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1. Πρόιογος 

Ζ πηπρηαθή δηαηξηβή απηή δηελεξγήζεθε ζηελ Καηεύζπλζε Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ 

Σκήκαηνο Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο 

Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο 

Θεζζαινλίθεο. 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζνύλ όια ηα βαζηθά ζέκαηα θαη 

δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηξνθή ησλ ράκζηεξ. Γηα ην ιόγν απηό ε 

παξνύζα εξγαζία δνκήζεθε ζε δύν ζπλνιηθά θεθάιαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ αλέιπε ην 

γεληθόηεξν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο κειέηεο θαη έλα πνπ εζηίαδε πεξηζζόηεξν ζην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηεο παξνύζαο. 

Αλαιπηηθά ζην πξώην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηα ράκζηεξ γεληθά, όπσο είλαη νη θπιέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο ηξσθηηθά, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο, ε δηαηξνθή πνπ πξέπεη αλ αθνινπζνύλ θαη ιίγα ζηνηρεία γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην πνιύ ζπγθεθξηκέλα κηιήζακε γηα ηε δηαδηθαζία εθηξνθήο 

ησλ ράκζηεξ, ε νπνία μεθηλάεη από ηελ αγνξά ηνπ ράκζηεξ θαη ηνπ θινπβηνύ ηνπ θαη 

θαηαιήγεη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ αλάζξεςε ησλ λενγλώλ ράκζηεξ, θαζώο επίζεο 

θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία από ξάηζα ζε ξάηζα. 

 

 

ππξίδσλ Παηίξεο 

Απξίιηνο 2015 
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2.1. Περίιευε 

Παηίξεο, ., 2015. Ζ εθηξνθή ηνπ ράκζηεξ. Πηπρηαθή Γηαηξηβή, Καηεύζπλζε Εσηθήο 

Παξαγσγήο, Σκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε, ζει. 1–38. 

 

Σν ράκζηεξ είλαη έλα εμνηθεησκέλν θαηνηθίδην δών. Αλήθεη ζηα λπθηόβηα 

ζειαζηηθά, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο πξνηηκά λα αλαπαύεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο θαη ηελ λύρηα είλαη μύπλην. Ενύλ πεξίπνπ από 2 εώο 3 έηε, θαη ην ζσκαηηθό ηνπο 

βάξνο θπκαίλεηαη ζηα 120-140 γξακκάξηα γηα ηα αξζεληθά θαη ζε 140-160 γξακκάξηα 

γηα ηα ζειπθά. Παηξίδα ηνπ ράκζηεξ είλαη νη ζηέπεο ηεο εξήκνπ. Ζ πην γλσζηή ξάηζα 

ράκζηεξ είλαη ην ρξπζό ράκζηεξ ην νπνίν θαηάγεηαη από ηε πξία, ελώ άιιεο θπιέο 

είλαη ην ζηβεξηαλό, ην θηλέδηθν θ.α. 

Σα ράκζηεξ είλαη ηδαληθά γηα θαηνηθίδηα δώα, ελώ ζπρλά αλαθέξεηαη πσο είλαη ν 

πξόηππνο ζύληξνθνο ελόο παηδηνύ. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνύ ηνπο κεγέζνπο είλαη επρεξή ζηε 

κεηαθίλεζε. Γελ απαηηνύλ ηδηάδνπζα θξνληίδα. πλήζσο είλαη επραξηζηεκέλα κε έλα 

κπνι ηξνθή, έλα λεξό θαη έλα ήξεκν θαιόδερην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ είλαη θηιηθά, 

θαζαξά θαη ηξπθεξά δώα. Αθόκα είλαη πνιύ νηθνλνκηθά. Έλα ράκζηεξ ζηνηρίδεη 

πεξίπνπ από 5-30 επξώ θαη θαηαλαιώλεη κηα θνπηάιηα ηεο ζνύπαο ηξνθή εκεξεζίσο, 

θαζώο θαη έλα κηθξό ζπκπιήξσκα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. 

Ζ αλαπαξαγσγή θαη αλαηξνθή ησλ ράκζηεξ είλαη γεληθά κηα εύθνιε δηαδηθαζία. Σα 

ράκζηεξ γεληθά είλαη θεκηζκέλα γηα ηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο, αιιά δελ είλαη ηόζν 

θεκηζκέλα σο γνλείο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ηξπθεξόηεηαο πξνο ηα παηδηά ηνπο. Ζ 

εγθπκνζύλε ηνπο δηαξθεί ειάρηζηα, ιηγόηεξν από κήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο, αιιά θαη ηεο γαινπρίαο, απαηηείηαη κηα ζεηξά πξάμεσλ από ηνλ εθηξνθέα 

νη νπνίεο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΠΑΣΗΡΖ 

8 

2.2. Abstract 

Patiris, S., 2015. The breeding of hamster. Diploma Thesis, Department of Animal 

Production, School of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition, 

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece, 

pp. 1–38. 

 

Ζamster is a familiar pet. It belongs to the nocturnal mammals, which means that 

prefers to rest during the day and the night stand awake. They live about 2 to 3 years, 

and their body weight is around 120-140 grams for males and 140-160 g for females. 

Homeland of hamsters are desert steppes. The most famous hamster breed is the golden 

hamster, which is originally from Syria, while other species are the Siberian, Chinese 

etc. 

Hamsters are ideal for pets and often is said to be the model of a child companion. 

Because of their small size is easy to move. They do not require special care. They are 

usually happy with a bowl of feed and water and a calm environment to live and breed. 

Furthermore, they are friendly, clean and tender animals. Still they are very economical. 

A hamster costs about 5-30 euros and consumes a tablespoon of feed per day and a 

small complement of fruits and vegetables. 

Reproduction and breeding of hamsters is generally an easy process. Hamsters are 

renowned for their productivity, but not for their tenderness as parents. Their pregnancy 

lasts slightly less than a month. During pregnancy and lactation, a series of operations 

from the breeder is required which is very important to complete the process. 
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3. Γεληθές Πιεροθορίες γηα ηα Xάκζηερ 

Σν ράκζηεξ είλαη έλα εμνηθεησκέλν θαηνηθίδην δών. Αλήθεη ζηα λπθηόβηα 

ζειαζηηθά, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο πξνηηκά λα αλαπαύεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο θαη ηελ λύρηα είλαη μύπλην. Ξππλάεη θαηά θαλόλα λσξίο ην πξσί ή αξγά ην 

απόγεπκα. Ενύλ πεξίπνπ από 2 εώο 3 έηε, θαη ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνο θπκαίλεηαη ζηα 

120-140 γξακκάξηα γηα ηα αξζεληθά θαη ζε 140-160 γξακκάξηα γηα ηα ζειπθά. Ζ 

ζεξκνθξαζία ζηνπ ζώκαηνο είλαη ιίγν παξαπάλσ από ό,ηη ηνπ αλζξώπνπ, ζηνπο 37-

38°C, ν θαξδηαθόο ηνπο ξπζκόο θηάλεη ηνπο 250-500 παικνύο ην ιεπηό, ελώ ν 

αλαπλεπζηηθόο ηνπο ξπζκόο είλαη από 40 εώο 120 αλάζεο ην ιεπηό. 

Σα ζειαζηηθά απηά είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαζαξά δώα θαη δελ πξνζβάιινληαη από 

θπζηθέο αζζέλεηεο. Δίλαη σζηόζν επαίζζεηα ζε αζζέλεηεο άιισλ δώσλ, όπσο επίζεο θαη 

ησλ αλζξώπσλ ή αθόκα επεξεάδνληαη από ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο δσήο (π.ρ κε 

θαζαξηζκέλν θινπβί, όρη θαζαξό λεξό, ιηγνζηή άζθεζε, θ.α). 

Έξεπλεο έρνπλ επηδείμεη πσο έλα ράκζηεξ θέξεη πνιύ ιηγόηεξεο αξξώζηηεο από κηα 

γάηα, έλα ζύλεζεο πνληίθη ππνλόκνπ ε αθόκα θαη από έλα ζθύιν. Σα ράκζηεξ δελ 

αλαδίδνπλ νζκέο, νύηε θάλνπλ αθαζαξζίεο εθηόο θινπβηνύ. Γίρσο εθπαίδεπζε έλα 

ράκζηεξ είλαη δπλαηόλ λα αλαθαιύςεη έλαλ θαζνξηζκέλν ρώξν εζσηεξηθά ζην θινπβί 

ηνπ πνπ ζα νξίζεη ην ίδην λα είλαη ε ιεγόκελε ηνπαιέηα. Σα ράκζηεξ θαηαθέξλνπλ λα 

ηξέμνπλ έσο 10 ρηιηόκεηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο γηα απηό κηα ξόδα είλαη 

απαξαίηεηε κέζα ζην θινπβί ηνπο. 

Σα ράκζηεξ θαηάγνληαη από ηηο ζηέπεο ηεο εξήκνπ, θαη ε πην δεκνθηιήο από ηηο 

ξάηζεο απνηειεί ην Υάκζηεξ Γθνιλη, ηνπ νπνίνπ ε ρώξα θαηαγσγήο είλαη ε πξία.  

πγθεθξηκέλα πξηλ από πεξίπνπ 70 έηε θάπνηνο ην εληόπηζε θαη ην έθεξε ζηνλ  

πνιηηηζκό ηεο Γύζεο, όπνπ θαη έγηλε θαηνηθίδην κε επηηπρία. Έθηνηε ην ράκζηεξ ζηγά 

θαη ζηαδηαθά ην ράκζηεξ εγθαηέιεηςε ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ θαη πθίζηαηαη κόλν σο 

θαηνηθίδην, εηδηθόηεξα από ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη κεηά. 

Σν ράκζηεξ θξνληίδεη κόλν ηνπ ην δέξκα ηνπ, ελώ δελ είλαη απαξαίηεην λα πιέλεηαη 

θαη λα θαζαξίδεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Σν δέξκα ηνπ ράκζηεξ είλαη δηαθεξόλησο 

πιήξεο κε αέξα, θαη ν αέξαο απηόο κνλώλεη ηελ ζεξκόηεηα θαη ηελ κεηαβηβάδεη ζην 

ππόινηπν ζώκα ηνπ. ην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο, ην ράκζηεξ έρεη ηε ζπλήζεηα λα 

απνζεθεύεη ηελ ηξνθή ηνπ. ζν δνύζε ζηελ έξεκν, δειαδή ζην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ 

είρε λα αληηκεησπίζεη αξθεηνύο ερζξνύο, ίζσο πεξηζζόηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν δών. 

Έηζη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζίγνπξν, καδεύεη ζηελ αξρή ηελ ηξνθή ηνπ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα πνξεύεηαη ζηε θσιηά ηνπ, ώζηε λα ηελ θάεη κε εζπρία. 

 

3.1. Σα Υάκζηερ φς Καηοηθίδηα Εώα 

Σα ράκζηεξ αλαθέξεηαη πσο είλαη ν πξόηππνο ζύληξνθνο ελόο παηδηνύ. Δμαηηίαο 

ηνπ κηθξνύ ηνπο κεγέζνπο είλαη επρεξή ζηε κεηαθίλεζε. Γελ απαηηνύλ ηδηάδνπζα 

θξνληίδα. πλήζσο είλαη επραξηζηεκέλα κε έλα κπνι ηξνθή, έλα λεξό θαη έλα ήξεκν 

θαιόδερην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ είλαη θηιηθά, θαζαξά θαη ηξπθεξά δώα. Αθόκα είλαη 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΠΑΣΗΡΖ 

10 

θαη πνιύ νηθνλνκηθά. Έλα ράκζηεξ ζηνηρίδεη πεξίπνπ από 5-30 επξώ θαη θαηαλαιώλεη 

κηα θνπηάιηα ηεο ζνύπαο ηξνθή εκεξεζίσο θαζώο θαη έλα κηθξό ζπκπιήξσκα θξνύησλ 

θαη ιαραληθώλ.  

πσο όια ηα δώα έρνπλ θαη αξλεηηθά ζεκεία, όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε νζκή 

ησλ νύξσλ ησλ αξζεληθώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαζαξηζηνύλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Δπηπιένλ δελ ελδείθλπηαη λα ελνρινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ ηνπο θαη δελ 

επηηξέπεηαη όηαλ έλα ζειπθό ράκζηεξ γελλήζεη λα αθνπκπήζεη θάπνηνο ηα κηθξά ηνπ. 

Απηό ζπκβαίλεη δηόηη έλα ράκζηεξ θαηά ηελ γέλλεζε ηνπ κπνξεί λα θνιιήζεη 

ππεξβαιιόλησο εύθνια κηθξόβηα, ηα νπνία είλαη κεηαδηδόκελα ζηα νκνεηδή ηνπο. Από 

ηελ άιιε ηα κηθξόβηα απηά δελ είλαη κεηαδηδόκελα ζηνλ άλζξσπν, αληηζέησο ν 

άλζξσπνο αλ θέξεη θάπνην κηθξόβην, απηό ελδείθλπηαη λα θνιιήζεη έλα ράκζηεξ, θάηη 

ην νπνίν κπνξεί λα απνβεί δπζάξεζην γηα ην ρακζηεξ. 

Από ηελ ζηηγκή πνπ θάπνηνο έρεη θαηνηθίδην έλα ρακζηεξ, ζα πξέπεη λα ην βνεζήζεη 

λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ θαηνηθίαο ηνπ, νύησο ώζηε ζηελ ζπλέρεηα λα 

κπνξέζεη ην ίδην ην δών λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ είδνπο ηνπ. 

Καηά απηό ηνλ ηξόπν ην ράκζηεξ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηελή θαη δπλαηή θηιί κε 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ παξέρεη ηελ 

δηαηξνθή πνπ απαηηείηαη αιιά επηπξόζζεηα ζηήξημε θαη θξνληίδα. Σέινο ηα παηδηά 

κηθξήο ειηθίαο, έρνληαο έλα ρακζηεξ σο θαηνηθίδην καζαίλνπλ λα απνθηνύλ επζύλεο, 

όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε θάζε άιιν δών. 

Σν ράκζηεξ πξέπεη λα θξαηείηαη κε πνιύ πξνζνρή, θαη ζπρλά ζηηο κύηεο ησλ άθξσλ 

ηνπ, επεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ αζθεζεί αξθεηή πίεζε θαη δύλακε, ην δέξκα ηνπ είλαη 

επαίζζεην θαη ληώζεη πόλν. Αληηζέησο ηώξα ζηελ πεξίπησζε πνπ πηαζηεί ραιαξά δελ 

απνθιείεηαη λα γιηζηξήζεη θαη λα πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο. Σα ράκζηεξ δελ θέξνπλ 

αξθεηά θαιή όξαζε, νπόηε πξηλ απνπεηξαζεί θάπνηνο λα ην αθνπκπήζεη, ζα πξέπεη 

πξώηα λα ηνπ κηιήζεη, κε ζθνπό λα κελ αηθληδηαζηεί θαη ηξνκάμεη. Ζ πην θαιή ώξα ηεο 

εκέξαο πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα είλαη ην απόγεπκα θαζόηη 

είλαη λπθηόβην δών. Δίλαη εμαηξεηηθώο ζεκαίλνλ λα κελ απνπεηξαζεί νπνηνζήπνηε λα ην 

αθππλίζεη ηηο πξσηλέο θαη κεζεκεξηαλέο ώξεο. 

