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Hiiren hoito ja ruokinta
Lemmikkihiiristä on olemassa kolmea päätyyppiä: englantilaistyyppisiä näyttelyhiiriä, suomalaistyyppisiä hiiriä sekä minihiiriä. Suurikorvainen englantilaistyyppinen hiiri on näistä kookkain ja usein luonteeltaan rauhallisin.
Englantilaistyyppiset näyttelyhiiret ovat kooltaan massiivisia. Tällainen hiiri voi painaa jopa 60-80 g, kun sen suomalainen serkku painaa
n. 30-40 g. Minihiiri painaa vielä tätäkin vähemmän, 15-20 g. Englantilaistyyppisellä hiirellä on myös valtavat korvat ja sen selkä on
linjakas ja pitkä.
Hiiriuroksen ja -naaraan välillä ei ole kovin suurta eroa. Uros on yleensä hieman massiivisempi ja
uroksen virtsa haisee voimakkaammin. Ne myös harvemmin tulevat toimeen keskenään. Hiiren
elinikä vaihtelee hieman suvusta riippuen. Yleensä hiiri elää n. 1 -1,5 vuotta, joskus jopa 2 vuotta. Hiiret ovat sukukypsiä jo 1 - 1,5 kuukauden ikäisinä, niinpä poikaset tulisi erottaa omiin sukupuoliryhmiinsä jo 3 viikon ikäisinä. Naarashiirellä on kiima 3-5 päivän välein ja se kantaa poikasia
18-21 päivää. Poikasia syntyy kerralla valtava määrä, jopa 10-20, riippuen hieman naaraan iästä
ja koosta. Siksipä omalla lemmikkihiirellä ei kannatakaan teettää poikasia ellei tarkoituksena ole
todella ryhtyä kasvattamaan hiiriä.

VARUSTEET
Hiiri viihtyy parhaiten pienessä 4-5 eläimen muodostamassa laumassa. Uroshiiret saattavat olla
toisilleen hyvinkin aggressiivisia, joten ne olisi parempi pitää erillään.
Hiiren kodiksi sopii parhaiten muovinen terraario, häkistä ne saattavat livahtaa helposti pinnojen
välistä ulos. Myös verkkokantinen lasiterraario on hyvä, vaikka onkin painonsa vuoksi vaikeampi
puhdistaa. Parasta kuiviketta on kuohkealastuinen kutterinpuru, kuiviketurve tai paperimassapelletti. Sahanpuru tai hiekka eivät sovi kuivikkeiksi. Terraarioon tulee sijoittaa virikkeeksi esimerkiksi tyhjiä WC-paperirullan hylsyjä ja erilaisia pahvirasioita, joihin hiiret hyvin mielellään
nakertelevat reikiä. Pesämökiksi käy hyvin kartonkirasia, kukkaruukku (katso ettei hiiri voi jäädä
jumiin ruukun reikään) tai vaikka tyhjä kookospähkinä. Terraarioon voidaan laittaa myös juoksupyörä. Eri juoksupyörämalleista kannattaa valita suuri umpinainen turvapyörä. Juoksupyörän on
syytä olla riittävän suuri, ettei hiiren selkä rasittuisi. Liian pienessä pyörässä juoksevan hiiren
häntä voi kaareutua selän yli ja jäädä tähän asentoon.

RUOKINTA
Hiiren ruokinta on hyvin yksinkertaista. Sen pääravintoa on hyvälaatuinen hiirille tarkoitettu siemenseos tai täysravintopelletti, joka sisältää kaikki hiiren tarvitsemat ravintoaineet, hivenaineet
ja vitamiinit. Varmista, että ruoan koostumus on juuri hiirille sopiva. Liian rasvainen tai väriaineita sisältävä siemenseos ei ole hiirelle hyväksi.
Tuoretta ruokaa olisi hyvä antaa siementen tai pellettien lisäksi. Erilaiset hedelmät ja vihannekset ovat oikein hyviä, esim. kiinankaali, omena, kurkku, tomaatti, päärynä ja salaatti. Annettavat vihannekset pitää aina muistaa pestä tai kuoria huolella. Kesäisin voi hiirelle antaa tuoretta
ruohoa, voikukan lehtiä ja apilaa. Silloin tällöin olisi muistettava antaa kuivaa leipää tai
koirankeksiä nakerrettavaksi, jolloin hiiren hampaat eivät pääse kasvamaan liian pitkiksi. Viherruoan lisäksi hiirelle voi antaa erilaisia puuroja, perunamuusia, keitettyä makaronia tai riisiä.
Mukaan voi lisätä myös kermaviiliä, josta hiiret saavat kalsiumia.
Ruoka olisi hyvä antaa aina samaan aikaan vuorokaudesta, mieluiten illalla. Ruoan määrä riippuu
hyvin paljon siitä minkä kokoinen hiiri on, mutta keskimäärin hiiri tarvitsee siemenseosta noin
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ruokalusikallisen päivässä. Kantaville ja imettäville naaraille on annettava niin paljon ruokaa
kuin ne vain syövät, lisäksi juomaveteen voi lisätä pari tippaa vitamiinivalmistetta.
Juotavaksi hiirelle annetaan aina vettä, ei esimerkiksi maitoa. Vettä pitää olla aina tarjolla ja se
tulisi vaihtaa päivittäin.

