Minimalne warunki chowu szczurów:

1. Szczury to zwierzęta silnie stadne, więc absolutnie nie można ich trzymać samotnie (o
ile nie ma ku temu silnego wskazania, np. zdrowotnego). Jest to niezbędne dla ich
prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego, co zostało potwierdzone
naukowo. Zalecane jest by stado składało się z minimum trzech osobników tej samej
płci lub różnych (pod warunkiem kastracji), aby zapobiec sytuacjom, kiedy jakikolwiek
szczur zostanie osamotniony po odejściu towarzysza. Wyjątkiem może być sytuacja,
w której wygaszane jest stado.
2. Szczury muszą mieć zapewnioną odpowiedniej wielkości i dobrze wyposażoną klatkę.
Minimalne wymiary klatki na dwa szczury to 70x60x40 cm. Kalkulator przeliczający
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fancyratsforum.co.uk/calculator/cagecalc.html Poprzez dobre wyposażenie klatki
rozumie się: hamaki, półki, domki, sputniki, rury, cedzaki, koszyczki, etc. Należy
pamiętać, aby wszystko było wykonane z materiałów bezpiecznych dla zwierząt i
nietoksycznych. Przy urządzaniu klatki możecie wyzwolić swoją kreatywność, ale
najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom.
3. W kuwecie/kuwetach klatki powinna znajdować się odpowiednia ściółka. Przy
szczurach nie należy używać ściółek z drzew iglastych. Jedną z najbardziej polecanych
i najczęściej używanych są zrębki wędzarnicze przystosowane dla zwierząt czy
podściółka drewniana dla zwierząt terrarystycznych. Można także używać ściółki
celulozowej, konopnej dobrej jakości odpylonych trocin (np. TierWohl). Absolutnie
niedozwolone jest używanie żwirków silkonowych/silikatowych czy bentonitowych,
które są niekomfortowe dla zwierząt, pylące i podrażniają ich drogi oddechowe.
4. Niedopuszczalne jest przebywanie zwierząt na ściółce wilgotnej, pylącej czy mocno

zanieczyszczonej. Sprzątanie jest nieodłącznym obowiązkiem w przypadku chowu
jakiegokolwiek gatunku zwierząt. Niedopilnowanie higieny z winy właściciela
uznawane jest za zaniedbanie i karane, w pierwszej kolejności upomnieniem.
5. Szczury mają specyficzne wymagania pokarmowe i wymagają odpowiedniego
żywienia. Przykładowymi polecanymi karmami są te produkowane przez m.in.
Beaphar, Brit, Jr Farm, Mixerama, Niezłe Ziółko, Versele Laga, Vilmie. Oczywiście
należy również urozmaicić dietę o świeże warzywa i owoce oraz zastosować

specyficzną dietę w przypadku zwierząt chorych. Lista warzyw i owoców
bezpiecznych jest dostępna tutaj: forum.szczury.biz/viewtopic.php?t=2033 Szczur
musi mieć również stały dostęp do świeżej, czystej wody, a naczynia/poidła, w
których jest ona podawana muszą być utrzymywane w czystości.
6. Szczury wymagają odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Lista polecanych weterynarzy
znajduje się tutaj: http://forum.szczury.biz/viewforum.php?f=126
7. Szczury potrzebują codziennych wybiegów poza klatką, które mają zaspokoić
potrzebę eksploracji terenu i stymulację

mózgu. Konieczne są również częste

kontakty z człowiekiem w celach socjalizacyjnych, aby zwierzęta nawiązały więź z
opiekunem.

Więcej informacji można znaleźć na forach internetowych: forum.szczury.biz, szczury.org
oraz szczurzych grupach na facebooku: szczury, szczuromaniacy.