Σα ράκζηεξ, ζε αληίζεζε κε άιια ηξσθηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλώλ 

κελώλ δελ πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε. Αλ όκσο ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ πάξα πνιύ 

ςύρνο, ηόηε ππνθέξνπλ από έλα είδνο ζνθ, ην νπνίν ηνπο επηθέξεη θώκα ην νπνίν είλαη 

κόλν επηθαλεηαθό. Πξόθεηηαη γηα κηα δύζθνιε θαηάζηαζε, από ηελ νπνία αλ δελ 

επαλαθεξζνύλ γξήγνξα, ηόηε πθίζηαληαη ηνλ θίλδπλν λα αθπδαησζνύλ θαη λα 

θαηαιήμνπλ. Αλ θάπνηνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην επαλαθέξεη από απηό ην παξνδηθό 

ζνθ, ηόηε είλαη αλαγθαίν λα ην βάιεη ζε πνιύ δεζηή αηκόζθαηξα, όπσο γηα παξάδεηγκα 

δίπια ζε θσηηά. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ην θνπθνπιώζεη κε κία δεζηή πεηζέηα. Σν 

καζάδ ζην ζώκα ηνπ είλαη επίζεο αλαγθαίν ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαθεξζεί ε θπθινθνξία ζην αίκα ηνπ. 
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Σα ράκζηεξ απαηηνύλ έλαλ αζνξύβεην ηόπν, ώζηε λα κπνξνύλ λα μαπιώλνπλ δίρσο 

ελνριήζεηο ηηο πξσηλέο θαη κεζεκεξηαλέο ώξεο. Δίλαη ηξσθηηθά πνπ δελ πξέπεη λα 

ηνπνζεηνύληαη θνληά ζε ξεύκαηα αέξα. Δπηπιένλ ε άμαθλε έθζεζε ζην ειηαθό θώο 

είλαη επίζεο θάηη πνπ πξέπεη λα απνθεύγεηαη. ε γεληθέο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επαλαπαύνληαη θαη λα είλαη ήξεκα, είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηνύληαη ζε κεηαιιηθά 

θινπβηά. Δλαιιαθηηθά ην θινπβί κπνξεί λα είλαη από πιαζηηθό ή γπαιί. 

Αλ θάπνηνο επηιέμεη λα δώζεη έλα γπάιηλν θινπβί ζην θαηνηθίδην είλαη αλαγθαίν λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ζηνλ εμαεξηζκό ηνπ. Ζ δεζηαζηά θαη ε ηξπθεξόηεηα είλαη 

αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνηνπδήπνηε θινπβηνύ επηιέμεη ν εθάζηνηε ρξήζηεο, 

ελώ έλα θαιό ππόζηξσκα ζα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ηελ θαηάζηαζε. 

Δπηπξόζζεηα ν πάηνο ηνπ θινπβηνύ απνηειεί έλα γλώξηζκα ηνπ θινπβηνύ ζην νπνίν 

είλαη αλαγθαίν λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία. Αλαιπηηθά είλαη αλαγθαίν λα ηπιηρζεί κε 

κία απαιή θαη βνιηθή πεξηνρή ε νπνία ζα ηνπ είλαη αξεζηή θαη ηαπηόρξνλα ζα «πίλεη» 

ηηο δπζάξεζηεο νζκέο πνπ αλαδύεη. Έλα ζπλεζηζκέλν πιηθό ην νπνίν ζπρλά κπαίλεη 

ζηνλ παηό ηνπ θινπβηνύ είλαη ηα ξνθαλίδηα. ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίνπ ηέηνησλ δώσλ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη εηδηθό ξνθαλίδη πνπ θάλεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Σν 

ξνθαλίδη θέδξνπ από ηελ άιιε είλαη απαγνξεπηηθό γηα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε επεηδή ηνπ 

πξνμελεί ελνριήζεηο. Δπηπξόζζεηα ην ξνθαλίδη απν πεύθν πξνθαιεί ειάρηζηα 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ θέδξνπ. Καιό είλαη αθόκα 

λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ξνθαλίδηα από μύιν ην νπνίν είλαη πεξαζκέλν κε βεξλίθη, 

γηαηί θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηα θαηνηθίδηα. Σα πην αζθαιή 

ξνθαλίδηα κπνξνύλ λα αληιεζνύλ από μύιν όπσο είλαη απηό ηνπ δέληξνπ ηεο ιεύθαο, 

θαζώο θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν αζθαιέο γηα ην θαηνηθίδην. 

 

3.2. Γραζηερηόηεηες Υάκζηερ 

Σα ράκζηεξ κπνξνύλ λα αλαξξηρώληαη ζηηο ζθάιεο αιιά θαη λα αθξνβαηνύλ. Δίλαη 

θαηνηθίδηα πνπ θέξνπλ θαληαζία άλεπ νξίσλ. Ζ αλαξξίρεζε ηνπο επηθεληξώλεηαη όπσο 

είπακε ζε ζθαινπάηηα, θάγθεια (π.ρ. ηνπ θινπβηνύ ηνπο), ε ζε δηάθνξα άιια αμεζνπάξ 

πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην θινπβί ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα, κηα ζθάια. Άιια 

παηρλίδηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βάιεη ζηελ θαηνηθία ηνπο είλαη ε ηξακπάια ή κηα ξόδα 

γηα λα παίδεη. Σν ηξέμηκν θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά  δεισηηθή δξάζε γηα ηελ ηαθηηθή ηνπο 

δσή, δηόηη είλαη δσληαλά πνπ έηζη θαη αιιηώο ηξέρνπλ πνιιά ρηιηόκεηξα θάζε κέξα. 

Αληίζεηα κε ην κέγεζνο ηνπο, ηα ράκζηεξ έρνπλ πνιύ ζσκαηηθή δύλακε θαη έηζη 

είλαη αλαγθαία ε ξόδα γηα λα ηξέρνπλ. Ζ έθηαθηα ζεκαληηθή ελεξγεηηθόηεηά πνπ 

θέξνπλ σο δώα, κπνξεί λα εμαρζεί κόλν ζηε ξόδα, θαη απηό είλαη κηα ζπλήζεηα πνπ 

θάλνπλ θπξίσο ηηο βξαδηλέο ώξεο, όπνπ είλαη θαη μύπληα. Ζ ξόδα είλαη αλαγθαίν λα είλαη 

ζε ζηαζεξό ζεκείν, δηόηη ηα κηθξά ηνπο θάησ άθξα, δελ απνθιείεηαη θαζώο ηξέρνπλ λα 

ζθελώζνπλ ζε θάπνηα θνηιόηεηα ηνπ θινπβηνύ κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηνύλ. 

Σα ράκζηεξ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο πξνζέρνπλε εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθά ηνλ 

εαπηό ηνπο, θαη ζπλεπώο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάηη ν ηδηνθηήηεο ηνπο ζε απηό ην 
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ζέκα. Γηαθπιάζζνπλ από κόλα ηνπο ηελ επηδεξκίδα θαη ηελ ηξίρα ηνπο αδηάθνπα 

θαζαξά. Πάλησο αξέζθνληαη ζην λα ιακβάλνπλ πεξηπνίεζε από ηνλ θάηνρν ηνπο, αο 

πνύκε κε κηα ειαθξηά βνύξηζα, πην πνιύ σο έλδεημε ελδηαθέξνληνο πξνο απηά θαη πην 

ιίγν γηα ζέκαηα θαζαξηόηεηαο. Πνηέ δελ επηβάιιεηαη ν θάηνρνο ηνπο λα ηα θάλεη 

πιύζηκν, δηόηη όπσο ήδε αλαθέξακε είλαη θαηνηθίδηα ηα νπνία πεγάδνπλ από ηελ έξεκν 

θαη έηζη ην λεξό ηα ελνριεί θαη κπνξεί λα θξπνινγήζνπλ. 

ζν γηα ηα δόληηα ηνπο, επεηδή δελ ζέινπκε λα παξαρζνύλ πνιύ θαη λα 

κεγαιώζνπλ, ηνπο δίλνπκε έλα αλειαζηηθό αληηθείκελν γηα λα ην δαγθάλνπλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα θξάθεξο. Δθόζνλ πθίζηαηαη πίεζε είλαη απαξαίηεην λα ηνπο θόςεη ηα 

λύρηα θάπνηνο εηδηθόο, όπσο γηα παξάδεηγκα ν θηελίαηξνο. Σν κέξνο όπνπ δνύλ 

θαζεκεξηλά ηα ράκζηεξ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά πεξίπνπ θάζε 

κέξα. Δπηπξόζζεηα ην ξνθαλίδη ζηνλ πάην ηνπ θινπβηνύ πξέπεη λα αιιάδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε εβδνκαδηαία βάζε αιιά θαη ηπρόλ νπνηνδήπνηε πιηθό 

πθίζηαηαη εθεί. 

Δπηπξνζζέησο πνιύ ηαθηηθά ην θινπβί είλαη αλαγθαίν λα απνιπκαίλεηαη ζε βάζνο, 

όκσο κόλν κε δεζηό λεξό θαη όρη θξύν, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνιύκαλζε ηνπο. 

Αθόκα ην ζύλνιν ησλ δνρείσλ ηνπ λεξνύ θαη ηνπ θαγεηνύ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξόπν πνιύ ζπρλά. Σα παηρλίδηα ηνπ, δειαδή ε ζθάια θαη ε ξόδα, αιιά θαη 

νηηδήπνηε άιιν πξέπεη ηαθηηθά λα αληηθαζίζηαληαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο. 

 

3.3. Γηαηροθή Υάκζηερ 

Σα ράκζηεξ ζέινπλ θξέζθηα ηξνθή θαζεκεξηλά. Τθίζηαληαη δύν δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ώξα ζίηηζεο, ην πξσί ή ην βξάδπ. Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη αλαγθαίν λα ζηηίδνληαη ηηο βξαδηλέο ώξεο επεηδή ηόηε είλαη 

μύπληα, θαη άιινη πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη αλαγθαίν λα ζηηίδνληαη ηηο πξσηλέο ώξεο. 

Δίλαη γεγνλόο πσο ε πξαγκαηηθόηεηα πθίζηαηαη ζηελ κέζε ησλ δύν παξαπάλσ 

ζεσξηώλ. Έξεπλεο έρνπλ εθθαλζεί όηη ηα ράκζηεξ δελ θνηκόληαη ζπλερόκελα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο κέξαο, αιιά ζεθώλνληαη πεξίπνπ αλα δίσξν  ώζηε λα ζηηηζηνύλ κε ιίγε 

πνζόηεηα. Δπηπιένλ ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο αλαδεηνύλ θαγεηό ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. 

ζν αθνξά ην πεξηερόκελν ηεο δηαηξνθήο ηνπο, επηβάιιεηαη λα ππάξρεη παξαιιαγή 

θαη πνηθηιία, πξνθεηκέλνπ ην ράκζηεξ λα ζπλνδεύεη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηηο νπνίεο 

είρε όηαλ βξηζθόηαλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. 

Σν θαγεηό κεηαθέξεηαη απ ην ίδην ην ράκζηεξ πίζσ ζηε θσιηά ηνπ θαη κέλεη ζην 

θξεζθύγεην ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηξσθηηθό πξαγκαηνπνηεί εηζβνιή ηηο πξσηλέο 

ώξεο. Σππηθά ην ράκζηεξ ξάηζαο ζπξηαθό δεηάεη απιώο κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο θαΐ 

εκεξεζίσο, ελώ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξώλεηαη κε έλα θξνύην ή έλα ιαραληθό.  Σν 

αληίζηνηρν ξάηζαο Dwarf θέξεη πεξηζζόηεξν γνξγό κεηαβνιηζκό. Ωζηόζν απηό δε 

δειώλεη όηη επηβάιιεηαη λα δηακνηξάδνπκε ην κέγεζνο ηξνθήο ζε κηα θνπηαιηά 

εκεξεζίσο. Γεληθά ε ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηαλάισζε θαγεηνύ είλαη αλαγθαία γηα ην 

ρακζηεξ. Αληίζηνηρα κε ην κέγεζνο ηνπ αγγείνπ ηξνθήο, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη 
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πεξηζζόηεξν από αξθεηή παξνρή αλακηγκέλσλ δεκεηξηαθώλ γηα λα επηιέμεη. Σα 

ράκζηεξ ελζηηθησδώο γλσξίδνπλ ηνπο  ζπόξνπο θαη ηα δεκεηξηαθά πνπ πξέπεη λα 

θαηαλαιώζνπλ ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ην ζώκα ηνπο κε ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία θαη ηηο επηβεβιεκέλεο βηηακίλεο γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή πγεία 

ηνπο. 

Μηα πξσηαξρηθή δηαηξνθή από έλαλ βαζηθό πξνκεζεπηή είλαη έλα θαιό μεθίλεκα 

σζηόζν επηβάιιεηαη λα εκπινπηηζηεί θαη κε ιαραληθά. Σα ράκζηεξ μερσξίδνπλ 

ηδηαδόλησο ηα ιαραληθά θαη ηα απαηηνύλ κε ζθνπό λα δηαηεξνύληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή 

θόξκα. Πάλησο δελ επηβάιιεηαη ε ππέξκεηξε θαηαλάισζε ηξνθήο. Μία ζηνηρεηώδεο 

πνζόηεηα από γξαζίδη ή ηξηθύιιη ή θαξόηα εκεξεζίσο, ινγίδεηαη πσο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά. Τπεξβνιηθό καξνύιη ή πξάζηλα ιαραληθά ζηελ δηαηξνθή ηνπο είλαη 

δπλαηό λα ηνπο πξνμελήζνπλ δηάξξνηα. Σα πξάζηλα αιιά θαη ινηπα ιαραληθά πνπ έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαλαιώλεη ην ράκζηεξ πάληα κε κέηξν είλαη: 

[1] παξάγγη  

[2] Βιαζηάξηα θαζνιηώλ 

[3] Bok Choy  

[4] Μπξόθνιν  

[5] Λάραλν 

[6] Καξόηα  

[7] Κνπλνππίδη  

[8] έιηλν 

[9] Κάζηαλα 

[10] Ραδίθη  

[11] Σξηθύιιη  

[12] Καιακπόθη 

[13] Αγγνύξηα  

[14] Πηθξαιίδα 

[15] Αληίδη  

[16] Φαζνιάθηα  

[17] Λάραλν  

[18] Μπηδέιηα  

[19] Ραληίηζην  

[20] Μαξνύιη  

[21] παλάθη 

[22] Γιπθνπαηάηεο  

[23] Πηπεξηέο  

[24] Γνγγύιη  

[25] Κάζηαλα λεξνύ  

[26] Κνινθύζη 
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Με ζθνπό λα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε πνζόηεηα ηεο παξερόκελεο πξσηεΐλεο πνπ 

ιακβάλεη επηβάιιεηαη λα ηνπ παξέρεηαη μεξή ηξνθή, όπσο γηα παξάδεηγκα μεξέο 

ιηρνπδηέο γηα γάηεο ή κπηζθόηα γηα ζθύινπο. Σα κπηζθόηα όρη κνλάρα εθνδηάδνπλε ηνλ 

νξγαληζκό ηνπ κε πεξαηηέξσ πξσηεΐλε όκσο επίζεο εληείλνπλ ζηελ ηξηβή ησλ δνληηώλ 

κέζα από ην ξνθάληζκα. 

Σα θξνύηα πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλαιώλεη ην ράκζηεξ είλαη ηα παξαθάησ: 

[1] Μήιν 

[2] Μπαλάλα  

[3] Βαηόκνπξα  

[4] Βlueberries  

[5] Πεπόλη  

[6] Κεξάζηα  

[7] Cranberries  

[8] ηαθύιηα 

[9] Μάλγθν  

[10] Πεπόλη  

[11] Ρνδάθηλα  

[12] Γακάζθελα  

[13] κένπξα 

[14] κένπξα θύιια  

[15] Φξάνπιεο 

Μία ιηρνπδηά είλαη θαηνξζσηό λα είλαη ζπλάκα δηαθνξεηηθή θαη σθέιηκε. 

