle tre 20-25 cm lange og
opnår en vægt på 60-100g. De har alle fire samme pasningsbehov, hvorfor de er samlet i samme
pasningsvejledning.
2. Forventet levealder
De lever typisk 4-6 år.
3. Anbefalet burstørrelse og indretning
Der findes mange forskellige bure, som disse ørkenrotter kan holdes i. De bør som minimum have et bur
med målene 60*40*30 cm, gerne større. Akvarier, terrarier og lukkede plastbure med kun tremmer I
toppen er blandt de mest populære, da de giver muligheden for både tykt bundlag til ørkenrotter at grave i
og muligheden for at se sin ørkenrotte.
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. Ørkenrotten 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.
4. Særlige pasningsbehov herunder krav til temperatur
Dagligt skal vand og mad tjekkes og at ørkenrotten er sund og rask uden tegn på sygdom.
Den kan blive utroligt tam, hvis man bruger lidt tid på den hver dag, men de kan også fungerer som det
perfekte ”kigge på”-kæledyr.
Buret skal rengøres efter behov. Den er et ørkendyr, så ofte kan den gå ret længe i det samme bundstrø,
hvis det er af god kvalitet. Sørg for at give den så støvfrit bundlag som muligt, gerne noget den kan grave i
og lave gode tunneler og huler i. Almindelige høvlspåner anbefales ikke til ørkenrotter. Sandbad i form af
fint chinchilla sand er godt for pelsplejen og bør tilbydes et par gange i ugen.
Ørkenrotten skal bo ved stuetemperatur, og mange nyder at have en varmelampe tændt nogle timer
dagligt i den ene ende af buret.
5. Stimulering og motion
De fleste ørkenrotter sætter pris på, at komme ud af buret nu og da og løbe lidt rundt. Nogle har dem i en
sofa eller i en løbegård. 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.

Disse ørkenrotter er i naturen et steppe- og ørkendyr. De graver lange gange under jorden og kan grave
nogle utroligt indviklede tunnelsystemer. Dette er vigtigt at opfylde dette behov, for at undgå stereotyp
adfærd i form af manisk graven i hjørner eller plukke pels af halen eller maven.
6. Foder
Ørkenrotten kan lide at spise mange ting, men det bedste er at give dem en gnaverblanding specifikt til
ørkenrotter af god kvalitet, som kan købes i næsten alle dyrehandlere. Dertil har de behov for opblandning
med mindre kerner og frø, som typisk kan købes i form af en parakitblanding og gerne gode tørrede urter.
Disse ørkenrotter har også brug for at få animalske proteiner. Her er melorme, katte-tørkost eller lignende
være rigtig godt. Det er især vigtigt, hvis man har en drægtig ørkenrotte, da den vil have brug for dette.
7. Sociale behov
Disse ørkenrotter lever i naturen solitært eller i ynglepar. Små familieflokke er observeret, men i
fangenskab lykkes det sjældent at holde dem i par eller grupper af samme køn, da de ved kønsmodning
ofte begynder at slås. Ynglepar lever ofte monogamt og lever livet ud sammen som får unger ca. gang hver
til hver anden måned.
Det anbefales, at hvis ikke man ønsker et ynglende par, bør de holdes alene.
8. Formering
Opdræt foregår typisk ved at man har et par gående sammen. Hunnen vil være i brunst hver 4-6. aften hvor
hannen parrer hende. Man lader typisk parret opfostre kuldet sammen, da hannen er meget medvirkende
til pasning og prægning af ungerne. Ungerne kan typisk tages fra forældrene mellem 6 og 10 uger afhængig
af deres udvikling.
Læs hele avlsvejledningen på www.musgerbil.dk
9. Helbred
Den sunde ørkenrotte 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. Typisk tegn på nedsat trivsel er manglende spiselyst, diarre eller porphyrin ved
næse og øjne. Diarre kommer typisk ved overfodring med grønt, E. Coli infektion eller Tyzzer’s disease.
Diarre skal tages alvorligt og dyrlæge skal opsøges hurtigt, da de let dehydrerer og Tyzzer’s disease er
meget smitsomt til andre ørkenrotter. Porphyrin ved næse og øjne skyldes ofte luftvejsinfektion grundet
bundstrø. Her bør afprøves mindre støvendes typer af bundstrø, da de eller kan udvikle sig til allergi.
Porphyrin kan også udvikle sig ved andre angreb på immunforsvaret – som f.eks. ved kræftsvulst ved
duftkirtlen eller anden infektion.

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

