
Gryzonie i inne małe zwierzęta domowe
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Optymalna wielkość wybiegu, urozmaicone wyposażenie klatki i świeże jedzenie, to podstawy hodowli 
gryzoni oraz małych ssaków domowych. Aby przybliżyć ci zagadnienia kupna i opieki nad tymi zwierzęta-
mi, przygotowaliśmy zestawienie podstawowych informacji dotyczących odpowiedniej opieki nad chomi-
kami, królikami i świnkami morskimi. 

Podstawowe wskazówki dotyczące hodowli chomików, królików miniaturek i świnek 
morskich
Pomimo uroczego wyglądu, gryzonie to nie maskotki i powinny być traktowane z szacunkiem na-
leżnym żywym istotom. Oto streszczenie najważniejszych informacji dotyczących hodowli małych 
zwierząt domowych:

Odpowiednia ilość miejsca: zazwyczaj klatki oferowane przez sklepy zoologiczne są zbyt 
małe. Trzymanie zwierząt wyłącznie w takim zamknięciu jest niezgodne z podstawowymi 
zasadami hodowli gryzoni i innych małych ssaków. Zanim zdecydujesz się na kupno zwierząt-
ka, dowiedz się jaka jest minimalna powierzchnia, którą należy mu zapewnić. Generalnie, im 
więcej miejsca damy do dyspozycji zwierzęciu, tym lepiej. 

Codzienna opieka i doglądanie pupila: karmienie i sprzątanie klatki oraz wybiegu to co-
dzienne obowiązki posiadacza gryzonia, który powinien zaplanować od 5 do 20 minut każ-
dego dnia dla swojego pupila. Gruntowne sprzątanie otoczenia zwierzaka jest uzależnione 
od tego, ile osobników posiadamy w hodowli. Generalne porządki mogą być konieczne nawet 
dwa razy w tygodniu.

Gryzonie i ich pokrewne nie lubią gdy się je podnosi: łapanie i podnoszenie tych zwierząt 
powinno być możliwie delikatne i ostrożne, a przy tym na tyle pewne, żeby nasz pupil nie 
wypadł nam z ręki. Wymaga to niewątpliwe dużego wyczucia oraz wprawy, ale jest konieczne, 
choćby w przypadku badań weterynaryjnych. W tym celu unikaj zbliżania się do zwierzęcia 
od góry i znienacka. Staraj się też nie nosić go zbyt długo na rękach, gdyż wzmaga to w nich 
niepotrzebne poczucie lęku.

Oswajanie małych zwierząt domowych jest żmudne długotrwałe: chomiki, świnki morskie 
oraz króliki miniaturki są bardzo płochliwe – jednak cierpliwi będą w stanie nauczyć je jedze-
nia sobie z ręki. Niekiedy zwierzaki te, znajdując się w dobrze znanym otoczeniu, pozwolą się 
także pogłaskać. Jednak większość gryzoni będzie unikało jakiegokolwiek fizycznego kontak-
tu z człowiekiem. 

Pozwalaj dzieciom stopniowo przejmować obowiązki: dzieci powinny zaczynać przygodę 
z futrzakiem od prostych czynności związanych z opieką nad zwierzętami. Już kilkulatki mogą 
pomagać w codziennych obowiązkach, takich jak uzupełnianie wody czy pokarmu. Wspieraj 
w tym swoją pociechę i zwracaj przy tym szczególną uwagę na dobro zwierzaka.
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Duża klatka (co najmniej 100 x 50 x 50 cm)
Domek lub inną kryjówkę 
Tunele i skrytki
Ściółka (może być dodatkowo wymieszana z siankiem)
Pojemnik z piaskiem do codziennej higieny
Poidło na wodę i pojemnik na karmę 
Słupek soli zapewniający zwierzęciu odpowiednią ilość minerałów
Gryzak
Karuzela i inne zabawki 
Odpowiednia karma

Charakterystyka chomika – nocny samotnik
Termin chomik używany jest w stosunku do różnych blisko spokrewnionych ze sobą gatunków gryzoni. 
Mowa może być o chomiku syryjskim oraz wielu różnych podgatunkach tzw. chomiczników.

Chomik – dane podstawowe

Długość życia 1,5 - 3 lat (chomik dżungarski), 
2 - 4 lata (chomik syryjski)

Hodowla pojedynczych 
osobników

możliwa

Miejsce hodowli Klatka o powierzchni podstawy co najmniej 100 x 50 cm oraz wysokości 50 
cm. 