Δπηπξνζζέησο, ρώξηα από ηα παξαπάλσ θξνύηα θαη ιαραληθά, πθίζηαληαη θαη 

ζεκαληηθέο ηξνθέο πνπ ην θαηνηθίδην θξίλεη ιηρνπδηέο. Πάλησο δεδνκέλσλ κειεηώλ πνπ 

έρνπλ γίλεη, ηα ζξεπηηθά δηαηηεηηθά ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο γηα ηα ράκζηεξ είλαη ηα 

εμήο: 

[1] Αβγά: Σα ράκζηεξ επηδεηνύλ ηα ζθηρηά καγεηξεκέλα αβγά θαη απηά είλαη 

πνπ απνθέξνπλ ηα κείδνλα θιάζκαηα πξσηεΐλεο. Καζίζηαληαη ηδηαδόλησο 

αλεθηίκεηα γηα ράκζηεξ πνπ είλαη έγθπα. κσο, ηα αβγά επηβάιιεηαη λα 

δηακέλνπλ σο πεξηζηαζηαθή ιηρνπδηά. Δίλαη αλαγθαίν λα απνκαθξύλεηαη ε 

ην αβγό πνπ δελ έρεη θαηαλαισζεί κέζα ζε κηα κέξα, πξνηνύ θηλήζεη λα 

θαηαζηξέθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θινπβηνύ. 

[2] Λάδη από ζπθώηη ςαξηνύ: Απνηειεί κηα βξώζε ε νπνία είλαη άθζνλε ζε 

βηηακίλεο Α θαη D. Δπηβάιιεηαη λα παξέρνληαη ειάρηζηεο ξαλίδεο ζηελ βάζε 

ησλ δεκεηξηαθώλ κία θνξά εβδνκαδηαίσο. 

[3] Κξέαο: Τθίζηαηαη αληηπαξάζεζε πάλσ ζε απηό ην δήηεκα, πνιιά έηε ηώξα. 

Μεξηθνί αμηνινγνύλ όηη ε βξώζε θξέαηνο ζα ελζαξξύλεη ζηνλ θαληβαιηζκό. 

Δληνύηνηο, πθίζηαηαη αλαθνξέο από εηδηθνύο νη νπνίνη δηαζξέθνπλ κε θξέαο 

ζε επαλαιακβαλόκελε βάζε θαη νπδέπνηε δελ δηαηέιεζε εκπεηξία αθύζηθνπ 
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θαληβαιηζκνύ. Σν θξέαο είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ζε ειάρηζηα κέξε, 

θαη λα είλαη ή από κνζράξη ή από αξλί. 

[4] Γάια: Σν πξσηαξρηθό πξόβιεκα κε ην γάια είλαη πσο είλαη αλαγθαίν λα 

παξέρεηαη ζε πηάην, ην νπνίν είλαη δπλαηόλ επρεξώο λα αλαπνδνγπξηζηεί. 

Πεξαηηέξσ ραιάεη ηαρέσο ζηε δεζηή αηκόζθαηξα. Λόγσ ησλ έκθπησλ 

δπζθνιηώλ, ην γάια ζπάληα παξέρεηαη ζην θαηνηθίδην καο, εθηόο από ηηο 

έγθπεο θαη ηα κηθξά ηνπο. 

[5] Αλαθαησκέλνη ζπόξνη πνπιηώλ: Αθόκα έλα ππόδεηγκα πξνζζήθεο ηξνθήο 

ζπγθξνηνύλ  νη ζπόξνη νη νπνίνη απνηεινύλ ζίηνζε γηα πνπιηά όπσο ηα 

θαλαξίληα. Μπνξνύλ λα αλαθαηεπηνύλ κε δεκεηξηαθά ή λα παξέρεηαη έλα 

θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ζην ράκζηεξ κία θνξά ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

[6] Μαγηά: Ζ καγηά είλαη αλεμάληιεηε ζε βηηακίλε Β, πνπ επελεξγεί ζην 

λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ ράκζηεξ θαη είλαη μέρσξα επνηθνδνκεηηθή ζηε 

εμαζζέληζε ηνπ άγρνπο. Σν άγρνο ζπγθξνηεί ηνλ ζνβαξό  ζπληειεζηή γηα 

καθξέο από ηηο παζήζεηο ησλ ράκζηεξ, εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ πγξή νπξά. Ζ 

πξνζθνξά καγηάο κηα θνξά ζε εβδνκαδηαία βάζε είλαη άμην λα απαξηίζεη 

έλα από ηα αλαβαζκηζκέλα κέηξα απνηξνπήο γηα αξθεηέο παζήζεηο. ην 

θνκκάηη ηεο δνζνινγίαο είλαη δπλαηό ν ηδηνθηήηεο λα παξάζρεη κία πξέδα 

ζξεπηηθήο καγηάο κία θνξά εβδνκαδηαίσο. Ζ ζξεπηηθή καγηά, ε νπνία 

πθίζηαηαη ζηα καγαδηά κε είδε πγηεηλήο δηαηξνθήο, δελ είλαη πηθξή όπσο ε 

καγηά αξηνπνηνύ θαη ζην ράκζηεξ αξέζεη απηή ε γεπζηηθόηεηα. 

Δλαιιαθηηθά είλαη δπλαηόλ λα ηνπ δσζεί κηζή ηακπιέηα καγηάο γηα ζθύινπο 

θαη γάηεο ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα αγνξαζηεί από θάπνην καγαδί ην νπνίν 

πνπιάεη θαγεηά γηα ηξσθηηθά. 

Έλα αθόκα δήηεκα ην νπνίν εξεπλάηαη απνηειεί ν ηόπνο πνπ γίλεηαη ε απόζεζε ηεο 

ηξνθήο. Δξεπλάηαη ινηπόλ αλ επηβάιιεηαη ε βξώζε λα ιαλζάξεηε θαηεπζείαλ ζην 

πάησκα ηνπ θινπβηνύ ή αλ επηβάιιεηαη λα ππάγεηαη ζην εζσηεξηθό ζην κπσι. Γηόηη ηα 

ράκζηεξ είλαη νηθείνη απνζεζαπξηζηέο, ηθαλνπνηεηηθά εηδηθεπκέλνη πνπ εξεπλνύλ ην 

δήηεκα ηζρπξίδνληαη όηη ην γεύκα είλαη δπλαηόλ λα ηάζζεηαη ζηνλ πάην ηνπ θινπβηνύ, 

θαζόζνλ απηό ζα ηεινύλ κε ην γεύκα ηνπο ηα ράκζηεξ νύησο ή άιισο. 

Αθξηβώο ην αληίζηξνθν, αλ ζπλεζίζνπλε λα έρνπλ ην γεύκα ηνπο ζε πηάην, ηα 

ράκζηεξ βιέπνπλ ηελ ηξνθή σο ηελ «θξπςώλα θαγεηνύ» ηνπο θαη δελ βηώλνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ην ζπγθεληξώζνπλ θαζόζνλ πθίζηαηαη δηαξθήο παξνρή. Δγγπεκέλα, νη 

κεηέξεο παίξλνπλ θνκκάηη ηνπ γεύκαηνο ζηε θσιηά γηα ηα κηθξά ηνπο θαη πθίζηαληαη 

θαη εθείλα πνπ ελαπνζέηνπλ γεύκα ζηε θσιηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ έλα ζλαθ 

αλάκεζα ηηο ώξεο πνπ αθππλίδνπλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Παξόια απηά ε ρξεζηκνπνίεζε πηάησλ γηα ηελ πξνζθνξά θαγεηνύ, επηβάιιεηαη γηα 

ην επίηεπγκα κείδνλαο θαζαξηόηεηαο. Με ηα δεκεηξηαθά θαη ηνπο ζπόξνπο λα 

εληνπίδνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζε όιν ην πάησκα ηνπ θινπβηνύ, δελ πθίζηαηαη ηαθηηθή 

λα ελλνήζνπκε εμαζθαιηζκέλα αλ θάπνηεο ύιεο έρνπλ πξνζιεθζεί ή όρη. Ζ 
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αρξεζηκνπνίεηε κνλάδα ζηηεξώλ είλαη αλαγθαίν λα απνξξίπηεηαη νιεκεξίο θαη λα 

αληηθαζίζηαηαη κε θξέζθηα.  

Μία απαξαζάιεπηε δίαηηα παξέρεη όια ηα ζπζηαηηθά γηα λα παξακείλεη ην ράκζηεξ 

ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη πγεία. Κάπνηα εδέζκαηα αηηνύλ πξνζζήθε άιισλ 

θαγσζηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ην ζώκα ηνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

επνηθνδνκεηηθά. Σα πξσηαξρηθά είδε κηα ζηαζεξήο δηαηξνθήο είλαη: 

[1] Πξσηεΐλεο 

[2] Βηηακίλεο 

[3] Τδαηάλζξαθεο θαη Λίπε 

[4] Μέηαιια 

[5] Νεξό 

Οη πξσηεΐλεο είλαη εληειώο αλαγθαίεο γηα ηελ εμάπισζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

αγγείσλ θαη ηδηαδόλησο ζεκαίλνπζεο γηα ηα κσξά θαη γηα ηηο έγθπεο. Δπαξθείο πεγέο 

πξσηεΐλεο γηα ηα θαηνηθίδηα ζπλαπαξηίδεη ην θξηζάξη, ηα θαζόιηα, ην θαιακπόθη, ηα 

θαξύδηα, ε βξώκε, ηα κπηδέιηα θαη ν ζίηνο. 

Οη πδαηάλζξαθεο θαη ηα ιίπε παξέρνπλ θίλεζε θαη δέζηε ζην ρακζηεξ. Ωζηόζν ζε 

ελδερόκελν εμεδεηεκέλεο κεγάιεο δόζεο ζα απνζεθεπηνύλ ζην ζώκα ηνπο ζαλ ιίπνο, 

θάηη πνπ δελ απνθιείεηαη λα επηθέξεη δπζθνιίεο αλαπαξαγσγήο θαη αξξώζηηεο. 

Τδαηάλζξαθεο ζπγθεληξώλνληαη ζηε δάραξε, ζηε καγηά, ζηελ παηάηα θαη ζην γάια. 

Τδαηάλζξαθεο θαη ιίπε ζπγθεληξώλνληαη πξνζέηη ζην θξηζάξη, ζην θαιακπόθη, ζηε 

βξώκε θαη ζην ζηηάξη. 

ζν αθνξά ηηο βηηακίλεο, απνθιεηζηηθά ζηνηρεηώδεηο κνλάδεο βηηακηλώλ είλαη 

αλαγθαίεο, σζηόζν σθεινύλ ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πγεία ηνπ ράκζηεξ γηα απηό θαη 

επηβάιιεηαη λα θαηαλαιώλνληαη. Ζ έλδεηα βηηακηλώλ είλαη άμηα λα δηεγείξεη ινηπά 

πξνβιήκαηα. 

ε γεληθέο γξακκέο ν ηξόπνο δσήο, ηα έλζηηθηα, ν κεηαβνιηζκόο θαη νη δηαηξνθηθέο 

θαηλνηνκίεο ησλ ράκζηεξ θάζνληαη νκνηνγελείο κε απηέο ησλ πξνγόλσλ ηνπο. Δλώ ηα 

άγξηα ράκζηεξ είλαη θάηνηθνη ηεο εξήκνπ, ε ζηνηρεηώδεο ηξνθή ηνπο ζηε θύζε, 

απνηειείηαη από δεκεηξηαθά ηα νπνία δηαηεινύλ ζηνπο θνληηλνύο αγξνύο, ιαραληθά όρη 

δπζέπξεηα ζηνπο θήπνπο ελόο ζπηηηνύ θαη άγξην γξαζίδη. Σα ράκζηεξ ζα επηπρνύλ κε 

ηελ όκνηα δίαηηα. 

Μηα ηξνθή ε νπνία δελ επηβάιιεηαη λα παξέρεηαη ζηα ράκζηεξ είλαη όηη πεξηέρεη 

δάραξε. Πέξαλ ηνπ όηη δελ απνθέξνπλ δηαηξνθηθή αμία, είλαη δπλαηόλ λα κπινθάξνπλ 

ζηε γλαζηαία θνηιόηεηα απνζήθεπζεο θαγεηνύ, επηθέξνληαο βαξηά δεκηά, ε νπνία δελ 

απνθιείεηαη λα είλαη δπζεπίηεπθην ή αδύλαην λα ζηξώζεη. 

ηνλ πίλαθα παξαθνινπζνύκε ηηο πξσηαξρηθέο βηηακίλεο ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη λα 

παίξλεη ην ρακζηεξ κέζσ ηεο ηξνθήο ηνπ, ελώ επηπιένλ θαη ηηο αθνξκέο ηξνθήο πνπ ηηο 

πεξηθιείνπλ αιιά θαη ηα ζπκπηώκαηα αλεπάξθεηαο. 
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Βηηακίλε σκπηώκαηα Αλεπάρθεηας Φσζηθή πεγή βηηακίλες 

Α Γηάξξνηα, έιιεηςε αλάπηπμεο 

Καξόην, αγξηνξαδίθη, πξάζηλα ιαραληθά, 

άρπξν 

Β Γηάξξνηα, έιιεηςε αλάπηπμεο Βιαζηνί ζίηνπ, καγηά, θξέαο, ζπθώηη 

C Πξεζκέλεο αξζξώζεηο, ζθνξβνύην Φξέζθα θξνύηα θαη ιαραληθά 

D Ραρίηηδα 

Λάδη από ζπθώηη ςαξηνύ, βιαζηνί 

ζηηαξηνύ, πξάζηλα ιαραληθά 

E 

Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο, θησρή 

αλαπαξαγσγή Βιαζηνί ζηηαξηνύ, πξάζηλα ιαραληθά 

 

3.4. Αλαπαραγφγή Υάκζηερ 

Ζ αλαπαξαγσγή ησλ θαηνηθηδίσλ καο απνηειεί ζε γεληθέο γξακκέο κηα επρεξήο 

δηαδηθαζία. Ζ εγθπκνζύλε ησλ θαηνηθηδίσλ βαζηάεη ακπδξά. Λίγεο κέξεο πξηλ 

γελλνβνιήζεη, ην ζειπθό ράκζηεξ ζα καδέςεη πιηθά κέζα ζην θινπβί ηεο γηα λα 

παξαζθεπάζεη κηα θσιηά. Σηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, αλ όρη ζρεδόλ αδηάθνπα, ην 

ζπιεθό ράκζηεξ απνπέκπεη απόηνκα ηνλ αξζεληθό από δίπια ηεο θαη από ηε θσιηά θαη 

γη' απηό θαιό είλαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε αλαπαξαγσγή γίλεη από θαηνηθίδηα ρακζηεξ, λα 

ππάξρεη έηνηκνο ρώξνο πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζεί ν αξζεληθόο κέρξη λα 

απνγαιαθηηζηνύλ ηα κηθξά ράκζηεξ. 

Πξηλ από θάζε αλαπαξαγσγή ράκζηεξ είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζζεί νξζώο έλαο – 

έλαο από ηνπο ππνςήθηνπο γνλείο ράκζηεξ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο αλόζνπ 

παξαγσγήο. Καηά ηελ δηεξεύλεζε ηνπ δεύγνπο είλαη ζεκαίλνλ λα ιεθζεί ππ” όςε ην 

κέγεζόο ησλ δώσλ, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπο. ζνη έρνπλ 

γηα θαηνηθίδηα ράκζηεξ, δελ ζα πξέπεη λα ηα αθήλνπλ λα θάλνπλ πνιιέο γέλλεο επεηδή 

από ηελ κία εμαληινύληαη νξγαληθά, ελώ από ηελ άιιε ηίζεηαη ζέκα δηάζεζεο ησλ 

βξεθώλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηνπο. Ο κέζνο όξνο παξαγσγήο είλαη πεξίπνπ 8 

λενγέλλεηα, όκσο ην λνύκεξν απηό ελδέρεηαη λα εμηζσζεί έσο θαη 26 βξέθε, αλ θαη 

απηό είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην. Πάλησο, δελ είλαη παξάδνμν γηα γέλλεο, όπνπ πξόθεηηαη 

γηα 10 έσο 14 βξέθε, όπνπ ζπκβαίλεη λα επηβηώζνπλ όια.  

