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Wstęp
Szczur jest zwierzęciem budzącym najczęściej negatywne emocje. Jego
wizerunek szkodnika i roznosiciela chorób towarzyszył ludziom przez
wieki. Jego obecność przy ludzkich siedliskach nie oznaczała zwykle niczego pozytywnego, dlatego też niewiele jest zwierząt tak powszechnie
nielubianych jak szczury. Ich zdolności reprodukcyjne i umiejętność
przystosowania się do różnych warunków bytowych sprawiła, że niezwykle trudno się uwolnić od ich obecności. Jak to możliwe zatem, że pospolicie występujący szczur wędrowny (rattus norvegicus) to ten sam gatunek zwierzęcia, co nasz domowy pupil? Otóż wśród zwierząt i ludzi zdarzają się osobniki pozbawione pigmentu - albinosy. Białe zwierzęta zawsze zwracały uwagę, w niektórych kręgach kulturowych otaczane były
nawet kultem. Wśród wędrownych szczurów albinosy także się zdarzały,
a że wyróżniały się jasną barwą, łatwo było je dostrzec. W XIX wieku albinotyczne szczury zaczęto łapać i tak rozpoczęła się ich kariera jako
zwierząt domowych i laboratoryjnych.
Obecnie szczury są coraz częściej naszymi domowymi pupilami.
Bawią i zadziwiają swoją inteligencją oraz ciekawością świata. Są wspaniałymi zwierzętami do obserwacji zachowań stadnych, społecznych.
Warto poznać lepiej te fascynujące gryzonie, bo obcowanie z nimi jest cudowną przygodą.
Z książki tej dowiecie się, jak zaopiekować się szczurkami, by były
szczęśliwe. Dowiecie się, jaką kupić klatkę, jaką ściółkę, czym należy
szczurki karmić, a czego nie powinno się podawać. Poznacie najczęściej
występujące choroby i sposoby ich leczenia, dowiecie się, jak postępować
ze szczurkiem, który gryzie, a jak z nieśmiałym.
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Fot. Wuwuna

1. Zanim szczury zawitają do Twojego domu
Powszechnie uważa się gryzonie za zwierzęta „łatwe” do opieki, niewymagające większych nakładów finansowych i dużej ilości czasu. To bardzo
błędne myślenie, wynikające zapewne w dużej mierze z faktu, że w porównaniu z psami czy kotami żyją krótko. Jednak długość życia nie oznacza, że za zwierzę odpowiada się w mniejszym stopniu.
Zanim zdecydujesz się na adopcję szczurów lub kupno ich z hodowli
szczurów rodowodowych, odpowiedz sobie na kilka pytań:
1. Czy umiem pogodzić się z tym, że szczury, jako gryzonie, potrafią
coś zniszczyć w mieszkaniu?
2. Czy chęć posiadania szczura nie jest chwilowym kaprysem? Czy nie
chcę kupić zwierzęcia dziecku, które po okresie fascynacji zaniedba
je?
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3. Czy w mojej miejscowości jest weterynarz znający się na leczeniu
małych zwierząt? Pamiętaj: specjalista od chorób psów i kotów niekoniecznie musi znać się na leczeniu gryzoni! Warto poczytać na forach internetowych dotyczących szczurów, który weterynarz jest
polecany, oraz warto pytać o leczenie gryzoni bezpośrednio w lecznicach. Pamiętaj, by zastanowić się nad tym zanim szczury do Ciebie trafią, bo gdy zachorują, będzie za późno na szukanie lecznicy.
4. Czy akceptuję fakt, że szczury są zwierzętami stadnymi i muszą żyć
w jednopłciowych stadach liczących minimum dwa osobniki?
5. Czy będę w stanie zapewnić szczurom odpowiednie wyżywienie, codzienne wybiegi, dużą przestronną klatkę?
6. Czy posiadam środki finansowe na leczenie szczurów?

Gdy już odpowiemy sobie na te pytanie i podjęliśmy decyzję o przyjęciu szczurów do domu, trzeba zastanowić się, skąd je wziąć...
...ze sklepu, z hodowli czy adoptować?

Powszechnie zwykło się uważać, że gryzonie kupuje się w sklepie zoologicznym. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jest to najgorsze wyjście. Sklep nie jest odpowiednim źródłem z kilku powodów:
• Zazwyczaj w sklepach zwierzęta nie są rozdzielone według płci, co
sprawia, że większość „sklepowych” szczurzyc jest w ciąży.
• Warunki bytowe zwierząt są niewystarczające, zwierzęta nie są
oswojone i przez to narażone na stres wywołany hałasem, obecnością wielu ludzi, walką o pokarm.
• W sklepach zwykle panują złe warunki higieniczne - akwaria nie są
regularnie czyszczone, ściółka jest brudna, brakuje poideł z wodą co sprzyja rozwojowi chorób.
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• Zwierzęta ze sklepu zoologicznego zazwyczaj pochodzą z pseudohodowli lub „ferm”, w których mnoży się je bez żadnego planu, osłabiając ich zdrowie i geny poprzez krzyżowanie spokrewnionych
osobników (tzw. chów wsobny).
• Kupując zwierzę w sklepie de facto pomagamy rozmnażalniom
i pseudohodowlom. Na miejsce naszego szczura sklep zamówi kolejne, ponieważ naszym zakupem nakręcamy popyt. Nie chcemy
przecież przyczyniać się do tego, by szczury i inne gryzonie były jedynie towarem, w dodatku źle traktowanym.

