Pasningsvejledning – Fedthalemus

1. Art
Fedthalemus eller Duprasi gerbil, Pachyumoys Duprasi, bliver ca. 11-15 cm lang inkl. halen med en
voksenvægt på 60-100g, hvor hunner typisk er størst.
2. Forventet levealder
Fedthalemus lever typisk 4-6 år.
3. Anbefalet burstørrelse og indretning
Der findes mange forskellige bure, som fedthalemus kan holdes i. Fedthalemus bør som minimum have et
bur med målene 60*30*30 cm. Akvarier, terrarier og lukkede plastbure med kun tremmer I toppen er
blandt de mest populære, da de giver muligheden for både tykt bundlag til fedthalemus at grave i og
muligheden for at se sin fedthalemus.
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. Fedthalmeus 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. Undtagelse er dog et hjul, som de ofte sætter stor pris på. Både det traditionelle lukkede løbehjul
eller den flade Flying Saucer model.
4. Særlige pasningsbehov herunder krav til temperatur
Dagligt skal vand og mad tjekkes og at fedthalemusen er sund og rask uden tegn på sygdom.
Buret skal rengøres efter behov. De er 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. Almindelige høvlspåner anbefales ikke til fedthalemus.
Fedthalemus sætter pris på, at have sandbad til rådighed med fint chinchillasand.
Fedthalemus skal bo ved stuetemperatur.
5. Stimulering og motion
De fleste fedthalemus sætter pris på, at komme ud af buret nu og da og løbe lidt rundt. Nogle har dem i en
sofa, i en løbegård eller i en bold. 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.
6. Foder
Fedthalemus kan lide at spise mange ting, men det bedste er, at give dem en gnaverblanding specifikt til
ørkenrotter/hamster, 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.

Fedthalemus har også behov for at få proteiner, og her er melorme, katte-tørkost eller lignende være rigtig
godt. Det er især vigtigt, hvis man har en drægtig fedthalemus da den vil have brug for dette.
De fleste fedthalemus 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 ærtebælge. Man må dog ikke give
dem det dagligt - og man skal huske at fjerne eventuelle rester så det ikke ligger og rådner i buret.
7. Sociale behov
Fedthalemus 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.
Så længe de går i par, er 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.
De kan nogle gange trives de med en anden af samme køn som burkammerat, men når de bliver
kønsmodne ses det desværre ofte, at de må skilles ad på grund af slåskamp. Ofte ser man bidsår på halen
som første tegn på, at de må skilles ad. Derfor anbefales det, at holde dem alene, hvis ikke man har planer
om opdræt.
8. Formering
Fedthalemus er ikke så lette at få unger med. Typisk vil man sætte han og hun sammen i det ene bur eller
vha. splitbur. Når hunnen er klar, lader hun sig parre. Når hun bliver drægtig og føder ungerne, vil hannen
ofte blive smidt ud af reden og herefter bør han fjernes.
Nogle har også held af parring ved møde på neutral grund i en lille kasse og efterfølgende at blive skilt ad
igen. Efterfølgende kan man med held sætte han og hun sammen i en brunst, hvis man ønsker endnu et
kuld på hunnen. Unger skal fravænnes i 4-5 ugers alderen.
Læs hele avlsvejledningen på www.musgerbil.dk
9. Helbred
Den sunde fedthalemus 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 tyk og fri af sår. Halen er en af fedthalemusens bedste
helbredsindikatorer, da denne fungerer som depot for væske og næring. Ved nedsat trivsel bliver halen
tynd og slap, ofte mister den også pelsen herpå. Bliver halen pludselig tyndere bør den undersøges af
dyrlæge for årsagen hertil. Typisk er diare eller infektion årsagen og denne skal behandles hurtigt, da
fedthalemusen hurtigt bliver alvorligt syg og dehydreret.

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