Σα κηθξά ράκζηεξ γελληνύληαη δίρσο ηξίρσκα θαη είλαη ηπθιά. Σηο 5 πξώηεο κέξεο 

πνπ έξρνληαη ζηνλ θόζκν θέξνπλ κνλαδηθό ηκήκα αλαθνξάο ηεο ζειέο ηεο κακάο ηνπο. 

Καηόπηλ ηειεί ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ην πξώην ρλνύδη. Από πξηλ από ηνλ θαζνξηζκέλν 

ρξόλν αξρηλνύλ θαη καζνπινύλ ηα θαγεηά ηα νπνία ηνπο παξέρεη ε κεηέξα ηνπο. 

Μεηαμύ 11εο θαη 14εο κέξαο αξρηλνύλ λα βιέπνπλ θαη ζηγά ζηγά λα δηεξεπλνύλ 

πξνζεθηηθά ην πεξηβάιινλ γύξσ από ηε θαηαθύγην ηνπο. Ζ κάλα θαηά απηό ην ρξνληθό 

δηάζηεκα γαινπρεί θαη ζπλαζξνίδεη όπνηα κηθξά καθξαίλνπλ από ηε θσιηά. 

ρεδόλ ηελ 25
ε
 κέξα απνγαιαθηίδνληαη θαη εμειίζζνληαη αλεμάξηεηα. Απηό ην 

ρξνληθό δηάζηεκα, είλαη αλαγθαίν λα καθξύλνπλ δηόηη ε κάλα ζε ιίγν θαηξό ζα ηα 
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απνπέκςεη βίαηα, κε ξίζθν λα ηα πιεγώζεη. Καζόζνλ ηα ρακζηεξάθηα νινθιεξώλνληαη 

πνιύ βηαζηηθά ζεμνπαιηθά, είλαη αλαγθαίν λα δηαηεξνύλ κεκνλσκέλα ηα δύν θύια. Αλ 

ζε πεξίπησζε ζπδεύμνπλ ζε πνιύ λέα ειηθία, είλαη πηζαλνθαλέο λα δηαηειέζνπλ 

επηπινθέο ζηε γέλλα θαη πξνβιήκαηα πγείαο. Τθίζηαηαη ε εθηίκεζε πσο ηα ζειπθά 

ράκζηεξ ηξώλε ηα κσξά ηνπο. Απηό ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλεη κόλν αλ 

αιαθηαζηνύλ ή ζηξεζαξηζηνύλ πνιύ. 

Σα ράκζηεξ ζηε θύζε, αλ βηώζνπλ πσο εληνπίδνληαη ζε θίλδπλν πξνηηκάλε λα θάλε 

ηα κηθξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξώζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζηνηρεία από 

απηά πνπ ράζαλε από ηε γέλλα. Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα πξάμε ε νπνία είλαη 

νπζηαζηηθή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο ησλ ράκζηεξ ζην αλειεέο θπζηθό ρώξν ηεο 

εξήκνπ, νπνύ δνύλε θπζηνινγηθά. 

πγθεληξσηηθά θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ράκζηεξ ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλαπαξαγσγή θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Δλήβφζε 4-6 εβδνκάδεο γηα ηα ζειπθά  

7-9 εβδνκάδεο γηα ηα αξζεληθά 

Ζιηθία Αλαπαραγφγής 6-8 εβδνκάδεο γηα ηα ζειπθά  

10-12 εβδνκάδεο γηα ηα αξζεληθά 

Γηάρθεηα Ωοζεθηθού Κύθιοσ 4 εκέξεο 

Γηάρθεηα Οίζηροσ 2-24 ώξεο 

Γηάρθεηα Δγθσκοζύλες 15-17 εκέξεο γηα ην ζπξηαθό ράκζηεξ 

21 εκέξεο γηα ην θηλέδηθν ράκζηεξ 

Μέγεζος Σοθοοκάδας 6-8 

Βάρος Νεογέλλεηφλ  2-3 γξακκάξηα έθαζην 

Γηάρθεηα Γαιοστίας 20-22 εκέξεο 

 

3.5. Φσιές Υακζηερ 

Ζ πξώηε θαηαγξαθή ηνπ ρξπζνύ ράκζηεξ (ή ηεο πξίαο) εκθαλίζηεθε ζηε δεύηεξε 

έθδνζε ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Υαιεπίνπ. Παξά ην γεγνλόο όηη ν 

Alexander Russell δεκνζίεπζε ηελ πξώηε έθδνζε ην 1797, είλαη άγλσζην αλ ν ίδηνο ή ν 

αδειθόο ηνπ, ν Patrik, δεκνζίεπζε ηε δεύηεξε έθδνζε θαη αλαθάιπςε ην ζπξηαθό 

ράκζηεξ. πσο θαη λα έρεη ην ζπξηαθό ράκζηεξ δελ θαηαγξάθεθε σο λέν είδνο ηελ 

επνρή εθείλε, θαη, επηπιένλ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή πξώηε θαηαγξαθή 

ηνπ ζπξηαθνύ ράκζηεξ νπνπδήπνηε σο έλα λέν είδνο. 

Ο George Robert Waterhouse, επηκειεηήο ηεο Εσνινγηθήο Δηαηξείαο ηνπ Λνλδίλνπ, 

ηειηθά ην νλόκαζε σο ζπξηαθό (ή ρξπζό) ράκζηεξ θαηά ην έηνο 1839. Αξρηθά ην 

ζπξηαθό νλνκαδόηαλ Cricetus auratus, αιιά αξγόηεξα άιιαμε ζε Mesocricetus auratus. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπξηαθώλ ράκζηεξ ζε αηρκαισζία ζπλειήθζεζαλ από ηνλ Ηζξαειηλό 

δσνιόγν ηνλ Aharoni, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Saul Alder, εξεπλεηή ζην Leishmaniasis, 

ν νπνίνο έςαρλε ράκζηεξ ηα νπνία ζα αλαπαξάγνληαλ πην εύθνια από ό, ηη ηα θηλεδηθά 

ράκζηεξ κε ηα νπνία είρε εξγαζηεί κε.  
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ηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 1930 ν Aharoni βξήθε έλα ζειπθό ράκζηεξ πξίαο θαη 11 

λενγλά. Ζ αξπαγή ηνπ από ηνλ επηζηήκνλα δεκηνύξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαληβαιηζκνύ από ηελ κεηέξα ζε έλα λένγλν. Σα 

ππόινηπα λενγλά εθηξάθεθαλ ζην ρέξη, ελώ ππήξραλ θαη θάπνηεο απώιεηεο κε δύν από 

ηα ράκζηεξ λα έρνπλ δηαθύγεη. Σέζζεξα από ηα κηθξά σζηόζν παξέκεηλαλ θαη 

επέδεζαλ, ελειηθηώζεθαλ θαη αξγόηεξα κε επηηπρία εθηξάθεθαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ. Ζ 

πξνθύπηνπζα ξάηζα ράκζηεξ ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελώο ζηα εξγαζηήξηα κέρξη πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηε βξεηαληθή αγνξά θαηνηθίδησλ δώσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1940. Ζ πξώηε 

βξεηαληθή ιέζρε ράκζηεξ ηδξύζεθε ην 1945. 

Σν είδνο Mesocricetus auratus ζπρλά αλαθέξεηαη σο ρξπζό ζπξηαθό ράκζηεξ. Ο 

όξνο «ζπξηαθό» είλαη ίζσο έλαο όξνο πνπ είλαη ζαθέζηεξνο από ην «ρξπζόο», αθνύ ν 

ηειεπηαίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο πεξηγξαθή ηνπ ρξώκαηνο ηεο γνύλαο ηνπο. Λόγσ ηνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ην ζπξηαθό ράκζηεξ ππήξμε έλα δεκνθηιέο θαηνηθίδην δών,  

έρεη πξνθύςεη κε πνιιά δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη πνηθηιίεο γνύλαο. Σα άγξηα ζπξηαθά 

ράκζηεξ δνπλ ζε κεγάια βάζε ζηα ιαγνύκηα, ζπρλά ζε αξθεηά κέηξα βάζνο. πσο θαη 

ηα πεξηζζόηεξα ράκζηεξ, έηζη θαη ην ζπξηαθό είλαη λπθηόβηα ηξσθηηθό, θαη πεξλά ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο θνηκώληαο. Απηό έρεη άκεζε ζρέζε κε ην θιίκα ζηελ 

παηξίδα ηνπο ηε πξία ε νπνία είλαη πνιύ δεζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαη πνιύ 

πην δξνζεξή ηε λύρηα. Σα ζπξηαθά ράκζηεξ είλαη κνλαρηθά δώα θαη δελ πξέπεη λα 

παξακέλνπλ καδί ζε θινπβηά γηαηί ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ πηζαλόλ λα γίλνπλ επηζεηηθά 

θαη λα νδεγεζνύλ ζε ζπγθξνύζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξνύο 

ηξαπκαηηζκνύο θαη, ελδερνκέλσο, αθόκε θαη ζην ζάλαην ηνπ ελόο από ηα ράκζηεξ. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ πάλσ από 40 δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ησλ ζπξηαθώλ 

ράκζηεξ ππάξρνπλ κόλν ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη γνύλαο: 

[1] Γνύλα κε θνληά καιιηά: Μεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο "Fancy". ηελ 

εηθόλα 1 βιέπνπκε έλα ηέηνην ράκζηεξ. 

[2] Γνύλα κε καθξηά καιιηά: πρλά αλαθέξεηαη σο "Teddy Bear". Οη καθξηέο 

ηξίρεο ηνπ αξζεληθνύ είλαη κεγαιύηεξεο από εθείλεο ηνπ ζειπθνύ. ηελ 

εηθόλα 2 βιέπνπκε έλα ηέηνην ράκζηεξ. 

[3] REX: ζπλήζσο δελ είλαη δηαζέζηκα ζε θαηαζηήκαηα πώιεζεο δώσλ θαη ε 

ηξίρα ηνπο δείρλεη λα αλπςώλεηαη, παξόηη είλαη θνληή ζε ύςνο. Σα Rexes 

έρνπλ επίζεο ζγνπξά κνπζηάθηα. Ζ γνύλα ηνπο πεξηέρεη ηξεηο ζηξώζεηο θαη 

δείρλεη ζαλ ζαηέλ, θάηη ην νπνίν πξνθαιείηαη από έλα γνλίδην πνπ 

δεκηνπξγεί κηα γπαιηζηεξή εκθάληζε. Ζ ηξίρα ηνπ είλαη ιεπηόηεξε αη δελ 

έρεη πνιιά θύηηαξα κε αέξα, γεγνλόο ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα πεξηζζόηεξν 

αλαθιαζηηθή επηθάλεηα. 

 

ηελ εηθόλα 3 κπνξνύκε λα δνύκε ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπξηαθνύ ράκζηεξ αλάινγα 

κε ην ρξώκα ηνπ από ην νπνίν αληινύλ θαη ηελ νλνκαζία ηνπο. ηελ εηθόλα 4 κπνξνύκε 
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λα δνύκε ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπξηαθνύ ράκζηεξ αλάινγα κε ην κε ην κέγεζνο ηεο 

γνύλαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε έλα άιιν είδνο, ην ράκζηεξ λάλνο (Rodopus 

Sungorus). Παξόηη ππάξρνπλ πνιιά είδε ράκζηεξ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε όιν ηνλ 

θόζκν, ππάξρνπλ κόλν ηέζζεξα ηα νπνία αλαθέξνληαη θνηλά σο «λάλνο Υάκζηεξ". Γηα 

λα εείκαζηε απόιπηα αθξηβείο ηα ράκζηεξ  "λάλνη" δηαθξίλνληαη ζε δύν νκάδεο:  

[1] Σα επνλνκαδόκελα σο «Αιεζηλά ράκζηεξ λάλνο" θαη  

[2] Σα επνλνκαδόκελα σο «ράκζηεξ όκνηα κε αξνπξαίνπο». 

 

Σξία είλαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ «αιεζηλώλ» ράκζηεξ λάλσλ: 

[1] Ρσζηθόο Νάλνο ηνπ Κάκπει, ηνλ νπνίν βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 5.  

Σν Κάκπει ξσζηθό ράκζηεξ, Phodopus campbelli, νλνκάζηεθε πξνο ηηκήλ 

ηνπ WC Campbell, ν νπνίνο θαηέιαβε έλα από απηά ηα σξαία ράκζηεξ ζηελ 

πεξηνρή  Σνύβα ηεο Μνγγνιίαο, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1902. Δπίζεο ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη σο Djungarian ράκζηεξ επεηδή δνύλ ζπλήζσο ζε κηα πεξηνρή 

γλσζηή ζηελ Μνγγνιία σο Djungaria. Σα Campbells Ρώζνπο κπνξνύλ 

επίζεο λα βξεζνπλ ζην βόξεην ηκήκα ηεο Κίλαο, ηελ Κεληξηθή Αζία θαη 

ηκήκαηα ηεο Ρσζίαο. 

[2] Ο ηβεξηαλόο λάλνο, ηνλ νπνίν βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 6. 

πρλά ηα αθνύκε λα αλαθέξνληαη σο ηβεξηθό ράκζηεξ ή ιεπθόο ρεηκώλαο. 

Έγηλε γλσζηό ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Αλ θαη επί ηνπ παξόληνο 

ιηγόηεξν ζπρλά ζπλαληάκε Κάκπει Νάλν, είλαη ξαγδαία ε αύμεζε ηεο 

δεκνηηθόηεηαο ηνπο. Λόγσ ηεο κνλαδηθήο δπλαηόηεηαο ηνπ λα αιιάδνπλ 

ρξώκαηα (από ζθνύξν γθξη κε ιεπθό) σο ρεηκεξηλό θακνπθιάδ ζηελ άγξηα 

θύζε, έρνπλ θεξδίζεη ηνλ ηίηιν ηνπ ιεπθνύ ρεηκώλα. Γύξσ ζην 1988, κηα 

κεηάιιαμε εκθαλίζηεθε ζην Υεηκεξηλό Whites- έλα θαζαξό ιεπθό κε 

καύξεο ηξίρεο θξνπξάο, γθξη απηηά θαη καύξα κάηηα ράκζηεξ. Απηό ην είδνο 

ζήκεξα ζπλήζσο αλαθέξεηαη κε ην όλνκα Υεηκεξηλό White Pearl.  

[3] Σν Roborovski, ην νπνίν βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 7.  

 

Σα πνιύ γλσζηά καο θηλέδηθα ράκζηεξ είλαη είλαη κέιε ηεο νκάδαο ησλ ράκζηεξ, ηα 

νπνία κνηάδνπλ κε αξνπξαίνπο. Παξά ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα δύν εληειώο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο δώσλ νη πεξηζζόηεξνη εθηξνθείο θαη νη ελώζεηο ράκζηεξ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο Κηλέδνπο ζηελ πεξηήγεζή ηνπο σο έλα ράκζηεξ λάλνο. Δίλαη 

δηαθνξεηηθά ζε κέγεζνο, πξνζσπηθόηεηα, εκθάληζε, ζπλήζεηεο αλαπαξαγσγήο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο. Σα ράκζηεξ λάλνο είλαη ελδεκηθά ζηηο μεξέο πεξηνρέο ηεο εξήκνπ ηεο 

ηβεξίαο, ηεο Μνγγνιία, ηεο Μαληδνπξία, θαη ηεο Βόξεηαο Κίλαο. Δπεηδή νη πεξηνρέο 

απηέο απνηεινύληαη θπξίσο από πεδηάδεο, ιηβάδηα θαη ακκόινθνπο, ηα Νάλνο ράκζηεξ 

είλαη κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο "ράκζηεξ εξήκνπ». 
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Σα ηέζζεξα είδε ράκζηεξ ηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα βξεί ζε έλα θαηάζηεκα 

πώιεζεο κηθξώλ δσώλ είλαη ηα εμήο: 

[1] Ρσζηθόο Νάλνο ηνπ Κάκπει, ν νπνίνο πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο 

ζηβεξηαλό ράκζηεξ. Ζ θπιή ηνπ Κάκπει ράκζηεξ λάλνο είλαη καθξάλ ε πην 

θνηλή πνπ βξίζθεηαη ζε θαηαζηήκαηα θαηνηθίδησλ δώσλ. 

