
Hrčki so glodalci. Poznamo jih 18 
vrst. Najbolj znana vrsta je sirijski 
hrček, tudi »zlati hrček« , ki je pogo-
sta domača žival. Hrčki so po naravi 
nočne živali.

Življenjska doba in razmnoževanje

Povprečno ne živijo več kot dve ali 
tri leta v ujetništvu; v naravi še manj. 
Spol odraslega hrčka določimo po 
repu: ravnega ima samček, samičkin 
pa ima bunkice na obeh straneh.

Hrčki se znajdejo tako v kletki kot v 
terariju. Zlati hrčki posebej uživajo v 
plezanju po zidu kletke. Kljub majh
nosti potrebuje hrček vsaj 40 × 60 cm 
površine in vsaj 40 cm višine. Stekleni 
terarij naj nima večje višine kot širi
ne, sicer bo zrak slabo krožil. Škrata
sti hrčki (čeprav manjši!) potrebujejo 
še več prostora – vsaj 80 × 40 cm. To 
zato, ker so zelo dejavni – veliko te
čejo in kopljejo, vendar ne smejo biti 
dolgo zunaj kletke. Zaradi majhno

Hrčki sti se zunaj ne 
počutijo varne; 
druge domače 
živali bi jih lah
ko pokončale.

Ozke in gladke 
plastične hiške niso 
preveč primerne kot edino bivališče 
hrčka. Preveč so zaprte in zrak slabo 
kroži, plastika pa (čeprav jo je lah
ko čistiti)  ne vsrka hrčkovega urina. 
Iz tega nastane vlažno in neudobno 
okolje, zelo ugodno za bakterije in 
glivice. 

Za hrčka je najprimernejša dobro 
razsvetljena soba s stalno, zmerno 
temperaturo (18 do 26 stopinj Cel
zija), zunaj neposrednega sonca. Ne 
sme biti na prepihu.

Vso površino kletke je treba dobro 
pokriti z debelo plastjo lesenih od
padkov za glodavce. 

Hrčki gradijo gnezdo, zato mu le 
sproti dodajajte koščke robčkov in ča
sopisnega papirja in zgradili si bodo 
varen dom na samem. Sveže seno je 
mehko in nekaj ga bodo hrčki z užit
kom tudi pojedli.
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Hrana

Osnovno hrano lahko kupite v trgovi
ni za živali in povsem zadosti hrčkov
im prehrambenim potrebam. Za pri
boljšek pa jim le dajajte svežega sadja, 
zelenjavo ali žive žuželke. Slaščice in 
nekatera zelenjava (paradižnikovo li
stje) niso primerni zanje oziroma jim 
celo škodijo.

Hrčki so privajeni življenju v su
šnih predelih in lahko dovolj tekoči
ne dobijo že iz vodene zelenjave, npr. 
iz kumar. Vseeno naj imajo vedno na 
zalogi svežo vodo. 

Tako hrana kot voda morata biti 
sveži in menjani enkrat na dan. Voda 
ne sme biti v odprti posodi, ker se 
tako hitro onesnaži in ustvari mokro 
okolje, ki je precej nezdravo za hrčka. 

vprašanja:

Koliko vrst hrčkov poznamo? 

Povprečno živijo hrčki

Velikost in višina kletke: 

Hrana hrčka: 

Na vrtu kraj žive meje je nekdo poza
bil cvetlični lonček. Ali pa ga je tja kar 
odložil, kdo ve? Cvetlični lonček je bil 
naslonjen na kamen tako, da je delno 
visel v zraku.

Pa se je mimo prislinil polžek! 
»O, kako lepo,« se je razveselil: »Senč
no, pa še streha nad glavo!«

Nato se je prislinil mimo še en pol
žek, nato še drugi in tretji in kmalu je 
bilo v notranjosti cvetličnega lončka 
skoraj tesno. 

Toda polži niso taki kot 
ljudje, čisto zadovoljni 
so bili in se niso prav 
nič prepirali.

Polžki
Darinka Kozinc

Zvečer, ko se je stemnilo, so imeli 
blizu do slastne solate, podnevi pa 
so počivali v cvetličnem lončku. Prav 
dobro se jim je godilo. 

Toda nekega dne je cvetlični lon
ček nekdo dvignil:

»O ti presneti polži, tu ste! Vso gre
dico solate ste mi pojedli!«

Z lončkom vred jih je odvrgel v ve
lik kontejner za smeti. Lonček se je 
raztreščil in polži so se razbežali na 
vse strani. Po polžje seveda, vsekakor 
pa veliko prej, kot je tovornjak odpe
ljal smeti na smetišče.

O, to bi bilo pa res hudo!
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