Gerbiilin hoito-ohje
Yleistä:
Gerbiili on hyppymyyriin kuuluva jyrsijä. Gerbiilit ovat laumaeläimiä, joten niitä tulee hankkia
vähintään kaksi samaa sukupuolta olevaa eläintä. Gerbiilit ovat luovutusikäisiä kuuden viikon iässä.
Gerbiilit ovat päiväaktiivisia, joka selittänee osaltaan niiden suosiota lemmikkinä. Aavikolta kotoisin
olevana lajina gerbiili myös juo ja virtsaa vähän, ja on näin ollen lähes hajuton verrattuna muihin
pikkujyrsijöihin. Gerbiilin keskimääräinen elinikä on noin 3-4 vuotta, mutta vanhempikaan gerbiili
ei ole harvinaisuus. Megaeläimeen gerbiilit tulevat tutuilta suomalaisilta kasvattajilta.

Gerbiilin hoito:
Gerbiilin päivittäiseen hoitoon kuuluu eläinten kunnon tarkistus ja seurustelu, vanhojen
tuoreruokien poisto ja vedenvaihto. Häkki siivotaan noin kerran viikossa tai hieman harvemmin,
riippuen terraarion ja lauman koosta. Gerbiilejä voi juoksuttaa vapaana turvallisessa huoneessa
päivittäin. Juoksuta gerbiilejä vasta kun ne ovat niin kesyjä, että saat ne varmasti kiinni. Muista
valvoa eläimiä kokoajan ja huolehdi ettei gerbiilien ulottuvilla ole esimerkiksi sähköjohtoja, tai
etteivät ne pääse katoamaan tai loukkaamaan itseään. Gerbiilin kynsiä ei yleensä tarvitse leikata,
mutta mikäli ne pääsevät kasvamaan liian pitkiksi, lyhentämiseen sopivat pienet kaneille ja
marsuille tarkoitetut kynsisakset. Kynsien kasvamista liian pitkiksi kannattaa ennaltaehkäistä
tarjoamalla gerbiilille mahdollisuuksia kiipeilyyn ja kaivamiseen. Myös esim. kenollaan oleva
kukkaruukku käy tähän tarkoitukseen hyvin. Häkkiin voi sijoittaa myös isoja pestyjä luonnonkiviä.
Gerbiilit kieriskelevät mielellään ns. kylpyhiekassa, jota saa esimerkiksi Megaeläimestä. Hienossa
kylpyhiekassa kieriminen poistaa turkista ylimääräisen rasvan. Kylpyastiaa ei kannata pitää
terraariossa jatkuvasti, sillä gerbiilit täyttävät sen nopeasti purulla.

Asumus:
Paras asumus gerbiileille on terraario. Gerbiilit jyrsivät itsensä helposti pois muovipohjaisesta
häkistä, ja toisaalta pinnahäkeissä ne järsivät herkästi kaltereita. Sopiva terrario kahdelle tai
kolmelle gerbiilille on mitoiltaan esimerkiksi 95x40x45cm. Katto tulee olla esimerkiksi
pienisilmäistä metallista reikälevyä, jota gerbiilit eivät saa järsittyä eikä karkaamisen vaaraa ole.
Terraario sijoitetaan rauhalliseen ja vedottomaan paikkaan, pois suorasta auringonvalosta.
Gerbiilien perustarvikkeisiin kuuluu pesämökki ja juomapullo. Juomapulloja on saatavilla myös
lasisena, jos gerbiilit jyrsivät muovipullon rikki. Ruokakuppi on hyvä olla keraaminen ja painava, tai
ruuan voi myös ripotella etsittäväksi kuivikkeiden sekaan tai esimerkiksi pesämökin päälle.
Tuoreruokaa varten kannattaa olla oma kuppinsa.
Terraarion pohjalle laitetaan reilu kerros esimerkiksi kutterinpurua tai vähemmän pölyävää
Mörttiröpö-haapahaketta tai Alspån-leppähaketta. Heinä, olki tai esimerkiksi talouspaperi on hyvää
pesäntekomateriaalia ja virikettä. Gerbiilit ovat kovia järsimään, joten ne ilahtuvat wc- ja
talouspaperirullista, pahvilaatikoista ja myrkyttömistä lehtipuun oksista. Pahvilaatikoissa ei saa olla
muoviosia, eikä pinnotetta (esim. maitotölkit). Megaeläimestä löytyy lisäksi paljon erilaisia
virikkeitä gerbiileille, kuten puusiltoja, lehtimajoja, pajuputkia jne. Muovisia tarvikkeita ei kannata
gerbiileille hankkia.