[2] Σα Ρσζηθά Υάκζηεξ, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο ζηβεξηαλά. Απηό ην ράκζηεξ 

είλαη ζρεδόλ ηαπηόζεκν κε ηελ πνηθηιία Κάκπει, αιιά δελ είλαη ηόζν θνηλό 

ζηα θαηαζηήκαηα θαηνηθίδησλ δώσλ, θαη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα 

εληειώο δηαθνξεηηθό ππνείδνο.  

[3] Σν Roborovski ράκζηεξ, ην νπνίν είλαη επίζεο πνιύ γλσζηό σο «Robs» θαη 

είλαη ε κηθξόηεξε από ηηο πνηθηιίεο λάλσλ. Απηά έρνπλ γίλεη πξόζθαηα πην 

δεκνθηιή θαη αλ είλαη αθόκα ζρεηηθά ζπάληα ζηα θαηαζηήκαηα θαηνηθίδησλ 

δώσλ. 

[4] Οη Κηλέδνη ράκζηεξ, ηα νπνία ζπρλά ιέγεηαη πσο νλνκάδεηαη θαη σο πνληίθη 

πνπ κνηάδεη κε αξνπξαίν, ιόγσ ηνπ όηη έρεη καθξύηεξε νπξά. 

 

ζν αθνξά ηηο δύν πξώηεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, δπζηπρώο, είλαη δύζθνιν 

θάπνηνο ν νπνίνο δελ είλαη εηδηθόο λα ηηο μερσξίζεη. Σν ζηβεξηαλό έρεη ηξεηο ισξίδεο, 

κία ζηε ξάρε θαη δύν δεμηά θαη αξηζηεξά απηήο ζηα ζεκεία όπνπ ην ρξώκα ηεο θνηιηάο 

ζπλαληά ηελ γνύλα ηνπ ζηελ θνξπθή. Σν ζηβεξηαλό είλαη επίζεο έλα ιίγν κεγαιύηεξν 

από ην ξσζηθό Κάκπει κε ειαθξώο παρύηεξε γνύλα. Σα κάηηα ηνπο είλαη κεγαιύηεξα 

θαη ηα απηηά είλαη ιηγόηεξν εκθαλή. Σν θαλνληθό ρξώκα ηνπ ζηβεξηαλνύ είλαη επίζεο 

πην ζθνύξν από ην θαλνληθό ρξώκα ησλ Κάκπει-ην νπνίν ηείλεη λα είλαη πεξηζζόηεξν 

γθξηδσπό καύξν, έλαλην ηνπ καπξηδεξνύ πεξηζζόηεξν ξσζηθνύ Κάκπει, θαη επηπιένλ, 

ην ρξώκα ηεο θνηιηάο ηνπο είλαη πην θσηεηλό. Από ηελ ζηηγκή όκσο πνπ θάπνηνο δεί θαη 

ηηο δύν πνηθηιίεο καδί είλαη αξθεηά εύθνιν λα δηαθξίλεη ηε δηαθνξά. Καη ηα δύν είδε 

κεξηθέο θνξέο νλνκάδνληαη "Djungarian" κεηά ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξέζεθαλ γηα 

πξώηε θνξά. Αλ θαη απηή ε επνλνκαζία είλαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε ζην ξσζηθό 

ράκζηεξ ηνπ Campbells ηνπ ράκζηεξ. 

Ζ πξώηε έθζεζε ηνπ θηλέδηθνπ ράκζηεξ ήηαλ έλα άηνκν ζπιιακβάλεηαη ζην Πεθίλν 

(πξώελ Πεθίλνπ), Κίλα θαη πσινύληαη σο θαηνηθίδην δών. ύληνκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο πεηξακαηόδσα ήδε από ην 1919 ζην Ηαηξηθό Κνιέγην ηνπ Πεθίλνπ Έλσζεο. 

Αξγόηεξα «Mouster 'απηνύο ηνπο Κηλέδνπο! ράκζηεξ εμήρζεζαλ γηα ρξήζε σο 

πεηξακαηόδσα ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν 1948 δέθα άλδξεο θαη δέθα γπλαίθεο είραλ εμαρζεί 

ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Υάξβαξλη. 

ζν αθνξά ην θηλέδηθν ράκζηεξ είλαη ην πην δύζθνιν από ηα ράκζηεξ λάλνο λα 

αλαπηπρζνύλ θαη λα κεηλνπλ ζε αηρκαισζία. Αλ απηά δηαηεξνύληαη σο θαηνηθίδηα δώα 

ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη αηνκηθά γηα λα απνθεπρζνύλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ πάιε. Σα 

θηλεδηθά ράκζηεξ ζπρλά αλαθέξνληαη θαη κε ην πξνζσλύκην «ζαλ αξνπξαίνη» ιόγσ ηεο 
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κηθξήο κύηεο ηνπο, ηνπ ιεπηνύ ζώκαηνο, ησλ θνληώλ θαη ρνληξώλ πνδηώλ θαη ηεο 

καθξηάο νπξάο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο ρώξεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη ε αηρκαισζία ηνπ θηλεδηθνύ 

ρακζηεξ. Αλ ινηπόλ θάπνηνο ζέιεη λα απνθηήζεη έλα ρακζηεξ ζηηο ρώξεο απηέο ζα 

πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο θαηάιιειεο αξρέο ηεο ρώξαο γηα λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξνύκε λα δνύκε ζπγθξηηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηεζζάξσλ εηδώλ ράκζηεξ. 

 

Πίλαθαο 1. πγθξηηηθή Παξνπζίαζε Υάκζηεξ Νάλσλ. 

 Κάκπει ηβερηαλό Roborovski Κηλέδηθο 

Δπηζηεκοληθό 

Όλοκα 

Phodopus Campbelli Phodopus Sungorus Phodopus 

Roborovski 

Phodopus Griseus 

Κοηλό Όλοκα Djungarian ή 

ηβεξηαλό Υάκζηεξ 

ηβεξηαλό ή 

Ρσζηθό Υάκζηεξ 

Robo ή Rob ή 

Υάκζηεξ Δξήκνπ 

κνην κε Αξνπξαίν 

Υάκζηεξ 

Καηαγφγή Κίλα 

Μνγγνιία 

ηβεξία 

Καδαθζηαλ 

Μαηδνπξία 

Μνγγνιία 

ηβεξία 

Κίλα  

Μνγγνιία 

Ρσζία 

Κίλα 

Φσζηθό Περηβάιιολ ηέπεο Λεηκώλεο 

ηέπεο 

Έξεκνο 

Ζκί-Έξεκνο 

ηέπεο 

Ζκί-Έξεκνο 

Βάρος 1 Οz 

(28,35 γξακκάξηα) 

1-2 Οz 

(28,35 -56,7 

γξακκάξηα) 

0,5-0,75 

(14 -21 

γξακκάξηα) 

1-1,5 

(28-42 

γξακκάξηα) 

Μήθος 3-4 ίληζεο 

(7,6-10 εθαηνζηά) 

4 ίληζεο 

(10 εθαηνζηά) 

2 ίληζεο 

(5,1 εθαηνζηά) 

4-5 ίληζεο 

(10-13 εθαηνζηά) 

Γηάρθεηα Εφής 1,5-2 ρξόληα 1,5-2 ρξόληα 3-3,5 ρξόληα 2-3 ρξόληα 

σκπερηθορά Αξγό, Δύθνιν ζηε 

Μεηαρείξηζε 

Αξγό, Δύθνιν ζηε 

Μεηαρείξηζε 

Γξήγνξν, θάλεη 

άικαηα 

Γιπθό εώο 

Δπηζεηηθό 

Γσζθοιίες 

Δθηροθής 

Δύθνιν ζηελ 

Αλαηξνθή 

Δύθνιν ζηελ 

Αλαηξνθή  

Απξόβιεπην Γύζθνιν λα 

εθηξαθεί ζε 

αηρκαισζία 

Γηάρθεηα 

Δγθσκοζύλες 

18-22 εκέξεο 18-25 εκέξεο 23-30 εκέξεο 21 εκέξεο 

Μέγεζος Μηθρώλ 8 4-6 6 4 

Απογαιαθηηζκός 21 εκέξεο 20 εκέξεο 28-30 εκέξεο 21 εκέξεο 

Δλειηθίφζε 2 κήλεο 2 κήλεο 4 κήλεο 3 κήλεο 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΠΑΣΗΡΖ 

23 

4. Ζ Δθηροθή ηφλ Υάκζηερ 

ηελ παξνύζα παξάγξαθν ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθά γηα ηελ δηαδηθαζία εθηξνθήο 

ησλ ράκζηεξ ζε δύν πεξηπηώζεηο, από ηελ ζηηγκή πνπ γελλνύληαη θαη από ηελ ζηηγκή 

πνπ θάπνηνο ηα πάξεη έηνηκα ζε «κεγάιε» ειηθία. Αλάινγεο δηαθξίζεηο ζα γίλνπλ θαη 

αλάινγα κε ηελ θπιή ζηελ νπνία αλήθεη ην ρακζηεξ, όπνπ απηό θξηζεί απαξαίηεην. 

 

4.1. Δπηιογή Υάκζηερ 

Ζ αγνξά ηνπ ράκζηεξ είλαη ην πξώην βήκα ζηελ όιε δηαδηθαζία εθηξνθήο. Αξρηθώο 

απηόο πνπ ζέιεη λα εθηξέςεη έλα ράκζηεξ ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ην είδνο πνπ ζα 

πάξεη. Σα ζπξηαθά ράκζηεξ είλαη θαιά ζαλ θαηνηθίδηα δώα, ελ κέξεη επεηδή είλαη 

κνλαρηθά δώα, αιιά κπνξεί λα είλαη αξθεηά δύζθνιν λα αλαπαξαρζνύλ. Αλ ην αξζεληθό 

θαη ην ζειπθό εηζαρζνύλ γηα αλαπαξαγσγή ζε ιάζνο ρξόλν, κπνξεί λα δεί ην έλα ην 

άιιν σο ερζξό. Σα ράκζηεξ λάλνο πηζηεύεηαη όηη είλαη δεθηηθά κε ηνπο αλζξώπνπο, 

αιιά είλαη πην θνηλσληθά θαη κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα είλαη πην εύθνιν λα 

αλαπαξαρζνύλ. 

Τπάξρνπλ επίζεο όπσο είπακε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην θαη ηα ξσζηθά 

ράκζηεξ αιιά θαη άιιεο ξάηζεο. πνηε ην θαιύηεξν ζα ήηαλ ε ζπδήηεζε κε έλαλ εηδηθό 

(εθηξνθέα ράκζηεξ) αλαθνξηθά κε ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηα νπνία έρεη θάζε ξάηζα. Ζ 

επηινγή ηνπ θύινπ ηνπ ρακζηεξ είλαη αθόκα έλα ζεκαληηθό ζεκείν. Δίλαη πξνηηκόηεξε 

γεληθά ε επηινγή ελόο. ρακζηεξ ην νπνίν ζα είλαη αλαπαξαγσγηθό. Ο αγνξαζηήο ζα 

πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ εθηξνθηθή ηζηνξία ησλ ρακζηεξ. ε έλα 

θαηάζηεκα πώιεζεο κηθξώλ δώσλ (ηα ιεγόκελα pet shop), κπνξεί θάπνηνο λα βξεί 

ράκζηεξ από ηελ ίδηα νηθνγέλεηα ή πβξηδηθά ράκζηεξ ηα νπνία είλαη ιηγόηεξν επηζπκεηά 

γηα αλαπαξαγσγή. 

Ζ επηινγή ελόο ράκζηεξ από έλα θαηάζηεκα όπσο απηό πνπ αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο θξύβεη πνιινύο θηλδύλνπο. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα επηιερζεί έλα 

θαηάζηεκα ην νπνίν είλαη κηθξόηεξν ζε κέγεζνο θαη έρεη κηθξόηεξε πνηθηιία, παξά έλα 

κεγαιύηεξν. ηα κεγαιύηεξα θαηαζηήκαηα δίλεηαη ζπρλά κηθξόηεξε πξνζνρή ζηα 

εθηξεθόκελα δώα, ελώ από ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαηνηθνύλ πνιιά ρακζηεξ καδί ζε έλα 

θινπβί ζίγνπξα είλαη πην επηξξεπή ζε αζζέλεηεο. Δπηπιένλ αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

αγνξάζεη έλα λεαξό ρακζηεξ θαιό είλαη λα ςάμεη γηα ζεκάδηα ηα νπνία ππνδεηθλύνπλ 

ηελ ειηθία ηνπ ώζηε λα κελ παξαπιαλεζεί. Σα ράκζηεξ δνπλ κόλν γηα 2-3 ρξόληα, νπόηε 

αλ θάπνηνο ζέιεη έλα, ζα πξνζπαζήζεη λα βξεί έλα πνπ λα είλαη ειηθίαο 6-10 

εβδνκάδσλ. Έλα γεξαηόηεξν ράκζηεξ ζα έρεη ζίγνπξα πην θηηξηλσπά δόληηα. Έλα λεαξό 

ράκζηεξ ζα έρη ιεπηέο άζπξεο ηξίρεο ζηα απηηά θαη πην ιεπθά δόληηα. 

Ζ πγεία επίζεο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα. Ο αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηθαλόο λα αλαγλσξίζεη ζεκάδηα ηα νπνία απνδεηθλύνπλ ηελ πγεία ηνπ ράκζηεξ πνπ ζα 

αγνξάζεη. Σα κάηηα θαη ε κύηε ηνπ δελ πξέπεη λα θέξνπλ θαλέλα ζεκάδην. Δπίζεο δελ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξαβήγκαηα ή γξαηζνπληέο ζην δέξκα ηνπ θαη ε γνύλα ηνπ πξέπεη 

λα είλαη απαιιαγκέλε από ηα θαιαθξά ζεκεία. Αλ ε πιάηε ηνπ είλαη πγξή, απηό ζα 
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κπνξνύζε λα είλαη έλα ζεκάδη ηεο πγξήο νπξά, πνπ είλαη κηα ζαλαηεθόξνο θαηάζηαζε. 

Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην ζθίζηκν ζηα απηηά, γηαηί απηό ζα κπνξνύζε λα 

ζεκαίλεη όηη δελ έιαβε ηελ  θαηάιιειε θξνληίδα όηαλ έπξεπε. Δπηπιένλ ηα κάηηα ελόο 

πγηνύο ράκζηεξ είλαη δηαπγή θαη ιακπεξά, ε γνύλα ηνπ ιεία θαη γπαιηζηεξή θαη 

θαίλνληαη ελεξγά θαη ελδηαθέξνληα γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Δπηπιένλ ν αγνξαζηήο ζα 

πξέπεη λα δεηήζεη από ηνλ ππάιιειν λα ζεθώζεη ην ράκζηεξ. Αλ ην ράκζηεξ είλαη 

άλεην, ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη δελ έρεη ζεκάδηα επηζεηηθόηεηαο.  