HIIREN HOITO
Hiiren hoito on helppoa. Hiiren päivittäiseen hoitoon kuuluu ruokakupin ja juomapullon puhdistus ja pesu. Päivittäiseen pesuun riittää kuuma vesi, mutta pari kertaa viikossa ne olisi kuitenkin
syytä pestä mahdollisimman kuumalla vedellä, johon on lisätty hiukan astianpesuainetta, harjaa
käyttäen. Astianpesuaine on muistettava huuhdella erittäin huolellisesti pois.
Yleensä hiiret ovat hyvin siistejä eläimiä ja käyvät pissalla omassa pissanurkkauksessa. Tämä
nurkkaus olisi hyvä siivota päivittäin jolloin ikävä hiirenhaju vähenee huomattavasti. Useimmat
hiiret oppivat käymään asioillaan "hiekkalaatikolla" eli pienessä kupissa, johon on laitettu esim.
kissan-hiekkaa. Hiekkalaatikko on helppo tyhjentää päivittäin roskikseen ja täyttää uudelleen
hiekalla.
Hiiriterraario tai -häkki olisi siivottava vähintään kerran viikossa. Yleensä kuitenkin omistajan
(tai perheenjäsenen) nenä haistaa milloin hiirihäkkiä siivotaan liian harvoin. Terraario tai häkki
kannattaa viedä pesuhuoneeseen ja pestä se suihkua ja harjaa apuna käyttäen. Häkin pesuun voi
käyttää mietoa astianpesuaineliuosta, kunhan muistaa huuhdella sen huolellisesti pois.
Hiiren terveydentila on tarkistettava päivittäin. Hiiren lyhyestä eliniästä johtuen sairauden puhkeamisajat ovat lyhyet. Illalla iloisesti häkissä tepasteleva hiiri voi löytyä aamulla karvat pörhöisenä kyyhöttämässä häkin yhdestä nurkkauksesta. Sairaalta vaikuttava hiiri tulee viedä viipymättä eläinlääkäriin.

MITÄ HIIREN KANSSA VOI TEHDÄ?
Terve hiiri on vilkas ja utelias ja se tekee mielellään tutkimusretkiä "suureen maailmaan". Se
oppii varsin nopeasti kiipeilemään omistajansa käteen (varsinkin jos sitä houkuttelee jollain
herkulla) ja sieltä olkapäille. Myöskin tutkimusretket taskuun katsomaan, josko sieltä löytyisi
jotain mukavaa syötävää, sekä hihansuusta sisään kipittäminen ovat hiirelle mieluista puuhaa.
Hiirelle voi tehdä pahvirullista ja -rasioista esimerkiksi labyrintin, jonka päähän voi laittaa hyvältä tuoksuvaa herkkua. Niistä voi myös rakentaa miniesteradan ja houkutella hiirtä kulkemaan sen
läpi. Hiiri nauttii myös paljon silittelystä ja pitää siitä, että sitä rapsutetaan varovasti esimerkiksi korvan takaa.
Voit viedä hiiresi myös näyttelyyn. Terveen ja hyväluonteisen lemmikkihiiren kanssa kannattaa
ensin osallistua pet-luokkaan, josta se voi tuomarin hurmatessaan voittaa hienoja palkintoja.
Englantilaistyyppisen hiiren kanssa voit osallistua myös viralliseen eli standardiluokkaan. Ennen
kuin huomaatkaan, sinulla on hiirinesi uusi mielenkiintoinen harrastus!
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