Gryzonie
Świnki morskie, chomiki, myszki i szczury – są wybierane na towarzyszy równie często, jak koty czy
psy. Ich przewagą jest wielkość – potrzebują mniej przestrzeni, generują niższe koszty utrzymania niż
większe zwierzęta. Trzeba być jednak ostrożnym ze stwierdzeniem, że wymagają mniej czasu. Owszem, są
gatunki mniej towarzyskie, które nie szukają kontaktu z człowiekiem i nie absorbują uwagi opiekuna w
takim stopniu, jak psy i koty, ale z niektórymi gryzoniami można nawiązać głębszą relację. Zatem zanim
zdecydujemy się na małe zwierzątko, musimy dowiedzieć się nie tylko tego, czym je karmić i gdzie trzymać,
ale zorientować się, czy jego charakter i usposobienie odpowiada naszym oczekiwaniom. Przyjrzyjmy się ich
stosunkom z pobratymcami oraz ludźmi.
Do najbardziej towarzyskich gryzoni należą szczury. Należy je od młodości często brać na ręce, by
przyzwyczaiły się do tak bliskiego kontaktu i nie gryzły. Niektóre z nich wprost uwielbiają kłaść się na karku
opiekuna i często zasypiają tam, jeśli wystarczająco nam ufają. Nie wolno zmuszać ich do kontaktu z
człowiekiem – jeśli akurat nie mają ochoty z nami przebywać, należy to uszanować. Mimo że z natury są to
zwierzęta aktywne o zmierzchu, potrafią dostosować swój rytm życia do zwyczaju domowników. Tym
samym dają nam szansę, byśmy lepiej się poznali i z nimi zaprzyjaźnili. W komunikacji międzygatunkowej
istotna jest konsekwencja, mowa ciała oraz ton głosu. Szczury doskonale odczytują nasze nastroje. Każdy
ich miłośnik zachwala wybitną inteligencję tych zwierzaków. I nie ma w tym przesady – liczne badania
naukowe potwierdzają ich zdolności. Ponadto można samemu zaobserwować biegłość, z jaką szczury się
uczą i rozwiązują problemy. Warto trzymać je w grupach, by móc obserwować także relacje w stadzie.
Myszy również są kontaktowymi zwierzętami, choć trzymane w parach bądź grupach nie wymagają
aż takiego zaangażowania człowieka, jak szczury. Dlatego są dobrą alternatywą dla ludzi zapracowanych. Są
to gryzonie dość bojaźliwe – należy postępować z nimi delikatnie i spokojnie, w przeciwnym razie mogą nas
ugryźć. Charakteryzują się sporą inteligencją a obserwacja ich życia socjalnego dostarcza opiekunowi wiele
przyjemności.
Chomiki to dość zróżnicowana grupa. W zależności od podgatunku prezentują odmienne
zachowania. Dorosłe chomiki syryjskie to samotnicy. Nie tolerują obecności innych gryzoni w klatce, poza
okresem rozrodu. Chomik Campbella początkowo był nazywany „chomiczym pitbullem”, jednak selekcja
hodowlana doprowadziła do wyhodowania łagodniejszych osobników. Dziś łatwiej go oswoić, jednak
samce dalej mogą ze sobą walczyć. Zupełnie inaczej jest z chomikami dżungarskimi – mogą być trzymane w
grupie, choć samice bywają agresywne wobec siebie. Chomiki Roborowskiego najlepiej czują się trzymane
w parach. Są to najmniejsi przedstawiciele gatunku (do 7 cm długości), jednocześnie bardzo szybcy, dlatego
trzeba być bardzo uważnym przy braniu ich na ręce. Łączenie chomików chińskich w pary to loteria – na
ogół dogadują się dobrze między sobą, jednak czasem dochodzi do gwałtownych walk. Wówczas rozsądnie
jest rozdzielić gryzonie. Jeśli chcemy mieć oswojonego chomika, ważne jest wczesne przyzwyczajanie go do
brania na ręce. Jeśli proces socjalizacji został zaniedbany, bliski kontakt z chomikiem na siłę będzie
nieprzyjemny dla obu stron – stresujący dla zwierzęcia i bolesny dla opiekuna. Wówczas można zadowolić
się obserwacją „chomiczego” życia zza krat klatki. Zwierzaki te stają się aktywne wieczorem. Warto zwrócić
uwagę na to, że potrafią bardzo hałasować w nocy – często żeby się wyspać, konieczne jest wyniesienie
klatki do innego pomieszczenia. Posiadanie tych zwierzaków nie jest wskazane dla małych dzieci.

Świnki morskie to zwierzęta stadne. Pomiędzy samcami ustala się wyraźna hierarchia, dość stabilna
w obrębie stałej grupy zwierząt. Warto trzymać więcej niż jedną świnkę, ponieważ nie są one samotnikami.
Dla kilku gryzoni konieczna jest duża klatka, a jeśli zwierzęta mimo tego nie tolerują swojej obecności,
należy je rozdzielić. Jeśli zdecydujemy się na jednego osobnika, należy zastąpić mu towarzystwo innych
gryzoni i poświęcać dużo uwagi. Mimo że są to dość płochliwe zwierzęta, rzadko gryzą i drapią.
Charakteryzuje je wybitna łagodność i spokojne usposobienie, ponadto prezentują dzienny tryb życia i z
reguły nie hałasują w nocy, w przeciwieństwie do chomików. Można powierzyć dzieciom opiekę nad
świnkami, pod warunkiem, że będą postępować z nimi delikatnie.
Przy wyborze miniaturowego przyjaciela warto zapoznać się z psychiką różnych gatunków, a także
sposobem ich żywienia i utrzymania, by móc czerpać obopólną radość z przebywania z gryzoniem.
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