Kesyrotan hoito-ohje
Yleistä:
Kesyrotat ovat laumaeläimiä, joten niitä tulee hankkia vähintään kaksi saman sukupuolen
edustajaa. Rotat ovat aktiivisia ja älykkäitä eläimiä, ja niille tuleekin tarjota mahdollisimman paljon
seuraa, vapaanaoloa ja virikkeitä. Kesyrotan luovutusikä on viisi viikkoa, ja ne elävät noin 1,5-2,5
vuotta. Naaraat ovat kooltaan hieman pienempiä kuin urokset, ja usein myös aktiivisempia
luonteeltaan. Kesyrotat kesyyntyvät yleensä helposti ja ovat helppoja käsitellä. Megaeläimeen
kesyrotat tulevat tutuilta suomalaisilta kasvattajilta.

Kesyrotan hoito:
Kesyrotan päivittäiseen hoitoon kuuluu eläinten kunnon tarkistus ja seurustelu, vanhojen
tuoreruokien poisto ja vedenvaihto. Häkin siivoustahti riippuu eläinten määrästä ja häkin koosta,
mutta suunnilleen joka toinen päivä on yleensä hyvä. Rottien häntä tulee pestä tarpeen mukaan
noin parin viikon välein. Pesuun käytetään kädenlämpöistä vettä, ja pesuaineeksi käy mieto
eläinshampoo esimerkiksi Helläpesu. Rotan häntä rasvataan muutaman kerran viikossa
hajustamattomalla perusvoiteella tyvestä hännänpäätä kohti. Rottia ei tarvitse pestä kokonaan
elleivät ne ole selvästi likaisia. Mikäli joudut pesemään rotan kokonaan, älä kastele päätä ja kuivaa
rotta pesun jälkeen huolellisesti ettei se vilustu. Rotan kynnet kannattaa tarkistaa säännöllisesti, ja
mikäli ne ovat päässeet kasvamaan liian pitkiksi, niitä lyhennetään pienillä kaneille tai marsuille
tarkotetuilla kynsisaksilla.
Rotat kaipaavat paljon seuraa ja jaloittelua. Rottia tulee juoksuttaa mielellään päivittäin vapaana
turvallisessa huoneessa. Muista valvoa eläimiä kokoajan ja huolehdi ettei rottien ulottuvilla ole
esimerkiksi sähköjohtoja, ja etteivät ne pääse katoamaan tai loukkaamaan itseään. Rotat
matkustavat mielellään hupussa tai hupparin taskussa, ja viihtyvät ihmisen lähellä. Rotat ovat
erittäin älykkäitä ja oppivaisia eläimiä. Kokeile opettaa rotallesi erilaisia temppuja, palkkioksi riittää
pieni herkkupala.

Asumus:
Häkin tulee olla riittävän tilava, jonkinlaisena miniminä voisi pitää kokoa 80x50x80cm. Mitä
suurempi häkki on, sen parempi. Rotat kiipeilevät mielellään, ja häkkiin kannattaakin viritellä
tikapuita, putkia, köysiä, myrkyttömiä oksia ja riippumattoja. Rotille voi halutessaan laittaa
juoksupyörän, kunhan se on umpinainen ja tarpeeksi iso, jotta rotat voivat juosta selkä suorana.
Valmiita rotille sopivia häkkejä löytyy monenlaisia, kannattaa katsoa myös linnuille ja freteille
tarkoitettuja häkkejä. Pohjamateriaaliksi sopii pölyämättömät vaihtoehdot kuten haapahake
Mörttiröpö, leppähake Alspån tai paperipelletti kuten Toalätt. Rotille voi laittaa virikkeeksi myös
heinää tai olkea. Sijoita rottien häkki vedottomaan paikkaan pois suorasta auringonpaisteesta.

Ruokinta:
Rottien perusruokaa on hyvälaatuinen rotille tarkoitettu pelletti. Rotilla tulee olla vettä ja pellettejä
saatavilla kokoajan, lisäksi tuoreruokaa kannattaa tarjota päivittäin. Rotat ovat kaikkiruokaisia,
joten tuoreruokaa kannattaa tarjota monipuolisesti. Sopivia tuoreruokia on muun muassa
porkkana, päärynä, omena, mustikka, mansikka, salaatti jne. Rotille voi antaa myös nokareen
keitettyä riisiä, kaurapuuroa tai perunaa, hedelmäsoseita jne. Kesyrotille ei saa antaa esimerkiksi
avokadoa, sipulikasveja tai sitrushedelmiä. Rotille ei saa antaa maustettuja, sokerisia tai rasvaisia
ruokia, esimerkiksi sipsit eivät ole rottien herkkuja. Rottien hampaat kasvavat jatkuvasti, joten niillä
tulee olla kovaa järsittävää. Rotat syövät myös eläinperäistä ravintoa kuten kypsennettyä kanaa,
jauhomatoja ja sirkkoja. Rotilla tulee olla tarjolla suola- ja kalkkikivi, jotka löydät Megaeläimestä.
Rotille on saatavilla myös lukuisia kuivaherkkuja ja siementankoja, mutta herkkuja tulee syöttää
kohtuudella.

Terveys:
Vaikka kesyrotta on yleisesti ottaen terve eläin, kannattaa rottien kuntoa kuitenkin tarkastella
päivittäin. Saaliseläimenä rotta peittää kivun viimeiseen asti, joten joskus hoito voi olla liian
myöhäistä. Yleisimpiä kesyrotilla esiintyviä sairauksia ovat kasvaimet ja hengitystieongelmat. Rotilla
voi esiintyä myös hammasongelmia, paiseita tai tassunpohjatulehdusta. Jos rotta lakkaa yhtäkkiä
syömästä, kannattaa ensimmäisenä kurkata eläimen suuhun. Mikäli rotan hampaat ovat liian
pitkät, eläin ei kykene syömään, ja tällöin eläinlääkäri voi lyhentää hampaita. Ensiapuna rotalle voi
tarjota soseita ja esimerkiksi Nutriplus-geeliä. Sairas kesyrotta tulee viedä eläinlääkärille, ja jos
mitään ei ole tehtävissä eläimen kärsimystä ei tule pitkittää.

Lisääntyminen:
Kesyrottien kasvattaminen kannattaa jättää asiantuntevien kasvattajien tehtäväksi. Mikäli kuitenkin
haluat teettää kesyrotallasi poikaset, kannattaa aiheeseen perehtyä tarkoin ennen naaraan
astuttamista. Poikueet ovat yleensä suuria, ja kaikille poikasille tulisi tietenkin löytää huolehtivat ja
osaavat kodit. Lisää tietoa saa esimerkiksi kesyrottayhdistyksen sivuilta osoitteesta
www.kesyrottayhdistys.fi.
Onnea uudesta lemmikistä! Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta jos ongelmia tulee älä epäröi
kääntyä puoleemme! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.megaelain.fi.

