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chinchilla
Godt at vide:
1.  Chinchilla er i naturen flokdyr som stammer fra 
    Andesbjergene i Sydamerika. 
2.  Det er natdyr, der er aktive aften og nat og sover hele 

dage. 
3.  De bliver kønsmodne i 4-5 mdr. alderen, men bør først 

parres ved 9 mdr. 
4. Hunnen er drægtig i ca. 111 dage. 
5. Levetiden er ca. 10 år.

hund
Godt at vide:
1.  Tamhunden er det husdyr, som tidligst blev tæmmet af 

mennesket, og som derfor har den længste historie til 
fælles med os. 

2.  Hunden har gennem historien været brugt til jagt, som 
vagthund, krigshund, sporhund, redningshund, eller blot 
som ven og kammerat.

3.  Hunden hjælper også blinde med at finde rundt og 
    politiet med at fange forbryderer.
4. Hunden nedstammer fra ulven. 
5. En hunde er drægtig (gravid) i 9 uger.



kanin

hamster



kanin
Godt at vide:
1.  Kaniner er i familie med haren og lever i naturen i 
    kolonier med gange og bolig under jorden.
2.  De bliver kønsmodne ved 12 ugers alderen, men bør 

først pares når de er 5-7 måneder. 
3.  Hunnen er drægtig i 30 dage
4.  Kanin unger fødes blinde, men de kan klare sig allerede 

ved 8 ugers alderen.
5. Gennemsnitlig levealder for kaniner er 7-10 år 

hamster
Godt at vide:
1.  Hamsteren er en lille gnaver. Der findes flere racer, 

hvoraf guldhamsteren er den mest almindelige. 
2.  Den vejer 120 - 140 gram. Hannen er i reglen mindre end 

hunnen. 
3. Hamsteren er et nataktivt dyr, der i naturen lever i huler. 
4.  De er ret temperamentsfulde over for artsfæller, hvorfor 

de bør holdes enkeltvis.
5. En hamster lever i 2 - 3 år.
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killing
Godt at vide:
1. Killinger tages fra moderen, når de er 10-12 uger gamle. 
2.  Når en killing er 8 uger, bringer kattemoren døde eller 

halvdøde mus med hjem og viser, hvad de skal gøre ved 
dem. 

3.  Når kattemoren bliver træt af, at de leger for voldsomt 
skrider hun ind og be dem stoppe.

4.  Når killingerne er 9-10 uger, bringer kattemoren nu 
     levende mus med hjem til killingerne, og viser hvordan 

man slår musene ihjel og lader så killingerne selv prøve. 
5.  Ved 10-12 uger: Moren slipper levende mus løs foran   

killingerne, så de selv skal fange dem. Hun griber kun 
ind, hvis musen er ved at undslippe.

hundehvalp
Godt at vide:
1. Hvalpe tages fra moderen, når de er 8 –10 uger gamle.
2.  I 8-12 ugers alderen skal hvalpe fodres ca. 3 gange        

dagligt.
3.  Det er bedst at bruge et tørfoder beregnet til hvalpe og 

unghunde. 
4.  Når hvalpen er 12 - 14 uger kan den nøjes med fodring 2 

gange dagligt.
5. Hundehvalpe er meget legesyge og elsker at lege.
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ørken rotte
Godt at vide:
1.  Ørkenrotten er en lille gnaver, som oprindeligt stam-

mer fra Østasien, hvor den lever i tørre, ørkenagtige 
steppeomgivelser. 

