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Tammus
Mus musculus

Musen kommer ursprungligen från Kina m fl områden och tammusen finns i ett antal
olika färger, teckningar och i olika hårlag; satin (extra glansig päls), rex (vågig päls)
långhår, hårlös.
Livslängd
Beräknas till 1-2 år
Storlek
Längd 7-8 cm + svans (ca 10 cm) Vikt ca 30-50 g.
Könsmognad
Sker som regel redan vid 6-8 veckors ålder. Honan paras tidigast vid 2 månaders ålder.
Musen är dräktig i ca 20 dygn. Ungarna föds nakna och blinda. Ögonen öppnas vid ca 14
dagars ålder. Behöver kalktillskott för att undvika att de äter upp sina ungar. Kullarna
består av 9-12 ungar. De är självständiga när de är 4 veckor gamla. Könet är relativt
enkelt att avgöra efter ca 4 veckors ålder. För hanar är avståndet mellan urinhålet och
analhålet längre än på honorna samt att man ofta tydligt kan se en pung.
Buren
Buren bör vara rymlig. Kortaste sidan måste vara 20 cm och höjden 20 cm, ytan skall
vara minst 0,09 m². Finns det fler möss i samma bur skall varje mus ha en yta på 0,018
m². Buren bör ha mustätt galler. Ställ buren i ett lugnt hörn i rummet som är skyddat
för solljus, kyla och drag. Musen bör ha ljus ca 8-10 timmar om dagen samt att det bör
vara mörkt om natten. Täck botten med ett lager kutterspån eller miljöströ, inte
tidningspapper eftersom trycksvärta kan lösas upp av urinen och förstöra tassar och
päls. Möss har en ganska frän odör i bl a sin urin. Som regel luktar honorna mindre. Ha
gärna 2 eller 3 våningar eller andra klätterleksaker t ex stegar, hus eller ett annat litet
kryp in. Grenar eller gnagträ ska finnas tillgängligt för gnagbehov och nedslipning av
tänderna. Lämpliga träslag är asp, bok, björk, lönn, sälg eller obesprutade fruktträd. Du
kan servera den fröstänger, hundkex, majskolv mm som sliter tänderna naturligt. Det
skall även finnas en skål med sand, där djuret kan urinera och släppa sin avföring. Tänk
på att alltid noga stänga öppningar på buren så musen inte rymmer, gå med jämna
mellanrum igenom buren så inget är trasigt där musen kan ta sig ut. Välj en bur som är
anpassad till möss så gallret håller rätt täthet så inte musen tar sig ut den vägen.

Utfordring
Musen är allätare, d v s äter både vegetabiliskt och animaliskt foder. Basfoder är råttoch muspellets, som även innehåller lite animaliskt protein. Som tillskott och
sysselsättning kan man ge en fröblandning av främst magra fröer, en gnagarblandning.
Var försiktig med feta fröer, som solrosfrö mm. Gnagbehovet tillfredsställs bland annat
med gnagarstenar, färska grenar med bark, knäckebröd och fröstänger. En saltsten skall
alltid finnas i buren. Vattnet ska bytas varje dag och multivitaminer tillsätts, diska
vattenkoppen dagligen.
Skötsel
Musen behöver varken badas eller borstas, de putsar sig grundligt flera gånger dagligen.
Klorna behöver inte klippas. Rätt hanterad är musen ett mycket lämpligt husdjur, ofta
vänlig och nyfiken. Har ett stort behov av rörelseaktivitet och lekfullhet. Behov av
sällskap och omväxlande sysselsättning. Lever som flockdjur i en naturlig miljö, därför
bör man ha minst två djur. Ditt djur får aldrig vistas i bur utomhus under 0°.
Hantering
Låt djuret vara ifred första dygnet. När du vänjer den vid att bli tam, så bjud den godis
från handen inne i buren. Musen lyfts genom ett grepp runt kroppen. Sitt gärna på
golvet för fortsatt umgänge. Låt barnen lära sig att hantera djuret under vuxnas
överinseende. Rätt hanterad är musen ett mycket lämpligt litet sällskapsdjur, ofta vänlig
och mycket nyfiken. Har ett mycket stort behov av rörelseaktivitet och lekfullhet. Lever
som flockdjur i en naturlig miljö, därför ska man ha minst 2 djur, helst honor eftersom
hanarna har större benägenhet att starta slagsmål. Musen är aktiva i huvudsak på natten
men de sysselsätter sig även på dagtid.
Kontrollera dagligen djurets hälsa. När musen blir äldre drabbas den ibland av cancer,
andra relativt vanliga sjukdomar är snuva, urinvägsinfektion. Placeras buren enligt ovan
slipper man ofta dessa problem, snuva kan även bero på bottenmaterialet och skall
bytas ut om detta är orsaken. Symtom på sjukdom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös
spillning flytningar från näsan eller ihopkletade ögonlock. Vid sjukdomssymptom bör du
kontakta din veterinär.