Dobrą alternatywą dla sklepu jest adopcja. Ludzie oddają swoje
szczury z różnych przyczyn: wyjazdu, silnej alergii, braku czasu dla zwierząt. Zdarza się też potomstwo samiczek zapłodnionych w sklepie. Na forach dyskusyjnych pojawia się wiele ogłoszeń adopcyjnych, nierzadko
trafiają się nawet nietypowe odmiany. Nie należy zrażać się, że upatrzony
przez nas szczur jest z innego miasta, ponieważ na niemal każdym forum
znajduje się wątek transportowy, gdzie ogłaszają się ludzie jeżdżący na
różnych trasach regularnie lub okazjonalnie. Adoptując szczura pomagamy, kupując w sklepie - szkodzimy. Adopcja, w odróżnieniu od zakupu
w sklepie, nie jest anonimowa. Decydując się na nią, trzeba liczyć się
z tym, że właściciel, kierując się dobrem oddawanych zwierząt, będzie
chciał wiedzieć, jakie warunki będziemy w stanie zapewnić. Czasem trzeba też podpisać umowę adopcyjną, szczególnie jeśli adoptujemy zwierzę
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczurów. Osoby niepełnoletnie nie mogą adoptować szczura bez zgody opiekunów i to oni podpisują umowę adopcyjną. Te formalności podyktowane są troską o szczury i nie należy się
temu dziwić, bo każdy rozsądny właściciel chce dla swoich podopiecznych
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jak najlepiej. Szczurki adoptowane zazwyczaj są dobrze oswojone z człowiekiem, nie mają takiej traumy jak szczury ze sklepu.
Jeśli marzymy o określonej odmianie lub chcemy brać udział w wystawach szczurów, możemy kupić szczura z hodowli. Hodowle w Polsce
zrzeszone są w Stowarzyszeniu Hodowców Szczurów Rasowych. Jeśli hodowla, z której chcemy kupić szczura, nie jest zrzeszona, to nie ma
uprawnień do wydawania rodowodów i nikt nie kontroluje jej działań.
Rodowód jest spisem przodków szczura kilka pokoleń wstecz. Pozwala na
śledzenie linii, przede wszystkim jeśli chodzi o zdrowie. Hodowcy uważnie dobierają pary, rozmnażają szczury kierując się coraz lepszym zdrowiem przyszłych pokoleń. Sprowadzają także szczury rodowodowe z zagranicy: m.in. z Czech, Niemiec, Finlandii i Szwecji. Szczury rodowodowe
mają ciekawe odmiany kolorystyczne, uszne i sierstne, są też bardzo dobrze socjalizowane, brane na ręce zaraz po urodzeniu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że na wymarzonego szczurka trzeba czasem poczekać nawet kilka miesięcy, ale z pewnością warto. Jeśli dana hodowla nie planuje
akurat miotów o określonej odmianie, z pewnością wskaże inną hodowlę,
do której można się zgłosić, ponieważ polskie hodowle nie konkurują ze
sobą, a ściśle współpracują. Szczury z rodowodem, w odróżnieniu od adoptowanych, nie są za darmo. Cena jednego szczura wynosi, w zależności
od odmiany, od 50 do 120 zł. Najmniej kosztuje szczur z tzw. miotu kontrolnego, mającego na celu sprawdzenie nowej linii. Zgłaszając się do hodowli, najczęściej należy wypełnić ankietę, dzięki której hodowca pozna
nasze doświadczenie, preferowane odmiany szczurów oraz ich płeć. Kupując szczura z hodowli, podpisuje się umowę kupna, w przypadku osób
niepełnoletnich podpisują opiekunowie. Jeżeli szczur z hodowli ma być
pierwszym szczurem, hodowca zachęci raczej do kupna rodzeństwa lub
będzie oczekiwał, że równocześnie adoptujemy dla szczurka towarzystwo
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tej samej płci. Jeżeli ktoś chce trzymać szczura w samotności, nie ma
szans na kupno szczura z hodowli, a wielu przypadkach także na adopcję.
Pamiętaj, że zarówno adopcja jak i kupno szczura z rodowodem jest
dobrym wyjściem. Złym wyjściem jest tylko kupno szczura w sklepie, ponieważ jest to nieetyczne i nie pomaga tym zwierzętom w żaden sposób.
Nie ufaj sprzedawcom na aukcjach internetowych. Mają często szczury
o ciekawych odmianach, opisywane jako „rasowe”. Tymczasem o tym, czy
zwierzę jest rasowe, decyduje udokumentowany spis przodków - rodowód. Żadna polska hodowla zrzeszona w SHSRP nigdy nie wystawia
szczurów na aukcjach internetowych.
Jeśli podjąłeś decyzję o posiadaniu szczurów, czas przygotować dla
nich odpowiednią klatkę, zaopatrzyć się w dobrą karmę i można rozpocząć szczurzą przygodę!

Pełna wersja

http://www.escapemagazine.pl/369696-szczury-w-hodowli-domowej
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