
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

zlati hrček in 
pritlikavi hrčki

(Mesocricetus auratus) in (Phodopus spp.)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres lahko hrčku povzročajo: ljudje, morebitni 
sovrstniki, druge živali (plenilci – maček, beli dihur), nep-
rimerni nastanitveni pogoji in prehrana ter bolezni.

Znaki stresa ali slabega počutja so: postanejo 
manj aktivni, manj jedo in hujšajo, imajo nenegovan 
kožuh, se ne zanimajo za okolico, so zgrbljeni in se 
nočejo premikati. 

Hrčki so v naravi plen, zato spretno prikrivajo znake 
bolečine ali bolezni. Že blage spremembe v njihovem 
obnašanju, apetitu in iztrebljanju so lahko pomem-
ben znak, da je z vašim ljubljenčkom nekaj narobe.

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka
Dermatofitoza
Trakulja (Rodentolepis nana)

Posebnost
Hrčki imajo velike lične vrečke, ki so razširitve sluznice 
sten lic in lahko segajo vse do lopatic.

Ukrepi: 
Poskrbimo, da je hrček zdrav, ob znakih bolezni pa ga 
nemudoma odpeljemo k veterinarju. Zdravljenje živali in 
razkuževanje opreme izvajamo po navodilih veterinarja.
Preprečujemo tudi stik z drugimi (domačimi in divjimi) žival-
mi.

Pričakovana življ. doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Brejost

Število mladičev

Optimalna temp. okolja

1,5-2,5 let 1,5-3 leta

5-10 3-8

20-22 °C 20-22 °C

15-18 dni 18-22 dni

14-19 cm 5-10 cm

6-8 tednov  6-8 tednov  

100-200 g 17-50 g

Pritlikavi hrčkiZlati hrček

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

S hrčkom ravnamo nežno in mirno, brez hitrih 
gibov. Pustimo mu, da sam pride k nam in nas 
spozna. Potrebna je previdnost, saj radi ugriznejo. 
Preden  primemo hrčka, se moramo prepričati, da 
je popolnoma buden in se zaveda naše prisotnosti. 
Hrčka primemo tako, da ga preprosto objamemo z 
dlanjo in dvignemo iz kletke. Ne smemo ga dvigova-
ti za vratno kožno gubo, saj lahko pride do prolapsa 
oči. Ko ga držimo, vedno pazimo, da nam ne pade 
ali skoči iz naročja. Če nas ugrizne, ga varno odloži-
mo, kar običajno pomaga, da sprosti ugriz.

ravnanje s hrčkom

KDO SEM?

Nekatera urgentna stanja (obisk veterinarja je 
nujen):

prolaps oči
driska 
neodzivnost 
poškodbe, padec z višine
težko/slišno dihanje
krvavitev

-
-
-
-
-
-

Hrčki so nočno aktivne živali, torej podnevi 
večinoma spijo,  ponoči pa lahko ustvarjajo hrup, 
zato preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali 
je izbira prava?

Avtorji:   Katarina Pavlin, Valentina Kubale, 
  Zlatko Golob, Jožko Račnik
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...
Hrčki so vsejedi. Osnovna hrana so komercialno 
pripravljeni peleti/hrana za hrčke.

popestritev okolja
Zlati hrčki so solitarne živali, zato jih je najbolje na-
mestiti posamezno. Pritlikavi hrčki so manj teritori-
alni in jih lahko namestimo tudi v parih ali manjših 
skupinah (morajo biti iz istega legla, saj pri združevan-
ju odraslih živali pride do pretepov). Zelo pomembno 
je, da imajo globok nastilj v katerem lahko kopljejo 
rove. V kletko jim namestimo skrivališča, tunele, 
viseče mreže, lestve, igrače iz vej, lesa, sena, kartona 
ali papirja ter veje in debla, katere lahko glodajo in si 
s tem obrabljajo zobe. Hrčki nujno potrebujejo tudi 
kolo za tek, saj se v naravi veliko gibljejo in pretečejo 
velike razdalje. 
Izogibamo se neprimernim materialom (plastika, 
guma, sintetični materiali), ki bi jih lahko grizli, shranili 
v lične vrečke in zaužili ali se z njimi poškodovali.

Vedno naj imajo na 
voljo tudi kakovostno 
seno.

Kletka iz nerjavečega jekla 
ali stekla in s polnim dnom 
(visoka, čim večja, police na 
različnih nivojih)

Globok nastilj (žagovina, 
rezan papir, šota ali stelja iz 
koruznih storžev)

Skrivališča (vsaj eno za
 vsako žival) 

Igrala (kolo za tek, tuneli, 
lestve, viseče mreže, lesene 
igrače za grizenje, veje)

Transportni boks

Posoda za hrano

Napajalnik

Peletirana hrana (za 500 g)

Kvalitetno travnato seno 
(za 1 kg)

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

 60-160 €

5-10 €

10-20 €

3-15 €

15-20 €

5-10 €

5-10 €

5 €

5-10€
 

115-260 €
20 - 25 €

kdo je primeren lastnik?
Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pozoren in mu 
nameni ustrezne bivalne pogoje, primerno prehrano in 
zdravstveno varstvo ter dovolj časa in denarja.
Potreben je tudi primeren prostor za namestitev klet-
ke. 
Kletko je potrebno čistiti vsaj dvakrat tedensko oziro-
ma po potrebi. Dnevno potrebuje svežo hrano in vodo 
ter izpust iz kletke, da se razgiba. Hrčki radi skladiščijo 
hrano v svojih skrivališčih, zato je potrebno staro hrano 
redno odstranjevati. Hrček ne sme biti igrača za otroke.

nevarnosti
Iz dosega odstranimo nevarne predmete, strupene 
rastline in zavarujemo električne kable. Hrčka ob 
izpustu iz kletke neprestano nadzorujemo. 

Priboljški, ki jih lahko ponudimo vsak dan (malo):
zelenjava (kumara, bučka, korenje, koromač, brokoli, 
cvetača, grah)
sadje (jabolko, banana, jagode, hruška, melona, 
ribez)
žuželke (1-2 mokarja), ličinke, kuhano jajce
polnozrnat kruh, bučna semena
sveža trava

-
-
-
-
-
-
-

Komunikacija
Zelo dobro vohajo in slišijo, zato tudi komunicirajo z 
vonjavami (dve bočni žlezi pri zlatem hrčku in ena tre-
bušna žleza pri pritlikavih hrčkih) in različnimi zvoki, 
tudi z ultrazvokom. Udarjanje/škripanje z zobmi je 
opozorilni znak.

Oreščke in sončnična semena jim ponudimo le redko, 
saj vsebujejo veliko maščob.

Hrana, ki je ne dajemo:
mandlji, grozdje (semena), avokado, citrusi
surov fižol in krompir, listnati deli 
paradižnika in krompirja, rabarbara
čebula, česen, feferoni, drobnjak, 
por, začimbe
zelenjava in sadje, ki vsebuje veliko vode
nekuhana jajca, mastno meso (slanina)
čokolada, čips, sladkarije ...

-
-

-

-
-
-


