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Den mongoliska gerbilen (också kallad “ökenråtta”) lever vild i Mongoliets öken- och halvökenområden 
där den livnär sig på bland annat frön och insekter. De lever i grupper och bor i långa gångsystem som 
de gräver ner till en halv meter under marken. Arten upptäcktes i slutet av 1800-talet och den första 
framgångsrika uppfödningen av gerbiler i fångenskap skedde i Japan 1935. Till en början användes de 
som försöksdjur. Gerbilerna kom till Europa 1964. Numera finns de i många olika färger utöver den 
ursprungliga viltfärgen, agoutin. Gerbilens latinska namn betyder ungefär “liten kloförsedd krigare”. 
 
Gerbiler är flockdjur och lever i par eller grupper. De ska därför aldrig leva ensamma. Detta finns också 
reglerat i Djurskyddslagen. Att köpa ett par gerbilungar av samma kön är det enklaste sättet att få en 
fungerande flock. Det går också oftast bra att introducera en eller två yngre gerbiler till en äldre. Det kan 
då behövas en period av tillvänjning, då buren delas av med till exempel galler.  
 
Buren  
Ett stort akvarium med tak av metallnät är ett bra gerbilhem. Rekommenderade mått är 80 x 45 cm till 
två gerbiler eller minst 100 x 45 cm till tre stycken. En stor Dunabur kan också fungera bra. Även Ikeas 
Samla-låda i storlek 130 l fungerar. Man kan göra ett eget gallertak till den eller borra flera hål i det 
plastlock som hör till lådan. Gallerburar är däremot olämpliga till gerbiler.  
 
Burmåtten finns också reglerade i lag. De absolut minsta tillåtna måtten för två gerbiler är motsvarande 
en bur på 30 x 40 x 25 cm. Till tre gerbiler får bottenytan aldrig understiga 30 x 60 cm. Detta ska inte 
förväxlas med rekommenderade mått, utan är den lägsta nivån innan det handlar om djurplågeri. Större 
utrymme är inte bara mycket roligare och mer stimulerande för gerbilerna - de är också mycket lättare 
att inreda på roliga sätt och att hålla rena. En stor bur minskar dessutom risken för osämja.  
 
 
 



Inredning  
Buren kan inredas med hus av trä, lerkrukor, en skål med finkornig sand att (för att rulla sig i och hålla 
pälsen fin), samt grenar från frukt och lövträd. Toarullar och andra kartongsaker ger också mycket 
sysselsättning. Plastsaker är däremot inte bra, de gnager sönder dem väldigt snabbt och de vassa 
bitarna kan orsaka skador.  
 
På burens botten har man ett rejält och tjockt lager med spån. Gerbilerna behöver kunna utöva sitt 
naturliga beteende med att gräva gångar för att må bra. Hjul är däremot inte lämpligt eftersom de lätt 
kan skada den ömtåliga svansen. Sandbadet i buren behöver bytas ofta och hela buren brukar man få 
städa ungefär en gång i veckan eller varannan vecka om man har en större bur.  
 
Foder  
Gerbiler ska ha fri tillgång till sitt torrfoder. Det finns väldigt få blandningar att köpa i djuraffär som är 
anpassade till just gerbiler, men ett par exempel är Gerbil Nature och Gerri Gerbil. Om man ska blanda 
eget foder bör man vara insatt i gerbilens näringsbehov. Lösviktsfoder avsett till “smådjur” (vilket är en 
stor grupp djurarter med många olika näringsbehov) som ofta finns i djuraffärer, innehåller nästan alltid 
överdrivet mycket socker och fett. Ett foder av bra kvalitet och som är anpassat efter just gerbilernas 
näringsbehov är att föredra och kommer att hålla gerbilerna friska och välmående. Servera fodret i 
matskål eller utspritt i buren för att aktivera dem lite extra.  
 
Färskmat  
Gerbiler uppskattar också att få färskmat ca 2-3 gånger i veckan (men ej oftare på grund av risk för 
diarré). Exempel på näringsrik färskmat kan vara: färsk persilja, bönor, linser, broccoli, färska groddar, 
melon, blomkål, ärtor, maskrosblad, grönt gräs, spenat, torkade insekter, kokt fisk, köttfärs, morötter 
m.m. Självklart kan man också ge klassiker som gurka och sallad men tänk på att tilläggsfodret kan bli 
ett utmärkt tillfälle att förse gerbilerna med nyttiga vitaminer och mineraler. Frukt och bär som t.ex. 
äpple, päron och jordgubbar är också uppskattat men tänk på att det innehåller mycket socker så 
servera inte enbart frukt och bär. Lite kokt ägg, havregryn, några russin eller lite kokt potatis eller pasta 
kan också slinka ner. Till och med lite av havregrynsgröten till frukost kan du ge till gerbilerna.  
 
Tänk på att gerbiler är laktosintoleranta och att de inte ska få i sig saltad och kryddad mat. Undvik att ge 
stekt mat då det ofta steks i någon sorts fett. Citrusfrukter, stenfrukter (hallon och björnbär undantaget), 
och avokado är förbjuden frukt till gerbiler. Likaså är det inte helt nyttigt för dem att äta för sura eller 
beska frukter. Lök bör också undvikas. Som godis brukar mandelflarn, jordnötter och solrosfrön vara det 
mest uppskattade. 
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