
Skötselråd Mongolisk Ökenråtta/Gerbil 

Latinskt namn: Meriones unguiculatus 

Ursprungsland: Mongoliet 

Livslängd: Upp till 4 år  

Vikt: ca 80-120 g  

Längd: 9-10 cm 

Könsmognad: 2-3 måndaer 

Avelsmognad: ca 5 månader 

Dräktighetstid: ca. 21-26 dygn 

Kullstorlek: Allt mellan 2-8 ungar är vanligt                                                                                   

Aktivitet: Dag och Nattaktiva                                                                                                                  

Burstorlek: minsta yta 0,12kvm, minsta mått kortsida 0,25 m, minsta höjd 0,2  

 

En gerbil i det vilda förekommer främst i Mongoliet i stäpper, halvöknar och öknar men har 

även påträffats i liknande områden i Kina och Sibirien. De gräver komplicerade tunnelsystem 

upp till en halvmeter under jord där de lever i stora kolonier. Tunnlarna kan vara upp till 5-6 

meter långa där de både sover och förvarar mat.  

Eftersom den lever i hålor och gräver tunnlar så är det viktigt med mycket spån som botten 

material i gerbilernas bur. 

De vill även ha ett trähus där de kan boa. Som bomaterial är det lämpligt med toalettpapper 

eller liknande. Vi rekommenderar inte hamstervadd eller bomull då gerbilerna lätt skadar sig 

på det. 

Gerbilerna är ett allätande djur så en varierande kost även med även animalisk protein och 

färskt vatten är viktigt för gerbilernas välmående. För att gerbilen inte ska bli uttråkad så 

kan man sprida ut lite av maten i bottenmaterialet i buren, så den får gräva fram och leta 

efter sin mat. Salt och mineralsten behövs inte till gerbiler då det ökar risken för urinsten 

och njurskador. Glöm ej att diska vattenflaska och matskål med jämna mellanrum.                                      

Tänk på att gärna ha en matskål av keramik som gerbilen inte vickar så lätt, som också är lätt 

att diska och hålla fräsch. 

Gerbilerna vill gärna tvätta sig i sand som man har i en skål i buren.                                            

Det är ett aktivt djur som tycker om att vara i en lekhage,  gräva och utforska. 

Men givetvis ska buren som den bor i också ha aktiviteter. Gerbiler är mycket duktiga 

gnagare och kommer tugga på allt som de kommer åt och därför ska man absolut inte ha 

något i plast tillgängligt i buren (förutom eventuellt vattenflaskan), de uppskattar därför om 

man lägger i kartongförpackningar och toarullar i buren som de kan gnaga på. Att stoppa in 

trädgrenar från äppelträd eller rönn brukar också vara väldigt roligt för gerbilerna.     



Buren ska inte placeras i direkt solljus eller drag och vara av lämplig sort gjord för gerbiler, vi 

rekommenderar ett terrarium i glas där ventilationen är bra och ni kan ha så mycket spån 

som möjligt.   

Bottenmaterialet ska bytas ca en gång i veckan beroende på hur stor bur gerbilerna har. 

Gerbiler är ökendjur vilket gör att de kissar mindre och därmed luktar mindre än andra 

smådjur.                              
                                       

Gerbiler är sociala djur och därför bör man alltid ha minst två stycken. Enklast är om man 

väljer två unga djur, gärna syskon. Har man en hane och hona tillsammans blir det oftast 

ungar, så man ska ha två honor eller två hanar tillsammans om man inte vill ha bebisar. 

Det går att sätta ihop ett vuxet djur med en eller flera unga men då rekommenderar vi att ni 

tar hjälp av någon erfaren och använder er av delad bur för att introducera dem säkert. 

När ni kommer hem med era nya familjemedlemmar så lämna den i fred de första dagarna. 

Ni kan börja med att prata med gerbilerna och sedan stoppa in handen i buren för att de ska 

vänja sig med er närvaro och med er. 

Gerbilerna kommer nyfiket att komma fram till er när den är redo. 

När gerbilerna och ni har lärt känna varandra lite och ska börja plocka upp hamstern så är 

det viktigt att ni skopar upp den underifrån så den inte blir rädd och misstar er instinktivt för 

en fågelklo eller liknande. 

Ta gärna extra tid på er och skynda långsamt så skapar ni en bra relation med er nya 

familjemedlem, det belönas ni för i längden. 

När gerbilerna har blivit upplockad så var noggranna med att inte hålla den i för hög höjd 

utan sitt ner med den så den inte skadar sig vid ev. fall.  

Undvik kontakt med djuret om ni är förkylda och tvätta händerna innan kontakt för att 

undvika ev smittspridning. 

Det kan vara bra att få in en rutin att kolla igenom gerbilerna regelbundet så man snabbt lär 

sig att se när nåt inte står rätt till.  

Gerbilers tänder växer hela livet och det är viktigt att ni har koll på dessa så de växer korrekt 

och har då möjlighet att äta ordentligt. 

Se också till att kolla doftkörteln som är en kal fläck på magen, den syns bäst på hanarna.  

Doftkörteln använder gerbiler för att revirmarkera, du kan se hur de stryker magen mot 

speciellt nya föremål i buren.  

Blir gerbilen slö, lös avföring, dålig aptit eller irriterad i ögonen bör ni kontakta oss eller en 

veterinär för råd. 

 

Lycka till med er nya familjemedlem och välkomna med ev frågor och funderingar! 