Ruokinta:
Gerbiilin perusruokaa on gerbiileille tarkoitettu täysravintopelletti tai siemenseos. Jyväseos
kannattaa valita niin, että se sisältää mahdollisimman vähän rasvaisia pähkinöitä ja
auringoskukansiemeniä. Gerbiilille voi antaa monipuolisesti tuoreruokaa, erilaisia hedelmiä,
vihanneksia ja marjoja. Sopivia tuoreruokia on muun muassa porkkana, päärynä, omena, mustikka,
mansikka, salaatti jne. Gerbiileille voi antaa myös nokareen esimerkiksi keitettyä riisiä,
kaurapuuroa tai perunaa, hedelmäsoseita jne. Gerbiilille ei saa antaa esimerkiksi avokadoa,
sipulikasveja tai sitrushedelmiä. Gerbiileille ei saa antaa maustettuja, sokerisia tai rasvaisia ruokia,
esimerkiksi sipsit eivät ole gerbiileille sopivia herkkuja. Gerbiileillä tulee olla saatavilla kalkkikivi,
mutta suolakiveä niille ei tule laittaa. Gerbiileille on saatavilla myös lukuisia kuivaherkkuja ja
siementankoja, joita tulee syöttää kohtuudella, ettei gerbiili pääse lihomaan. Gerbiilin hampaat
kasvavat jatkuvasti, joten niillä tulee olla saatavilla kovaa purtavaa kuten myrkyttömiä lehtipuiden
oksia, näkkileipää jne.

Terveys:
Vaikka gerbiilit ovat yleisesti ottaen terveitä eläimiä, kannattaa niiden kuntoa kuitenkin tarkastella
päivittäin. Saaliseläimenä gerbiili peittää kivun viimeiseen asti, joten joskus hoito voi olla liian
myöhäistä. Ensimmäisiä sairauden merkkejä ovat mm. apaattisuus, ruokahaluttomuus ja karvojen
pörhötys. Gerbiileillä esiintyviä sairauksia ovat mm. kasvaimet, loiset, nenätulehdus eli
”nokkatauti”, hammasongelmat sekä erilaiset tapaturmat ja haavat. Jos gerbiili lakkaa syömästä,
kannattaa ensimmäisenä kurkata sen suuhun. Mikäli gerbiilin hampaat ovat liian pitkät, eläin ei
kykene syömään, ja tällöin eläinlääkäri voi lyhentää hampaita. Ensiapuna gerbiilille voi tarjota
soseita ja esimerkiksi Nutriplus-geeliä. Sairas gerbiili täytyy viedä eläinlääkärille, ja jos mitään ei ole
tehtävissä eläimen kärsimystä ei tule pitkittää.

Lisääntyminen:
Gerbiilien kasvattaminen kannattaa jättää asiantuntevien kasvattajien tehtäväksi. Mikäli kuitenkin
haluat teettää gerbiililläsi poikaset, kannattaa aiheeseen perehtyä tarkoin ennen naaraan
astuttamista. Lisää tietoa saa esimerkiksi gerbiiliyhdistyksen sivuilta.
Onnea uudesta lemmikistä! Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta jos ongelmia tulee älä epäröi
kääntyä puoleemme! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.megaelain.fi