2. En ørkenrotte kaldes også for mongolsk gerbil
3.  Ørkenrotter er meget sociale dyr, der i naturen lever i 

familiegrupper. 
4.  Ørkenrotter er meget territoriale, og der skal derfor 
    tages visse forholdsregler, når man sætter sin gruppe/par
    sammen.
5. En ørkenrotte kan blive op til 3-5 år gammel.
 

fritte
Godt at vide:
1. Fritten er et pelsdyr, der nedstammer fra ilderen, som 
    tilhører mårfamilien. 
2. Da fritten er et husdyr, findes den ikke vildtlevende i 
    Danmark, men er almindelig som familiedyr.
3. En fritte kan bliver 5-8 år, rekorden er 17 år.
4.  En udvokset frittehan kan veje op til 3 kg, mens hun-

nerne kan veje op til 2 kg. 
5. Kuldstørrelsen er 4-12 hvalpe, og der fødes 
     gennemsnitligt 8 hvalpe pr. kuld. Hvalpene åbner øjnene 

og begynder at kunne høre, når de er mellem 3 og 5 
uger gamle.
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mus
Godt at vide:
1.  Husmusen findes også vildtlevende i Danmark, men er i 

dag blevet meget almindelig som laboratorie- og 
    familiedyr. 
2.  Hunmusen er normalt drægtig (gravid) ca. 21 dage, men 

dette kan forlænges med op til 10 dage, hvis hun stadig 
giver mælk til det forrige kuld. 

3.  Hun føder normalt 8-12 unger, men der kan godt være 
op til 15 unger i et kuld! 

4.  Husmus lever normalt ca. 2 år, men kan godt blive helt 
op til 4 år gamle.

5.  Mus skal altid have adgang til skjul, da de meget gerne 
vil gemme sig. 

undulat
Godt at vide:
1. Undulater er små, strømlinede papegøjer, der 
    gennemsnitligt bliver 18-20 cm lange. 
2.  Undulater er udbredt over hele Australien, hvor de lever 

i middeltørre til let fugtige områder. 
3.  Den vilde undulat findes kun i farvevarianterne grøn 

eller grønlig med gult hoved, men man har i tidens løb 
fremavlet mange andre farvevarianter, bl.a. kan man få 
ensfarvede blå, gule eller hvide undulater i dyrehandlen.

4. Undulater spiser pillefoder, grønt og frugt.
5. Undulater kan typisk blive op til ca. 10 år gamle.
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kanariefugl
Godt at vide:
1. Kanariefuglen er en lille olivengrøn og gul fugl, der i 
    naturen lever på Madeira, Azorerne og de Kanariske Øer. 
2. Kanariefugle lever ikke i flokke, og derfor kan fuglen 
være alene i bur
3. En kanarie fugl bliver 10,5 - 20 cm. 
4. En kanarie fugl kan lægge 4 æg ad gangen.
5.  Når den har lagt æggene, ruger den i 14 dage. De små 

udklækkede kanariefugle kan flyve efter 14 dage. 

ara papegøje
Godt at vide:
1.  Ara papegøjer er smukke, eksotiske og sociale væsner, 

der kan blive dine venner for livet.
2.  Ara papegøjer skal have friske nye grene mindst én gang 

om ugen.
3.  En Ara papegøje bliver meget gammel – nogle helt op til 

50 år – og kan gå i arv. 
4.  Ara papegøjen er en klog fugl, som kan lære en masse 

- både at lægge puslespil, hente bolde og at sige ord. 
5.  Dens ordforråd vil afhænge af, hvor meget man tid man 

bruger, og hvor meget man træner med den. 
     Visse ara-papegøjer kan sige op til 500 forskellige ord og 

lyde.



marsvin



marsvin
Godt at vide:
1.  Marsvinet er et pudsigt lille dyr, der altid har været en 

god “legekammerat” til børn. Det kan godt lide at blive 
krammet og kærtegnet. Det føler sig faktisk allerbedst 
tilpas i selskab og hverken bider eller kradser.

2.  Man kan også fået et marsvin fra langhårsracer, hvor 
pelsen vokser med 2 - 3 cm om måneden.

3. Voksenvægt: 900 - 1200 gram (hanner størst).
4. Levetid: 4 - 6 år.
5. Et marsvin er drægtigt (gravid) i 68-72 dage. 
    Kuldstørrelse er 1 til 6 små marsvin unger.

Mine kæledyr
Lær ord med lærekort