 

4.2. Δπηιογή θαη Αγορά Κιοσβηού 

Παξά ην γεγνλόο όηη ηα ράκζηεξ δελ ρξεηάδνληαη κεγάιν ζε κέγεζνο ζπίηη, ζίγνπξα 

ρξεηάδνληαη έλα θαζαξό θαη αζθαιέο ζπίηη. Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη θινπβηώλ ζε 

δηάθνξα κεγέζε, κνξθέο θαη ηηκέο. Μεξηθέο θνξέο ην πην αθξηβό ζπίηη δελ είλαη ην 

θαιύηεξν. Πξηλ από ηελ αγνξά ελόο θινπβηνύ, θάπνηνο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη είλαη 

απηό πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ ράκζηεξ πνπ εθηξέθεη. Γελ 

πξέπεη λα ακεινύκε επίζεο  ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ην ζπίηη ζα βξίζθεηαη, θαη ην 

θαηά πόζν ζα είλαη εύθνιν ην ηξσθηηθό λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ ζπηηηνύ 

πνπ ζα ην θηινμελήζεη. Θα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή όπνπ ε ζεξκνθξαζία ζα 

παξακείλεη ζηαζεξή, ρσξίο ζρέδηα θαη καθξηά από ην άκεζν ειηαθό θσο. 

Ζ αγνξά δύν θινπβηώλ είλαη απαξαίηεηε. Σα πιαζηηθά θινπβηά είλαη έλα ηεξάζηην 

πιενλέθηεκα γηα ηελ αλαπαξαγσγή, αλ θαη ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

κεηαιιηθά θινπβηά θαη γπάιηλα. Αθνύ γίλεη ε επηινγή ηνπ θινπβηνύ ζα πξέπεη ζην θάησ 

κέξνο λα ηνπνζεηεζνύλ ξνθαλίδηα. Ζ απνθπγή ηνπ πξηνληδηνύ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

αθνύ ε ζθόλε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ όξαζε ηνπ δώνπ ή θαη ην αλαπλεπζηηθό ηνπ 

ζύζηεκα. Σν πην θνηλό πιηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην πάησκα είλαη ξνθαλίδηα. ην 

εκπόξην πσιείηαη εηδηθό ξνθαλίδη, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Γελ πξέπεη 

πάλησο λα γίλεη ρξήζε ξνθαληδίνπ από θέδξν γηαηί κπνξεί λα ηα ελνριεί, όπσο επίζεο ην 

ίδην ζπκβαίλεη θαη ην ξνθαλίδη από πεύθν, όπσο θαη ην ξνθαλίδηα από μύιν πνπ έρεη 

πεξαζηεί κε βεξλίθηα. Σα ξνθαλίδηα πνπ ζπλίζηαληαη είλαη απηά ηεο ιεύθαο, ηα νπνία 

είλαη πεξηζζόηεξν αζθαιή 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζπκήζεη λα δώζεη ζην ρακζηεξ κηα γπάιηλε 

θαηνηθία ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηνλ εμαεξηζκό ηνπ θινπβηνύ. Σν πεξηβάιινλ δηακνλήο ηνπο είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

δεζηό θαη ηξπθεξό, γηα απηό ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα επηιέμεη λα ηνπνζεηήζεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ έλα θαιό ππόζηξσκα. Δπηπιένλ πξέπεη λα απνθεπρζνύλ ηα ζπξκάηηλα 

θινπβηά γηαηί κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπλ ηα λενγέλλεηα ράκζηεξ. 

ζν αθνξά ηα ελπδξεία, κπνξνύλ θαη απηά λα θηινμελήζνπλ ράκζηεξ. Δίηε 

πξόθεηηαη γηα γπαιί ή πιαζηηθό, έλα ελπδξείν ρσξεηηθόηεηαο 10 γαινληώλ είλαη 

θαηάιιειν γηα έλα δεπγάξη λάλσλ ράκζηεξ. Παξά ην γεγνλόο όηη ην γπαιί είλαη βαξύ, 

είλαη εύθνιν λα θαζαξηζηεί. Τπάξρεη κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
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παηρληδηνύ όκσο. Έλα άιιν πξάγκα πνπ εμεηάδεη θάπνηνο ην ύςνο, ώζηε λα ηνπνζεηεζεί 

θσιηά.  

Έλα ζπξηαθό ράκζηεξ, πξέπεη λα δεη κόλν ηνπ, θαη απαηηεί έλα θινπβί πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 22 ίληζεο καθξύ κε 14 ίληζεο πιάηνο θαη 8 ίληζεο πςειό. Έλα ράκζηεξ 

λάλνο, κπνξεί λα δήζεη καδί ζε δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θύινπ ζε έλα θινπβί πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο πην κεγάιν από ην πξναλαθεξόκελν. 

Έλαο ηξνρόο επίζεο είλαη έλα απαξαίηεην είδνο «παηρληδηνύ». Γηα ηα ράκζηεξ λάλνο 

νπνηνδήπνηε κέγεζνο ηξνρνύ είλαη θαηάιιειν, αιιά γηα ην ζπξηαθό πξέπεη λα είλαη 

πάλσ από 8 ίληζεο (20,3 cm), θαη ζα πξέπεη λα είλαη από πιαζηηθό, θαη όρη θάπνην άιιν 

πιηθό. Ο ηξνρόο ζα είλαη ε θύξηα πεγή ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Μπνξεί επίζεο ζαλ 

παηρλίδη λα ηνπνζεηεζεί κηα πιαζηηθή κπάια ηα πεξίπνπ 15 ιεπηά θάζε λύρηα. 

Δπηπξόζζεηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζθάιεο από όπνπ κπνξεί λα πέζεη θάησ. Απηό πνπ 

επίζεο είλαη απαξαίηεην είλαη έλα κπνπθάιη λεξό, θαη έλα θύπειιν θαγεηνύ. Δπηπιένλ 

είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζην ράκζηεξ έλα κηθξό ζπίηη όπνπ ζα κπνξεί λα θξύθηεί θαη 

λα θνηκεζεί. Σα ράκζηεξ αγαπνύλ λα ρώλνληαη ζε κηθξά θαηαιύκαηα. Τπάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζην εκπόξην ζπίηηα ράκζηεξ, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεί έλα 

άδεην θνπηί από ραξηόλη κε κηα ηξύπα ζην πιάη, ή γεληθά θάπνηα άιιε θαηαζθεπή κέζα 

ζηελ νπνία ην ράκζηεξ ζα ληώζεη αζθαιέο.  

Σα ράκζηεξ απαηηνύλ ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ, 

ελώ ηελ εκέξα απηή δελ πξέπεη λα αθεζεί εθηόο από ην θινπβί ηνπ κέρξη λα ζπλεζίζεη 

ην θαηλνύξγην πεξηβάιινλ. Σν θινπβί δελ ζα πξέπεη πνηέ λα είλαη ζε άκεζν ειηαθό θσο 

θαη όπνπ δελ ππάξρνπλ ζρέδηα. Σα ράκζηεξ είλαη πνιύ επαίζζεηα ζηε ζεξκνθξαζία, 

γη'από πξέπεη ν ρώξνο δηακνλήο ηνπο λα θξαηεζεί κεηαμύ 68 θαη 75 βαζκώλ Κειζίνπ, 

ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε. 

Σν θινπβί είλαη απαξαίηεην λα θαζαξίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. ιεο νη 

επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη. Σν ράκζηεξ είλαη 

γεληθά έλα θαζαξό δών θαη απαηηεί έλα θαζαξό ζπίηη. ιεο νη νζκέο πνπ πξνέξρνληαη 

από ηελ πεξηνρή ηνπ θινπβηνύ είλαη γεληθά από ηα βξώκηθα θιηλνζθεπάζκαηα θαη όρη 

από ην ράκζηεξ. Μία θνξά ηελ εβδνκάδα ην θινπβί πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζρνιαζηηθά. 

ια ηα κέξε ζα πξέπεη λα πιέλνληαη κε έλα αληηβαθηεξηαθό ζαπνύλη, λα 

μεπιέλνληαη κε δεζηό λεξό. Αλ ην ράκζηεξ είλαη άξξσζην,  κηα δεύηεξε ελέξγεηα 

θαζαξηζκνύ κε αξαησκέλε ρισξίλε (5-10% ιεπθαληηθό / κείγκα λεξνύ) θαη μεπιύκα 

έσο όηνπ όιεο νη νζκέο ρισξίλεο ππνβαζκηζηνύλ είλαη απαξαίηεηε. Γελ πξέπεη λα 

μερλάκε ηνλ εμσηεξηθό πάην ηνπ θινπβηνύ, αθνύ ζα πξέπεη λα θάζεηαη ζε ζηεξεό ξάθη 

ρσξίο θπθινθνξία ηνπ αέξα πάλσ-θάησ, αθνύ απηό είλαη έλα εμαηξεηηθό γόληκν έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε αλζπγηεηλώλ βαθηεξίσλ. 

Μηα άιιε κέζνδνο γηα κηα γξήγνξε απνζηείξσζε είλαη ην πιύζηκν κε 

αληηβαθηεξηαθό ζαπνύλη θαη μεπιύκα κε άθζνλν λεξό. Αλαθηλνύκε καδί λεξό θαη 

νηλόπλεπκα, θαιύπηνπ νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα κε απηό θαη ζηεγλώλνπκε κε κηα 

θαζαξή πεηζέηα. πσο θαη κε ην ιεπθαληηθό, πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη δελ ππάξρνπλ 
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ηπρόλ ππόινηπεο αλαζπκηάζεηο αιθνόι πξηλ από ηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε ηνπ θισβνύ 

θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ράκζηεξ πίζσ ζε απηό. 

Ζ απνζηείξσζε κε ηνλ ηξόπν πνπ πξναλαθέξζεθε είλαη κηα θαιή ηδέα επίζεο  γηα 

ηνλ θαζαξηζκό ησλ κπνπθαιηώλ ηνπ λεξνύ, ησλ πηάησλ ηνπ θαγεηνύ, θαη ησλ 

παηρληδηώλ, όπσο επίζεο θαη ησλ πξόζζεησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην 

εζσηεξηθό ηνπ θινπβηνύ.  ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ κπνξνύκε λα δνύκε ελδεηθηηθέο 

θαηνηθίεο  ράκζηεξ. 

 

4.3. Αλαπαραγφγή θαη Αλαηροθή Μηθρώλ Υάκζηερ 

ηαλ ηα ράκζηεξ είλαη 28 εκεξώλ θζάλνπλ ζηε ζεμνπαιηθή σξηκόηεηα ηνπο. Σν 

ζειπθό εηζέξρεηαη ζε ζεξκόηεηα (γόληκε πεξίνδνο) πεξίπνπ θάζε 4 εκέξεο. ηαλ ην 

ζειπθό βξίζθεηαη ζε ζεξκόηεηα, ζπκπεξηθέξεηαη ζθύβνληαο ρακειά ζην έδαθνο θαη 

ζεθώλνληαο ηελ νπξά ηνπ. Αλ ην ζειπθό δελ είλαη ζε ζεξκόηεηα, ε πξνζπάζεηα γηα 

αλαπαξαγσγή κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε, θαζώο είλαη δπλαηό ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

λα θνλεύζεη ην αξζεληθό ράκζηεξ. 

ηαλ θάπνηνο ζρεδηάδεη λα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηα 

θινπβηά ησλ δύν ρακζηεξ δίπια-δίπια γηα ιίγεο κέξεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα δνπλ θαη λα 

ζπλεζίζνπλ ην έλα ην άιιν, θαη έηζη νη θεξνκόλεο ηνπ ζειπθνύ λα κπνξνύλ λα θάλνπλ 

ηε δνπιεηά ηνπο. ηελ ζπλέρεηα πξέπεη ην ζειπθό λα ηνπνζεηεζεί ζην θινπβί ηνπ 

αξζεληθνύ. Δπεηδή ηα ράκζηεξ είλαη λπθηόβηα δώα, νη πξνζπάζεηεο αλαπαξαγσγήο 

πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λσξίο ην απόγεπκα, θαη ζε νπδέηεξν έδαθνο, ίζσο έλα εθεδξηθό 

θινπβί, θαζώο αλ ην αξζεληθό ηνπνζεηεζεί ζην θινπβί ηνπ ζειπθνύ είλαη πηζαλό λα 

επηηεζεί ζην αξζεληθό. ε πεξίπησζε όκσο πνπ θαη πάιη θάπνην από ηα δύν ρακζηεξ 

επηηεζεί ην έλα ζην άιιν, ηα δύν ηξσθηηθά πξέπεη λα ρσξηζηνύλ θαη ε πξνζπάζεηα 

αλαπαξαγσγήο λα γίλεη μαλά ηελ επόκελε εκέξα. 

Αθνύ γίλεη ε αλαπαξαγσγή, πξέπεη λα απνκνλσζνύλ κεηαμύ ηνπο ηα δύν ράκζηεξ. 

Παξόηη θάπνηα αξζεληθά ράκζηεξ ζα θξνληίζνπλ γηα ηα κσξά-ράκζηεξ, ππάξρνπλ θαη 

θάπνηα άιια πνπ ζα επηηεζνύλ. Άξα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θύεζεο ε νπνία δηαξθεί 

2 εβδνκάδεο πεξίπνπ ηα δύν ρακζηεξ πξέπεη λα δήζνπλ πάιη ρσξηζηά. ηελ πεξίπησζε 

ησλ λάλσλ ρακζηεξ ν ρξόλνο γηα λα θζάζεη ζηε ζεμνπαιηθή σξηκόηεηα θαη ε πεξίνδνο 

θύεζεο είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξε. πλήζσο γηα έλα ηέηνην ράκζηεξ παίξλεη ηέζζεξηο 

κήλεο έσο έλα ρξόλν γηα λα θζάζεη ζηε ζεμνπαιηθή σξηκόηεηα από ηελ εκέξα 

γέλλεζεο, θαη ε πεξίνδνο θύεζεο είλαη πεξίπνπ ηξεηο εβδνκάδεο. 

ηε ζπλέρεηα έρνπκε ην ζηάδην ηεο αλακνλήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θύεζεο. ε 

απηό ην ζηάδην πξέπεη λα παξαθνινπζήζηε ε πξόνδνο ηνπ ηνθεηνύ. Απηό πνπ πξέπεη 

θάπνηνο λα θάλεη είλαη λα πεξηκέλεη λα δεί ην θάησ κέξνο ζηελ θνηιηά ηνπ ρακζηεξ λα 

δηνγθώλεηαη. ε απηό ην ζηάδην θαιό είλαη ηα ηξσθηηθά λα κελ έρνπλ επαθέο κε 

αλζξώπνπο, κε ηελ έλλνηα όηη δελ πξέπεη λα θξαηείηαη ζηα ρέξηα ηνπο. ηαλ ζα 

πιεζηάζεη ε ώξα ηεο γέλλεζεο, απηό ζα γίλεη αληηιεπηό θαζώο ην ζειπθό γίλεηαη 

ηδηαίηεξα αλήζπρν. πλήζσο πεξηπιαληέηαη ζην θινπβί ηεο, ζπγθεληξώλνληαο ηξόθηκα 
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θαη θηηάρλσληαο ηε θσιηά ηεο. ηε ζπλέρεηα, ν ηνθεηόο αξρίδεη. Έλα-έλα γελληνύληαη ηα 

κσξά ράκζηεξ, θαη ελώ είλαη ζε εμέιημε ν ηνθεηόο  ζην θινπβί ηεο, ην ζειπθό ηα 

ζπιιέγεη πξνζεθηηθά θαη κε ην ζηόκα ηεο ηα πεγαίλεη ζηελ θσιηά. ηαλ ην ράκζηεξ 

γελλά, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε θάπνηνο λα επηρεηξήζεη λα παξέκβεη ή λα 

βνεζήζεη κε θάζε ηξόπν. Ζ γέλλα, θαη εηδηθά ε πξώηε γέλλα, είλαη ζπρλά δύζθνιε γηα 

ην ράκζηεξ, αιιά δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη γηα λα βνεζήζεη 

ζε απηό ην ζεκείν.  