Optymalna temperatu-
ra otoczenia

między 18 a 26°C

Żywienie Podstawowe pożywienie: sucha karma na bazie zboża i innych nasion.
Dodatkowo: świeża żywność niezawierająca cukru (warzywa, świeże przy-
prawy, mlecz, itd.); białko zwierzęce (zasuszone owady, jedzenie dla kotów); 
łakocie (pestki słonecznika/dyni lub orzeszki piniowe);
czysta woda do picia

Średnie koszty  
utrzymania

Koszt zakupu chomika: od 10 do 50 zł. Podstawowe wyposażenie klatki: 100 
- 200 zł. Koszty utrzymania: nawet 450 - 960 zł rocznie

Chomik – wyprawka

Charakterystyka królika miniaturki – nasz uszaty towarzysz
Jako zwierzęta domowe kupowane i hodowane są różne rasy królika miniaturki. Jednak poza nim są 
też inne, dużo większe i cięższe rasy, które można trzymać w domu. W każdym wypadku można jed-
nak mówić o pewnych podstawowych potrzebach tych zwierząt.

Królik – dane podstawowe

Długość życia 8 do 10 lat



Duży wybieg (około 4 do 6 m² dla dwóch króliczków)
Domek (przynajmniej jeden dla każdego królika) 
Miseczki na wodę i jedzenie 
ściółka
gryzak lub gałązki do ścierania zębów 
paśnik 
sianko i jedzenie dla królików
piaskownica 
zabawki

Hodowla pojedynczych 
osobników

Nie można ich hodować pojedynczo. Powinny być trzymane co najmniej w 
parach

Miejsce hodowli Powierzchnia Od 2 do 3 m² dla każdego osobnika

Optymalna temperatu-
ra otoczenia

Miedzy 15 a 20 °C (unikać przeciągów i wysokiej temperatury)

Żywienie Sianko, świeże jedzenie (trawa, zioła, sałaty i pokrojone na kawałki warzywa, 
takie jak marchewki, seler itd.), małe ilości owoców, sucha karma dla gryzoni. 
Gałązki do ścierania zębów i świeża woda do picia 

Średnie koszty  
utrzymania

Między 30 a 150 zł za samo zwierzątko. Podstawowe wyposażenie klatki: 
100 - 200 zł. Średni roczny koszt utrzymania dwóch zwierząt to od 600 do 
1200 zł

Królik miniaturka – wyprawka

Charakterystyka świnki morskiej – powściągliwy współlokator
W przypadku świnek morskich mamy do czynienia z wrażliwymi i towarzyskimi zwierzętami, które nie 
są typowymi pupilami do głaskania. Dodatkowo należy pamiętać, że ze względu na różnice w za-
chowaniu i mowie ciała, świnki morskie i króliki miniaturki nie powinny być trzymane razem w jednej 
klatce.

Świnka Morska – dane podstawowe

Długość życia 5 do 8 lat

Hodowla pojedynczych 
osobników

Nie należy hodować pojedynczych osobników. Najlepiej trzymać razem 2 
lub 3 świnki morskie

Miejsce hodowli Jedno zwierzątko powinno mieć od 0,5 do 1 m² powierzchni klatki dla siebie. 
Dodatkowo powinno mieć zapewniony dostęp do wybiegu

Optymalna temperatu-
ra otoczenia

między 18 a 22 °C (unikać przeciągów i wysokich temperatur)



więcej informacji na temat hodowli chomików, świnek morskich i królików miniaturek znajdziecie w na-
szym poradniku dotyczącym małych zwierząt domowych.

dostatecznie duży wybieg (około 2 - 3 m² dla dwóch świnek morskich)
kryjówka lub domek (co najmniej 1 dla każdego osobnika)
pojemniki na wodę i karmę 
ściółka, a dodatkowo ewentualnie sianko  
coś do ścierania zębów (np.: gałązki) 
paśnik 
sianko i karma dla świnek morskich

Żywienie Sianko, świeża trawa, zioła i drobno pokrojone warzywa. W małych ilościach 
dopuszcza się również owoce lub suchą karmę dla gryzoni. Do zdrowego 
ścierania zębów świetnie sprawdzi się gałązka lub kawałek korzenia; czysta 
woda do picia 

Średnie koszty  
utrzymania

Między 50 a 200 zł za samo zwierzątko. Podstawowe wyposażenie klatki: 
100 - 200 zł. Średni roczny koszt utrzymania zwierząt to od 600 do 1200zł 

Świnka Morska – wyprawka

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/gryzonie-domowe

