Fehéregér a terráriumban.

Bár sokan idegenkednek, sőt egyenesen félnek tőle, ennek
ellenére nagyon bűbájos, kedves, mindamellett könnyen tartható,
nevelhető és szaporítható állatról van szó.
A fehéregeret a szürke házi egér albínó változatából
tenyésztették ki. A szeme piros, egész testét fehér szőr borítja. A
kifejlett állat testhossza 8-9 centiméter, ehhez még kb. 7-9 cm farok
járul. A kifejlett egyed 20-40 grammot nyom. A szőrrel gyengén
borított farok 180 gyűrűből áll. Ivaréretté 4-7 hetes korában válik. 6-7
hetes kora előtt azonban nem célszerű tenyésztésbe fogni. Négy-öt
kifejlett egyednek legalább egy 20x40 cm-es alapterületű és 20 cm
magas terráriumra van szüksége. Mivel az egér jó ugró, ezért célszerű
a terráriumot lefedni, például dróthálóval. A szúnyogháló nem jó, mert
azt könnyen szétrághatják. Deszkából, kartonpapírból készült dobozba
soha ne tegyük egerünket, mert hamar kirágja magát belőle és
könnyedén megszökik. Kaphatók nagyon szép, esztétikus, könnyen
tisztántartható műanyag tartók is, mérettől függően különböző
árkategóriákban.
A terráriumba alomnak pormentes faforgácsot, vagy csíkokra
felvágott papírt használjunk. Nedvszívó vatta nem jó, mert hamar
kellemetlen szagúvá válik. A tőzeg és a fűrészpor porzik, ami az állat
orr-nyálkahártyáját izgatja, ez pedig tüsszögéshez, és idült
egérnáthához vezet.
Állatunk etetésére megfelelnek a kereskedelemben kapható
speciálisan rágcsálóknak összeállított magkeverékek, és tápok, ezen
kívül sajt, tejpor, főtt tojás, zab, napraforgó, dió, mogyoró, alaposan
megmosott és lecsöpögtetett salátalevél, sárgarépa. Tiszta ivóvízről
minden nap gondoskodnunk kell. Ezt ne edénybe tegyük, mert
könnyen kiborítják, viszont kaphatók speciálisan kisrágcsálók számára
készült műanyag itatók, melynek szopókájából könnyen tudnak inni
állataink.
A terráriumot háromnaponként takarítsuk ki, és tegyünk új
forgácsot az aljzatra. Így sohasem lesz egérszag a lakásban.

A fehéregér ott érzi jól magát, ahol a levegő száraz, és meleg
(20-23 fok). A hirtelen beálló és tartós hőmérséklet csökkenés fertőző,
hurutos betegséget okozhat.
Az egy térben tartott egerek között előbb-utóbb kialakul a
rangsor. Az uralkodó szerepet rendszerint egy erős hím tölti be. Ha
azonos korú és fiatal koruktól együtt nevelkedett állatokat tartunk
együtt, akkor kevesebb lesz a civódás. Ha netán új hím kerül a régiek
közé, akkor rögtön fellángol az ellenségeskedés és a jövevényt rövid
időn belül alaposan helybenhagyják.
Ha szaporítani is szeretnénk állatunkat, akkor helyezzünk a
terráriumba egy 15x18 cm alapterületű, 6 cm magas odút, aminek
lehetőleg leemelhető teteje legyen, hogy ellenőrizhessük a kis
családot. 3-5- nőstény mellé tegyünk 1 hímet. A nőstények 3-6 napig
ivarzanak, a vemhességi idejük 18-24 nap, 1-20 kölyköt ellenek, az
átlag alomszám 9-15. Az újszülöttek súlya 1-1,5 gramm. Csak a
nőstények gondozzák a kezdetben még csupasz, rózsaszín és vak
kölyköket. Az első időszakban ne zavarjuk a kis családot, mert ez
esetleg kannibalizmushoz vezethet, az anyaállat ugyanis féltésből
könnyen megeheti az utódokat. A választási kor 3-4 hét, a kifejlett
egyedek 2-3 évig élnek. Ha nem szeretnénk, hogy nagyon hamar
egész „egérkolóniánk” legyen, akkor célszerű a nemeket külön
terráriumban tartani.
Nagyon fontos, hogy az állatokkal való foglalkozás után
mindenképpen mossunk kezet és vigyázzunk, hogy a gyerekek játék
közben ne vegyék szájukba a kezüket. Egerünket ne bízzuk
kisgyerekre, és ne hagyjuk felügyelet nélkül szaladgálni a lakásban,
különben hamar kereket old és akkor nagyon nehéz lesz megfogni.
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