ηε ζπλέρεηα πξέπεη αλ εληνπηζηνύλ ηα κσξά.  Δίλαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηόδνπ θαη ηηο εκέξεο πνπ αθνινπζνύλ πνπ θάπνηνο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη ηδηαίηεξα 

θαη λα κελ ελνριεί ην ζειπθό ράκζηεξ. Αλ θάπνην από ηα λενγλά βγεί έμσ από ηελ 

θσιία θαη πεξηπιαληέηαη ζην θινπβί, δελ πξέπεη λα αγγηρζνύλ από θάπνηνλ ώζηε κα 

γπξίζνπλ ζηε θσιία. Αλ γηα θάπνην ιόγν ρξεηαζηεί σζηόζν απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη 

θάπνηνο είλαη κε έλα θνπηάιη λα πάξεη ιίγν πξηνλίδη θαη λα ην βάιεη πάλσ ηνπ θαη ηόηε 

απηό ζα επηζηξέςεη ζηε θσιηά. 

Σν ζειπθό ράκζηεξ πξέπεη λα αθεζεί λα ζειάζεη γηα ηξεηο εβδνκάδεο ρσξίο θακία 

ελόριεζε, νύηε θαλ ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θινπβηνύ. Ζ ζπλερηδόκελε ζίηηζε ηεο κεηέξαο 

κε ηξνθέο πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο, ζα ηελ βνεζήζεη λα ζειάζεη ηα κσξά ηεο κε επηηπρία. 

Ζ κεηέξα θαη ηα λενγλά πξέπεη λα αθεζνύλ κόλα, θαη θακία ελέξγεηα δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη από ηνλ άλζξσπν πέξα από ηελ ζπκπιήξσζε ηξνθίκσλ θαη λεξνύ. Απηό είλαη 

κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζώο όηαλ έλα ράκζηεξ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά 

κεηέξα, θάησ από πίεζε κπνξεί λα ζθνηώζεη, αθόκα θαη θάεη ηα κσξά ηεο. Γελ ζα 

πξέπεη λα ππνηεζεί όηη ε κεηέξα ηξώεη ηα κσξά αλ ηα βάδεη ζην ζηόκα ηεο. Απηό 

ζπκβαίλεη επεηδή κπνξεί λα είλαη ηξνκαγκέλε θαη λνκίδεη όηη είλαη ζε θίλδπλν. ηελ 

ειηθία ησλ 3 εβδνκάδσλ ηα κσξά απνγαιαθηίδνληαη πιήξσο θαη δελ απαηηνύλ πιένλ ην 

γάια ηεο κεηέξαο, αλ θαη κπνξνύλ αθόκα λα ζειάζνπλ αλ έρεη ην γάια πνπ δηαηίζεηαη. 

Οη λέεο κεηέξεο πνπ εθηξέθνληαη θάησ από ηελ ειηθία ησλ 4 κελώλ, έρνπλ 

κεγαιύηεξε ηάζε λα παξακεινύλ, λα απνξξίπηνπλ ή αθόκε θαη λα ηξώλε ηα κηθξά όπσο 

πξνείπακε ιόγσ ηεο ςπρηθήο ή ζσκαηηθήο αδπλακίαο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

εθηξνθή ηνπ λεαξνύ ράκζηεξ θαη έηζη επηπιένλ θξνληίδα κπνξεί λα θαλεί σο ελόριεζε. 

Ωζηόζν, αθόκε θαη ηα κεγαιύηεξα ζειπθά κπνξνύλ λα ζαλαηώζνπλ θάπνηα λενγλά γηα 

λα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ βξεθώλ πνπ εθηξέθνληαη. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα ζειπθά 

εμαζθαιίδνπλ όηη έλα κεγαιύηεξν πνζνζηό αξζεληθώλ παξακέλνπλ δσληαλά ζε κηθξέο 

γέλλεο θαη έλα κεγαιύηεξν πνζνζηό ζειπθώλ παξακέλνπλ δσληαλά ζε κεγάιεο γέλλεο. 

Πξέπεη λα πάληα έρνπκε θαηά λνπ όηη απηά ηα δώα, όπσο θαη όια ηα δώα άιισζηε 

αθνινπζνύλ έλα έκθπην κνηίβν ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ θιεξνλόκεζε από ηνπο 

άγξηνπο πξνγόλνπο ηνπο θαη όηη ππάξρεη γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ησλ εηδώλ 

ηνπο. 

Αλάινγα κε ην ρξώκα ησλ κσξώλ, ην δέξκα ζα γίλεη ζθνύξν ή αλνηρηό θαη έηζη ζε 

πεξίπνπ 4-6 εκέξεο ην δέξκα κπνξεί λα αξρίζεη λα εθθξίλεη ρξσζηηθή νπζία, θαη ηα 

κσξά ζθνπξαίλνπλ αλάινγα κε ην ρξώκα ηνπ θαζελόο. ε 5-7 εκέξεο από ηελ γέλλεζε 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΠΑΣΗΡΖ 

28 

ε ηξίρα ηνπο αξρίδεη λα αλαδύεηαη θαη ηα απηηά ηνπο λα αλνίγνληαη, ελώ ζηα 

αλνηρηόρξσκα ράκζηεξ ζε 9-10 εκέξεο ηα κσξά θαιύπηνληαη από θνληό ηξίρσκα θαη 

μεθηλάεη θαη ε αλάπηπμε ησλ βιεθάξσλ. Απηή είλαη θαη ε ζηηγκή πνπ ηα κσξά κπνξεί λα 

μεθηλήζνπλ λα πεξηθέξνληαη γύξσ από ην θινπβί, αλ θαη εμαθνινπζνύλ λα είλαη ηπθιά. 

Σν ζειπθό ζα ζπιιέγεη ζπλήζσο ηα κσξά πνπ  πεξηπιαλώληαη θαη ηα επηζηξέθεη ζηε 

θσιηά. ε 14-16 εκέξεο από ηελ γέλλεζε ηα κσξά θξαηνύλ πιένλ ηα κάηηα αλνηρηά θαη 

θαιύπηνληαη από γνύλα. Δίλαη κηα πεξίνδνο πνπ είλαη αζθαιήο γηα λα δηαρεηξηζηεί θαη ν 

άλζξσπνο ηα κσξά, θαη λα θαζαξηζηεί θαη ην θινπβί, κεηά από αξθεηό θαηξό.  

Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο γαινπρίαο από ηε κεηέξα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη 

ηξεηζήκηζη εβδνκάδεο. ε απηό ην ζεκείν, είλαη αζθαιέο λα δηαρσξηζηνύλ ηα λέα 

ράκζηεξ, αθνύ θαζνξηζηνύλ θύια ηνπο. Δπεηδή ηα ράκζηεξ γίλνληαη ζεμνπαιηθά ώξηκα 

ζε 5-6 εβδνκάδεο, πξέπεη λα δηαρσξηζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα κελ δεπγαξώζνπλ κεηαμύ 

ηνπο ηα αδειθηθά θαη πξνθιεζνύλ γελεηηθέο δηαηαξαρέο. Πξέπεη λα θξαηεζνύλ ηα 

ζειπθά ζε έλα θινπβί, θαη ηα αξζεληθά ζε άιιν, γηα δύν κε ηξεηο εβδνκάδεο κέρξη λα 

πάλε ζηηο λέεο παηξίδεο ηνπο. Απηή ε απνκάθξπλζε από ηε κεηέξα κπνξεί λα είλαη ιίγν 

αγρσηηθή γηα ηα κσξά θαη έηζη θαη γηα ηνπο δύν κπνξεί λα πάξεη κηα εκέξα ή δύν γηα λα 

πξνζαξκνζηνύλ. 

Σα ράκζηεξ κσξά γελληνύληαη κε δόληηα, θαη ζε πεξίπνπ 7 εκέξεο ζα αξρίζνπλ λα 

ιακβάλνπλ ζηεξεά ηξνθή ζηε θσιηά θαη έηζη ζα είλαη ιηγόηεξν εμαξηεκέλα από ην γάια 

ηεο κεηέξαο. Καζώο ηα κσξά αξρίδνπλ λα ηξώλε ζηεξεά ηξόθηκα, κπνξνύκε λα ηνπο 

δώζνπκε θάπνην ηξηκκέλν θαξόην, θύηξν ζηαξηνύ θαη θάπνηα νκειέηα ή βξαζηά απγά. 

Θα πξέπεη λα παξέρνληαη άθζνλν κίγκα ηξνθώλ πνπ ζα είλαη πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο, 

θαζώο κεγαιώλνπλ. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ηέινο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνύλ ώζηε λα κελ ελνριεζνύλ ηα ράκζηεξ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ 

αιιά θαη γεληθόηεξα. πγθεθξηκέλα: 

[1] Γελ πξέπεη λα αλαβνζβήλνπλ θάκεξεο θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλεζεο 

απαηηείηαη ζησπή, θαη από ηελ άιιε έλα δπλαηό θιάο κπνξεί λα βιάςεη ηα 

λενγέλλεηα ηα κάηηα. 

[2] Γεληθά ε κεηέξα ράκζηεξ δελ πξέπεη λα ελνριείηαη από ηελ αλζξώπηλε 

παξνπζία, νύηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γέλλαο, νύηε θαηά ηνπ ηνθεηνύ, νύηε 

θαηά ηεο γαινπρίαο , δηόηη απηό ζα κπνξνύζε λα ηελ πξνθαιέζεη λα 

δαγθώζεη ηνλ άλζξσπν ή λα θάεη ηα κσξά ηεο. 

[3] Μπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόηε ην ζειπθό ράκζηεξ είλαη ζηελ εκέξα 

«ζεξκόηεηαο», αλ ηελ αθνπκπήζνπκε ζην ζώκα ηεο. Αλ εθείλε μαπιώζεη, ή 

ειαθξώο ηελησζεί πξνο ηα πίζσ, ηόηε κπνξεί λα είλαη έηνηκε λα δεπγαξώζεη. 

[4] Ζ δπλαηή κνπζηθή κπνξεί λα θάλεη ηα ράκζηεξ λεπξηθά, νπόηε θαιό είλαη λα 

απνθεύγεηαη. 

[5] Γελ πξέπεη λα ππάξμεη αλεζπρία, αλ ε κεηέξα ζθνηώλεη ή ηξώεη θάπνηνπο 

από ηνπο απνγόλνπο θαηά ηηο πξώηεο εβδνκάδεο. Δίλαη θπζηνινγηθό γη 
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'απηήλ λα εμαιείςεη ηα πην αδύλακα πνπ δελ ζα επηβηώζνπλ ζηελ άγξηα 

θύζε. 

Ο κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα ηα λενγέλλεηα ράκζηεξ είλαη ε έθζεζε ζε θάπνηα 

ινίκσμε. Δπηπρώο όκσο ε θύζε έρεη πξνλνήζεη θαη έηζη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

νπζία πνπ δηαζθαιίδεη όηη ηα λενγλά κπνξεί λα αληέμνπλ νπνηαδήπνηε απεηιή από ηε 

κόιπλζε. Ζ νπζία απηή είλαη ην πξσηόγαια. Σν πξσηόγαια, είλαη ην γάια πνπ 

παξάγεηαη από ηελ ζειάδνληα ζειπθά γηα λα ηξέθνπλ ηνπο λενγέλλεηνπο απνγόλνπο 

ηνπο. Μόιηο ην πξώην γάια  πξνζιεθζεί από ηα λενγέλλεηα ρακζηεξ, μεθηλά λα ηνπο 

παξέρεη πιεζώξα πιενλεθηεκάησλ. 

 Ο πξώηνο ζηόρνο είλαη λα παξέρεη ηξνθή ζηα λενγέλλεηα, θαζώο είλαη πινύζην ζε 

πξσηεΐλεο θαη ελέξγεηα. Σν πξσηόγαια είλαη επίζεο γλσζηό όηη πεξηέρεη αληηζώκαηα. Ο 

δεύηεξνο ζθνπόο ηνπ πξσηνγάιαθηνο είλαη λα παξάζρεη ζην λενγέλλεην κε παζεηηθό 

ηξόπν έλα αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. ια ηα λενγλά ράκζηεξ γελληνύληαη ρσξίο ελεξγό 

αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, θαη κέζα από ην πξσηόγαια απνθηνύλ απηό πνπ είλαη γλσζηό 

σο παζεηηθό ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Απηό γίλεηαη όηαλ ηα αληηζώκαηα πεξλνύλ ζηα λενγλά από άιιε πεγή, ε πεγή απηή 

είλαη ε κεηέξα. Απηό ην είδνο ηεο αζπιίαο, σζηόζν είλαη κόλν πξνζσξηλό έσο όηνπ ηα 

λενγλά αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Έηζη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

κεηέξα κεηαθέξεη αληηζώκαηα ζε απηά κέζσ ηνπ γάιαθηνο ηεο, θαη έηζη ηα πξνζηαηεύεη 

από ινηκώμεηο ζηα έληεξα θαη ην πεπηηθό ζύζηεκα από ζαλαηεθόξα βαθηήξηα θαη ηνύο. 

 

4.4. Γηαθορές ζηελ Αλαπαραγφγή σρηαθώλ θαη Νάλφλ Υάκζηερ 

Σα πξηαλά ράκζηεξ είλαη κνλαρηθά δώα, θαη έηζη ε αλαπαξαγσγή είλαη πην 

δύζθνιε από ό, ηη ζηα ρακζηεξ λάλνη, ηα νπνία ζπγθαηνηθνύλ. Σα Υάκζηεξ κπνξνύλ λα 

σξηκάζνπλ ζεμνπαιηθά ην ζπληνκόηεξν ζε 28 εκέξεο. Ωζηόζν, ην ζειπθό δελ πξέπεη 

λα αλαπαξάγεηαη κέρξη λα θηάζεη κεηαμύ ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ κελώλ. Σα αξζεληθά ζα 

πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο ειηθίαο πξηλ από ηελ πξώηε ζπλάληεζή ηνπο κε έλα ζειπθό. 

Αλ ε ζειπθή είλαη πνιύ λέα ην απνηέιεζκα είλαη ζπλήζσο έλα κηθξά θαη όρη πγηή 

λενγλά, αιιά θαη ε γέλλα ζα είλαη κηα πνιύ δύζθνιε ζηηγκή γηα ην ζειπθό. 

Σα ζειπθά κεγαιύηεξεο ειηθίαο πνπ εθηξέθνληαη γηα πξώηε θνξά κπνξεί λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο θαηά ηε γέλλεζε, πνπ πεξηζηαζηαθά θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην 

γηα ηε κεηέξα. Σα ζειπθά κπνξνύλ λα δεπγαξώζνπλ κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ 

(όηαλ είλαη ζε ζεξκόηεηα ή ζε πεξίνδν), ε νπνία ιακβάλεη ρώξα θάζε ηέζζεξηο εκέξεο. 

Εεπγαξώλνληαο έλα αξζεληθό θαη ζειπθό καδί όηαλ ην ζειπθό δελ είλαη ζε ζεξκόηεηα 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηακάρε κεηαμύ ηνπο. πσο πξνείπακε ηα ζειπθά κπνξεί λα 

ηξαπκαηίζνπλ ζνβαξά ή αθόκα θαη λα ζθνηώζνπλ ην αξζεληθό αλ δελ ππάξρεη 

αλζξώπηλε παξέκβαζε. 

Δπεηδή ηα ράκζηεξ είλαη λπθηόβηα δώα, δεπγάξσκα ζα πξέπεη λα γίλεη λσξίο ην 

απόγεπκα. ηελ άγξηα θύζε, ζπλήζσο δεπγαξώλνπλ κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ. ε γεληθέο 

γξακκέο, έλα ζειπθό ζε ζεξκόηεηα ζα είλαη πην δξαζηήξην θαη πηέδεηαη ην ζώκα ζην 
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δάπεδν ελώ αλαζεθώλεη ηελ νπξά. Θα πξέπεη λα θξαηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά 

κέρξη λα δεπγαξώζνπλ - εθηόο εάλ θάπνην από ηα δύν δείρλεη ζεκάδηα απώιεηαο 

ελδηαθέξνληνο. Φπζηθά πάληα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη εθηξνθήο, όκσο 

όζν αθνξά ηα ζπξηαθά ράκζηεξ, έρεη απνδεηρζεί όηη ε παξαπάλσ κέζνδνο είλαη ε πην 

αζθαιέζηεξε θαη επηηπρεκέλε, αθνύ είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο εθηξνθείο. 

Σα ζπξηαθά ράκζηεξ έρνπλ κηα από ηηο ζπληνκόηεξεο πεξηόδνπο θύεζεο (δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζύλεο) όισλ ησλ δώσλ - κεηαμύ 15 θαη 17 εκεξώλ. Καλνληθά, ην ζειπθό ζα 

μεθηλήζεη λα δείρλεη ζεκάδηα «δηόγθσζεο» ζ ηελ έλαηε ή δέθαηε εκέξα ηεο θύεζεο. Σν 

πεξηβάιινλ ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο άγρνο ζε όιε ηελ εγθπκνζύλε ηεο αιιά θαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηηο πξώηα δέθα εκέξεο κεηά ηελ γέλλα. 

Σα λενγέλλεηα ζπξηαθά ράκζηεξ δελ έρνπλ θακία γνύλα θαη ηα κάηηα ηνπο είλαη 

θιεηζηά. Γελ κπνξνύλ λα δνπλ ή λα αθνύζνπλ, αιιά κπνξνύλ λα κπξίδνπλ, λα θηλνύληαη 

γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπο, θαη λα παηνύλ ηα κπξνζηηλά ηνπο πόδηα. Γελ ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα πάξεη έλα λενγέλλεην από ηελ κακά γηαηί δελ ζα ηεο αξέζεη 

απηό θαη ζα κπνξνύζε αθόκε λα εγθαηαιείςεη ηα ππόινηπα ή λα ηα θάεη. ε δύν 

εβδνκάδεο ηα θνπηάβηα ζα έρνπλ κηα καιαθή γνύλα, ελώ ζε πεξίπνπ ηξεηο εβδνκάδεο ζα 

αξρίζνπλ λα αθήλνπλ ηε κεηέξα ηνπο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα 

εμεξεπλνύλ θαη λα αλαδεηνύλ ηελ ηξνθή ηνπο κόλνη ηνπο. ηηο ηέζζεξηο εβδνκάδεο έλα 

ζπξηαθό ράκζηεξ είλαη έηνηκν λα βγεη ζηνλ αέξα κόλν ηνπ. 

ε αληίζεζε κε ηα ζπξηαθά, ηα ράκζηεξ λάλνο είλαη θνηλσληθά θαη κπνξνύλ λα 

ππάξρνπλ εηξεληθά ηόζν ζην θπζηθό πεξηβάιινλ όζν θαη ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο. 

Παξόηη κεξηθνί λάλνη κπνξεί λα είλαη ζεμνπαιηθά ώξηκνη ζε 30 εκέξεο, νη ξάηζεο 

Κάκπει, ηβεξηαθά θαη Κηλέδηθα ζα μεθηλήζνπλ θαλνληθά ηελ αλαπαξαγσγή όηαλ ζα 

είλαη κεηαμύ 60 θαη 90 εκεξώλ. Ζ πεξίνδνο θύεζεο γηα ηα ράκζηεξ λάλνπο θπκαίλεηαη 

κεηαμύ 18 θαη 30 εκεξώλ, κε 21 εκέξεο λα είλαη ν κέζνο όξνο γηα όινπο ηνπο λάλνπο, 

εθηόο από ηελ ξάηζα Roborovski ζηελ νπνία δηαξθεί ζπλήζσο πεξίπνπ 30 εκέξεο. Με 

όινπο ηνπο λάλνπο, ππάξρεη πάληα ε πηζαλόηεηα ην δεύγνο λα δεπγαξώζεη πάιη εληόο 24 

σξώλ κεηά ηνλ ηνθεηό ζε κηα γέλλα. Άιια δεπγάξηα σζηόζν κπνξεί λα κελ 

δεπγαξώζνπλ μαλά έσο όηνπ παξέιζεη θαη ε πεξίνδνο απνγαιαθηηζκνύ. 

Λίγν πξηλ ηνλ ηνθεηό, ην ζειπθό ζηβεξηαθό, θηλέδηθν, λάλνο θαη Roborovski ζα 

θπλεγήζεη ην αξζεληθό από ηε θσιηά γηα ιίγεο κέξεο. Ωζηόζν απηή ε πεξίνδνο δελ ζα 

θξαηήζεη πνιύ, αιιά κέρξη ην αξζεληθό λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάζξεςεο 

ησλ λενγλώλ ηνπ. Σν αξζεληθό Κάκπει, σζηόζν, αιιεινεπηδξά κε ην ζειπθό από ηε 

ζηηγκή ηεο γέλλεζεο θαη δελ παίξλεη απηέο ηηο ιίγεο κέξεο μεθνύξαζεο θαη ραιάξσζεο, 

πξνηνύ θιεζεί λα βνεζήζεη κε ηα λενγλά.  

ύκθσλα κε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ην 1998 από Katherin Wynne-Edwards ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βαζίιηζζαο ζην Κίλγθζηνλ, Οληάξην, ηα ράκζηεξ ξάηζαο Κάκπει 

είλαη ηα «πόδηα» γηα ηνπο κπακπάδεο. Καλαδνί επηζηήκνλεο έρνπλ παξαηεξήζεη όηη ηα 

αξζεληθά Κάκπει βνεζνύλ ην ηξάβεγκα ησλ κσξώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γέλλεζεο 
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ηεο κεηέξαο, ελώ κπνξεί λα θάλνπλ θαη κηα ζεηξά από άιιεο βνεζεηηθέο ελέξγεηεο όπσο 

λα γιείςνπλ ηηο κεκβξάλεο γέλλεζεο, λα αλνίμνπλ ηνπο αεξαγσγνύο ησλ θνπηαβηώλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα, κνηξάδνληαη έλα ζλαθ κε ην ζειπθό κεηά ηελ γέλλεζε. Ή ίδηα έθζεζε 

αλαθέξεη επίζεο, όηη ηα αξζεληθά ξάηζαο Djungarian έρνπλ νξκνληθέο δηαθπκάλζεηο 

παξόκνηεο κε ηεο κεηέξαο γύξσ από ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο. Σα νηζηξνγόλα θαη ηα 

επίπεδα θνξηηδόιεο απμάλνληαη πξηλ από ηε γέλλεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηνπλ θαζώο 

απμάλνληαη ηα επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξόλεο. Απηό δε ζπκβαίλεη ζηα ζπγγεληθά ζηβεξηαλά 

ράκζηεξ. 

Αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη λάλνη είλαη από ηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηα ξάηζαο 

Κάκπει  λάλνη βξίζθνληαη ζε έλα ζθιεξόηεξν πεξηβάιινλ ηεο εξήκνπ. Ωο απνηέιεζκα, 

πηζηεύεηαη όηη ηα αξζεληθά παξακέλνπλ ζηελ θσιηά θαηά ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο γηα λα 

βνεζήζεη ην ζειπθό λα θξαηήζεη ηα κηθξά αξθεηά δεζηά γηα λα επηβηώζνπλ. Έρνπκε 

ππνζέζεη όηη ράξε ζηηο πξώηκεο νξκνληθέο αιιαγέο, ηα ξάηζαο Djungarians δείρλνπλ 

πιήξσο ην θάζκα ηεο παηξηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη απνηεινύλ ππνδεηγκαηηθέο καίεο 

ζηελ δηάξθεηα ηεο γέλλαο. Μεηά ηελ γέλλα ηα δύν θύια κνηξάδνληαη ην 50 % ηεο 

πξνζνρήο πνπ δίλεηαη ζηα λενγέλλεηα. ζν αθνξά ηα λενγέλλεηα, ηζρύνπλ ηα ίδηα όζα 

αλαθέξακε θαη γηα ηα ζπξηαθά ράκζηεξ. 
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5. σκπεράζκαηα 

Σν ράκζηεξ είλαη έλα εμνηθεησκέλν θαηνηθίδην δών. Αλήθεη ζηα λπθηόβηα 

ζειαζηηθά, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο πξνηηκά λα αλαπαύεηαη θαηά ην κήθνο ηεο 

εκέξαο θαη ηελ λύρηα είλαη μύπλην. Σα ράκζηεξ θαηάγνληαη από ηηο ζηέπεο ηεο εξήκνπ, 

θαη ε πην δεκνθηιήο από ηηο ξάηζεο απνηειεί ην Υάκζηεξ Γθνιλη, ηνπ νπνίνπ ε ρώξα 

θαηαγσγήο είλαη ε πξία. πγθεθξηκέλα πξηλ από πεξίπνπ 70 έηε θάπνηνο ην εληόπηζε 

θαη ην έθεξε ζηνλ πνιηηηζκό ηεο Γύζεο, όπνπ θαη έγηλε θαηνηθίδην κε επηηπρία. Έθηνηε 

ην ράκζηεξ ζηγά θαη ζηαδηαθά ην ράκζηεξ εγθαηέιεηςε ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ θαη 

πθίζηαηαη κόλν σο θαηνηθίδην, εηδηθόηεξα από ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη κεηά. 

ην θνκκάηη ηεο ζίηηζεο ηνπο, ηα ράκζηεξ απαηηνύλ θξέζθηα βξώζε θάζε κέξα. 

Αθππλίδεηαη θάζε 2 ώξεο ή πεξηζζόηεξν κε ζθνπό λα θαηαλαιώζεη ιίγε κνλάδα 

θαγεηνύ θάζε θνξά. Μηα πξσηαξρηθή δηαηξνθή από έλαλ γλσζηό ζηνλ ηδηνθηήηε 

πξνκεζεπηή ζπγθξνηεί κηα ηθαλνπνηεηηθή αξρή, αιιά ζηελ ηξνθή επηβάιιεηαη λα 

πξνζηεζνύλ θαη ηα θξέζθα ιαραληθά. Σα ράκζηεξ μερσξίδνπλ ηδηαδόλησο ηα ιαραληθά 

θαη ηα επηδεηνύλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θόξκα. 

Με ζθνπό λα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε πνζόηεηα ηεο παξερόκελεο πξσηεΐλεο πνπ 

ιακβάλεη επηβάιιεηαη λα ηνπ παξέρεηαη μεξή ηξνθή, όπσο γηα παξάδεηγκα μεξέο 

ιηρνπδηέο γηα γάηεο ή κπηζθόηα γηα ζθύινπο. Σα κπηζθόηα όρη κνλάρα εθνδηάδνπλε ηνλ 

νξγαληζκό ηνπ κε πεξαηηέξσ πξσηεΐλε όκσο επίζεο εληείλνπλ ζηελ ηξηβή ησλ δνληηώλ 

κέζα από ην ξνθάληζκα. Μία άζεηζηε δίαηηα παξέρεη όια ηα ζπζηαηηθά γηα λα ζηαζεί ην 

ράκζηεξ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πγεία. Κάπνηεο βξώζεηο αλαδεηνύλ ζπκπιήξσκα 

ινηπώλ ηξνθώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη ην ζώκα ηνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

επνηθνδνκεηηθά. 

ζν αθνξά ηελ θαηνηθία ηνπο, παξά ην γεγνλόο όηη ηα ράκζηεξ δελ ρξεηάδνληαη 

κεγάιν ζε κέγεζνο ζπίηη, ζίγνπξα ρξεηάδνληαη έλα θαζαξό θαη αζθαιέο ζπίηη. Πξηλ από 

ηελ αγνξά ελόο θινπβηνύ, θάπνηνο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη είλαη απηό πνπ ηαηξηάδεη 

θαιύηεξα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ ράκζηεξ πνπ εθηξέθεη. Γελ πξέπεη λα 

ακεινύκε επίζεο  ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ην ζπίηη ζα βξίζθεηαη, θαη ην θαηά πόζν ζα 

είλαη εύθνιν ην ηξσθηηθό λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ ζπηηηνύ πνπ ζα ην 

θηινμελήζεη. Θα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή όπνπ ε ζεξκνθξαζία ζα 

παξακείλεη ζηαζεξή, ρσξίο ζρέδηα θαη καθξηά από ην άκεζν ειηαθό θσο. 

ηαλ ηα ράκζηεξ είλαη 28 εκεξώλ θζάλνπλ ζηε ζεμνπαιηθή σξηκόηεηα ηνπο. Σν 

ζειπθό εηζέξρεηαη ζε ζεξκόηεηα (γόληκε πεξίνδνο) πεξίπνπ θάζε 4 εκέξεο. ηαλ ην 

ζειπθό βξίζθεηαη ζε ζεξκόηεηα, ζπκπεξηθέξεηαη ζθύβνληαο ρακειά ζην έδαθνο θαη 

ζεθώλνληαο ηελ νπξά ηνπ. Αλ ην ζειπθό δελ είλαη ζε ζεξκόηεηα, ε πξνζπάζεηα γηα 

αλαπαξαγσγή κπνξεί λα απνβεί επηθίλδπλε, θαζώο είλαη δπλαηό ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

λα θνλεύζεη ην αξζεληθό ράκζηεξ. 

Σν ζειπθό ράκζηεξ πξέπεη λα αθεζεί λα ζειάζεη γηα ηξεηο εβδνκάδεο ρσξίο θακία 

ελόριεζε, νύηε θαλ ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θινπβηνύ. Ζ ζπλερηδόκελε ζίηηζε ηεο κεηέξαο 

κε ηξνθέο πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο, ζα ηελ βνεζήζεη λα ζειάζεη ηα κσξά ηεο κε επηηπρία. 
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Ζ κεηέξα θαη ηα λενγλά πξέπεη λα αθεζνύλ κόλα, θαη θακία ελέξγεηα δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη από ηνλ άλζξσπν πέξα από ηελ ζπκπιήξσζε ηξνθίκσλ θαη λεξνύ. Απηό είλαη 

κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζώο όηαλ έλα ράκζηεξ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά 

κεηέξα, θάησ από πίεζε κπνξεί λα ζθνηώζεη, αθόκα θαη θάεη ηα κσξά ηεο. Γε ζα 

πξέπεη λα ππνηεζεί όηη ε κεηέξα ηξώεη ηα κσξά αλ ηα βάδεη ζην ζηόκα ηεο. 
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7. Παράρηεκα Α 

 

Φφηογραθίες 

 

 

 
Δηθόλα 1. Υξπζό ή πξηαθό Υάκζηεξ κε θνληή γνύλα. 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 2. Υξπζό ή πξηαθό Υάκζηεξ κε καθξηά γνύλα. 
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Δηθόλα 3. Σα δηαθνξεηηθά είδε Υξπζνύ ή πξηαθνύ Υάκζηεξ αλάινγα κε ην ρξώκα ηνπο. 
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Δηθόλα 4. Σα δηαθνξεηηθά είδε Υξπζνύ ή πξηαθνύ Υάκζηεξ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο γνύλαο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 5. Ρσζηθόο Νάλνο ηνπ Κάκπει. 
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Δηθόλα 6. ηβεξηαλόο Νάλνο. 

 

 

 
Δηθόλα 7. Roborovski Νάλνο. 

 

 

 
Δηθόλα 8. Δλδεηθηηθά Κινπβηά Υάκζηεξ. 

 

 


